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Triomfalisme? 

J. de Kadt schreef het in de jaren vijftig al in Socia
lisme en Democratie: 'Juist daarom is de "dooi" le
vensgevaarlijk voor een systeem dat aileen door de ijs
korst wordt bijeengehouden. De noodlottige cirkel van 
het communisme is nu eenmaal, dat het onder de ijs
korst van het stalinisme niet kan Ieven, en bij het ver
dwijnen van die ijskorst aile houvast verliest (SenD 
1956, p. 513)'. De ontwikkelingen in Hongarije, Polen, 
de DDR, Tsjecho-Slowakije bewijzen zijn gelijk: geen 
van die regimes is er in geslaagd enig houvast, enige le
gitimiteit bij de eigen bevolking op te bouwen. Nude 
Sovjet-Unie niet Ianger bereid of in staat is ze overeind 
te houden, is het ene na het andere regime ineengestort. 
Binnen tien, twintig, dertig jaar voorspelde De Kadt de 
erosie van het despotisme in de Sovjet-Unie. Het sys
teem zou onafwendbaar aan zijn eigen ziekte, zijn eco
nomische incompetentie, corruptie, onmenselijkheid te 
gronde gaan. 'De grondslag van die crisis is natuurlijk 
het leninistisch-stalinistisch pogen om de mensen te ge
bruiken als 'mest op de velden der toekomst': de men
sen worden tot mest en verdwijnen; de velden worden 
kaal en onvruchtbaar (SenD 1956, p. 347)'. De Kadt is 
rabiaat anti-communisme verweten: vergeleken met de 
kwalificaties die Gorbatsjov over heeft voor het 'reeel 
bestaande socialisme ', drukte hij zich echter nog terug
houdend uit. 
Na de jaren vijftig verloor de PvdA grotendeels haar 
belangstelling voor Oost-Europa. De intemationale so
lidariteit richtte zich steeds minder op de door de com
munisten in het grauwe Oosten vervolgde partijgeno
ten, steeds meer op het lot van volkeren in exotischer 
streken. Steun aan hen, die op het oude continent de de
mocratisch-socialistische waarden bleven verdedigen, 
maakte plaats voor steun aan groeperingen, die het met 
de rechten van de mens nogal eens minder nauw 
namen. 
De politiek van ontspanning was gebaseerd op erken
ning van de status quo, eerbiediging van de grenzen in 
Europa, maar ook van de legitimiteit van de communis
tische regimes. Vriendschappelijke contacten werden 
gelegd met de regerende partijen; die met vervolgde so
ciaal-democraten en andere dissidenten verwaarloosd. 
Het benadrukken van de emstige schendingen van de 
rechten van de mens in Oost-Europa werd nogal eens 
als een uiting van de zo verwerpelijke 'Koude-Oorlogs
mentaliteit' gezien. Oat Max van der Stoel in de jaren 
zeventig op zo dramatische wijze zijn solidariteit met 
de Tsjechische dissidenten betuigde, werd hem destijds 
door 'linksere' partijgenoten niet echt in dank afgeno
men. Heel karakteristiek schrijft Han Lammers in 
NRC!Handelsblad (2 december 1989): 'Er is nu geen 
reden om contacten met de Oostduitse democratisch
socialisten te mijden'. Destijds, toen het er echt op aan-
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kwam het vlammetje van het democratisch-socialisme 
brandende te houden, waren die redenen er kennelijk 
genoeg en was het beter zich dicht tegen Mauerbauer 
Honnecker aan te vleien. 
Nog maar kort geleden schreef de SPD samen met de 
SED een huiveringwekkend document over de ge
meenschappelijke ideologische grondslagen. De pre
tentieuze zelfgenoegzaamheid waarmee sommige soci
aal-democraten zich nu opwerpen als de beschermers 
van democratisch-socialistische waarden in Oost-Eu
ropa, moet al diegenen in Oost-Europa die jarenlang 
moesten toezien hoe diezelfde Westeuropese sociaal
democraten met hun communistische onderdrukkers 
een royaal vorkje meeprikten, wei heel bitter smaken. 

De gebeurtenissen in Oost-Europa worden ge·interpre
teerd als het definitieve failliet van de communistische 
ideologie, als de bevestiging van de superioriteit van 
het kapitalisme, de markt, het liberalisme of wat dan 
ook. Daaraan wordt vervolgens door menig commenta
tor tegelijk het einde van het democratisch-socialisme, 
immers ook zogenaamd een etatistische ideologie, ver
bonden. De PvdA staat wat onthand tegenover deze kri
tiek: hoe zeer de partij ondanks alles nog steeds in het 
ideologisch defensief is, blijkt juist hier. 
De overwinningsroes van het vrije Westen is immers 
nogal misplaatst. Succes van een politiek-sociaal stel
sel, om in die termen te blijven spreken, kan slechts af
gemeten worden aan de criteria, die men zelf stelt, niet 
aan het falen van een ander stelsel, dat men op voor
hand al en op goede gronden als verwerpelijk heeft ge
kwalificeerd. Gemeten aan sociaal-democratische cri
teria als het garanderen van een redelijk bestaansmini
mum voor iedereen, sociale rechtvaardigheid, demo
cratie, is het succes van het 'kapitalisme', zeker op 
wereldschaal, maar heel betrekkelijk. De verpaupering 
van aanzienlijke delen van de bevolking in de grote ste
den, de morele en culturele verloedering, het gebrek 
aan vertrouwen in het democratisch stelsel blijkend uit 
het feit dat soms minder dan de helft van het electoraat 
aan verkiezingen deelneemt, de produktie van voedsel
overscho~ten waar anderen verhongeren, de drastische 
vemietiging van onze natuurlijke omgeving tenslotte: 

2 

deze zeer onvolledige opsomming zou al voldoende 
moeten zijn om het triomfalisme in de kiem te smoren. 
Dat 'de markt' het van de 'staat' gewonnen zou hebben, 
en dat het dus met de sociaal-democratie ook gedaan 
zou zijn, is een belachelijke stelling. Een staatloos ka
pitalisme heeft nooit bestaan, juist de staat schiep en 
schept nog steeds de voorwaarden waaronder het 'kapi
talisme' kan functioneren. Beziet men de historische 
ontwikkeling, dan kan men aileen maar constateren dat 
die rol van de staat bij het organiseren van de samenle
ving steeds groter is geworden. Van een terugtredende 
staat is werkelijk geen sprake: voorzover de milieupro
blematiek, om aileen deze kwestie te noemen, nog 
enigszins in toom gehouden kan worden, betekent dit 
een toenemende greep van de staat op de samenleving, 
op beslissingen over wat en op welke wijze geprodu
ceerd gaat worden, op het gedrag van de individuele 
burger. De politieke strijd gaat over de manier waarop 
de staatsinterventie zal plaatsvinden, welke groepen er 
van zullen profiteren, welke niet, welke morele waar
den er bij in acht zullen worden genomen, welke niet. 

Tegen de neo-conservatieve retoriek over de terugtre
dende overheid, privatisering en deregulering heeft de 
sociaal-democratie te lang het bestaande verdedigd, in 
de veronderstelling dat welzijn samenviel met de pen
sioenrechten van welzijnswerkers, maakbaarheid van 
de samenleving met het maken van steeds gedetailleer
der regelingen en steeds meer ambtenaren. Van die 
nai"eve veronderstelling zijn de sociaal-democraten ten
slotte genezen. Maar de ideologische herbezinning, ge
start met de discussies rond Schuivende Panelen, lijkt 
al weer afgeblazen voordat ze goed en wei begonnen is, 
overbodig als ze lijkt nu de PvdA weer regeringsmacht 
heeft verworven. Met het bemachtigen van een paar 
ministerszetels is echter nog niet het ideologische, het 
politiek-inhoudelijke initiatief heroverd en juist dat 
laatste is nodig om regeringsdeelname meer te Iaten 
zijn dan het gehoorzaam mede oppassen op de winkel 
van Lubbers. In Oost-Europa blijkt voor verrassend 
velen bezinning op de waarden van het democratisch 
socialisme een springlevende bron van inspiratie te 
zijn. Nu hier dus nog. 
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Een sociaal-democratisch programma voor Europa 

Europa bevindt zich in een opwindende, maar ook ge
vaarlijke ontwikkeling. Enerzijds begint de Europese 
Gemeenschap door het implementeren van de Europese 
verdragen, door het scheppen van een interne markt per 
31 december 1992, door het verbeteren van de beslis
singsprocessen, het versterken van de samenwerking in 
de monetaire politiek en het intensiveren van een ge
meenschappelijke buitenlandse politiek een andere po
litieke kwaliteit te krijgen. Het Europa van de twaalf 
trekt samen, de nationale staten geven delen van hun 
ouvereiniteit op, integratiemechanismen beginnen ef

fect te sorteren. Dit West-Europa oefent een aanmerke
lijke ~antrekkingskracht op oostelijk Midden-Europa 
en Oost-Europa uit. Tegelijkertijd raakt het orthodoxe 
marxistisch-leninisme in verval. De zware economi-
che crisis in de Sovjet-Unie en in de meeste oostelijke 

Middeneuropese staten noopt tot democratiseringspro
ce en. Men kan dit proces beschrijven als een terug
keer naar verscheidenheid; de vlakke wandkaart van 
Europa krijgt weer relief. We Ieven in een incubatie
fase, waarin vee! mogelijk is, en die niet eeuwig zal 
duren. Welk concept heeft de zich moeizaam organise
rende Europese linkerzijde voor een nieuw Europa? 
Op het ogenblik worden - begrijpelijkerwijs - aileen 
positieve kanten van deze ontwikkeling vermeld. Er is 
meer vrijheid voor de mensen in Polen, Hongarije en de 
DDR. Oude, verstarde machtselites worden aan de kant 
gezet. Democratische oppositiebewegingen vatten 
moed, organiseren zich en winnen stap voor stap terrein 
op een deels al tim ide, maar vaak nog steeds geweldda
dige taat bureaucratie. Deze politieke krachten verdie
nen de steun van het Westen, en in het bijzonder de 
steun van de Westeuropese sociaal-democratie. Zander 
twijfel zijn er gegronde redenen om de ontwikkelingen 
van de laatste jaren te verwelkomen en zich erover te 
verheugen. 
Maar wie de toekomst niet aileen maar op zich af wil 
Iaten komen, maar haar wil be"invloeden, of zelfs vorm 
geven, moet zich ook buigen over de risico's van deze 
ontwikkeling. Niet in de zin van Lawrence Eaglebur
ger, die nog onlangs klaagde dat de zo mooi overzichte
lijke Oost-West-wereld plotseling onoverzichtelijk en 
onzeker werd. We moeten 'nieuwe onoverzichtelijkhe
den' (Jiirgen Habermas) leren verdragen; evenzeer bij 
de snelle verandering van onze sociale en culturele 
leefwereld als bij de architectuur van Europa. Maar het 
zou dwaas zijn als de Europese linkerzijde zich zou op
stellen al of de explosieve ontwikkeling in oostelijk 
Midden-Europa haar bij wijze van spreken automatisch 
in de kaart speelt. De hervormingscommunisten van de 
jaren zestig, bij voorbeeld in Tsjechoslowakije, geloof
den nog in de convergentietheorie: de toekomst van Eu
ropa zou een ociali me met een menselijk gezicht zijn, 

dat door hervormingscommunisten in het Oosten en so
ciaal-democraten in het Westen moest worden verwe
zenlijkt. Van deze theorie is niet vee! overgebleven. 
Een aanzienlijk dee! van de nieuwe politieke organisa
ties in Oost-Europa wijst iedere vorm van socialisme, 
ook de democratische, zonder vee! plichtplegingen af; 
en in de Verenigde Staten en in West-Europa zijn vee! 
conservatieven ervan overtuigd, dat de 'overwinning 
van het Westen' niet aileen het marxisme-leninisme, 
maar ook het democratisch socialisme heeft ontkracht. 
Het gevaar dat de democratisering van Oost-Europa, 
die in ieder geval vee! meer zelfbeschikking, een ont
snappen uit afgedwongen onmondigheid en dus een 
stap voorwaarts in de zin van de ideeen van de Euro
pese Verlichting betekent, paradoxaal genoeg een aan
moediging van de Europese rechterzijde wordt, is 
geenszins denkbeeldig. Europees Links zal ervoor 
moeten vechten als ze dat wil verhinderen; en wei eens
gezinder, consequenter en effectiever dan in de laatste 
maanden. Voor alles betekent dat: met grotere bereid
heid om de oude illusies op te geven. 

Twee grote gevaren dreigen vooral. In de eerste plaats 
is er het opdoemen van een nieuw nationalisme in Eu
ropa. Het gevaar bestaat dat de ondergang van het 
marxisme-leninisme leidt tot een hemieuwde bloei van 
het nationalisme van voor de Tweede Wereldoorlog. lk 
ben niet zo ongevoelig dat ik ieder gebruik van natio
nale symbolen, die tegenover hamer en sikkel worden 
gesteld, eenvoudig afdoe als 'nationalisme'. Maar ik 
beschouw het niet meer als onmogelijk, dat we ons bin
nen afzienbare tijd weer met grootservische, groothon
gaarse of grootduitse fantasieen moeten bezighouden. 
Als Europees Links ook maar iets moet verhinderen, 
dan is het dit. Overigens, Margaret Thatchers heftige 
verzet tegen een gemeenschappelijke Europese munt 
(gesteund door bepaalde kringen rond de Deutsche 
Bundesbank) is niet ongevaarlijker dan de zoveel hefti
ger uitlatingen van Slobodan Milosewicz of uit de 
grootrussische beweging 'Pamjat'. 
Tegelijkertijd zal de Westeuropese integratie een ver
sterking van rechts-populistische tegenkrachten in 
West-Europa bewerkstelligen. De interne ·markt zal de 
interne migratie van de Europeanen doen toenemen; 
daar komen nog emigratie-processen uit Oost-Europa 
bij. Om een enkel voorbeeld te noemen: naar schatting 
van een in de EG-commissie circulerend rapport zullen 
in de komende tien jaar drie tot vijf miljoen geexpa
trieerden en migranten de Bondsrepubliek Duitsland 
binnenstromen. De groei van de Duitse economie moet 
bij voortduring meer dan vier procent per jaar bedra
gen, wil het de politiek van de Bondsrepubliek lukken 
om het werklozencijfer tot 1995 niet nog ver over de 
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huidige twee miljoen werklozen te Iaten heen schieten. 
Dat is natuurlijk een ideale voedingsbodem voor 
rechts-populistische partijen naar het voorbeel van 
Poujade , Glistrup, Le Pen , Schonhuher of Haider. De 
versterking van zulke bewegingen zal de kansen van 
een compromis-politiek tussen gematigd Links en ge
matigd Rechts in de Europese ge'industrialiseerde sa
menlevingen aanzienlijk beperken. 
Maar dit betekent: de Europese linkerzijde moet het 
snel eens worden over een effectieve politick voor een 
nieuw Europa. Ze moet een langademig concept ont
wikkelen, moet beslissen wie de bondgenoten zijn, en 
moet ophouden met de ontwikkelirigen in de buiten
landse politick aileen maar te zien als stukjes speelgoed 
bij interne politieke contlicten, als gelegenheid tot ter
reinwinst bij een echtelijke ruzie. Om het met een voor
beeld te zeggen: de Westeuropese sociaal-democratie 
moet snel komen tot een geregelde verhouding met de 
nieuwe Hongaarse socialistische partij onder Reszo 
Nyers en met de net in een strijd om haar naam verwik
kelde communistische partij van ltalii!. Seide partijen 
horen met waamemersstatus in de Socialistische Inter
natoinale. De ontwikkeling in Hongarije zal niet zonder 
de USP, de ontwikkeling in ltalit! niet zonder de PCI in 
de hand gehouden kunnen worden. Dat is geen motie 
van wantrouwen tegen de PSI, de PSDI of de sociaal
democratische partij van Hongarije. Maar het drukt de 
overtuiging uit dat democratisch Links in deze Ianden 
onderling moet samenwerken. 

Anti-Europese vooroordelen 
Ik heb het net al aangegeven: de Westeuropese rechter
zijde zal de bewering gebruiken dat 'het socialisme' 
ondertussen weerlegd is. Daarbij zal zij zich niet be
kommeren om fijnzinnige nuanceringen tussen het 
marxisme-leninisme en het democratisch socialisme. 
Ze zal eenvoudigweg en uit volle borst melden: al jullie 
ideeen over een democratische globale planning sloe
gen nergens op; en ze zullen daarbij veel Oosteuropese 
getuigen kunnen oproepen. Friedrich August von 
Hajek is in Hongarije of in Polen veel belangrijker dan 
in de Bondsrepubliek of in Nederland; en er schijnen 
zelfs (voorrnalige) communisten te zijn, die de paarde
middelen van Margaret Thatcher behoorlijk verstandig 
vinden. 
Europees Links hoeft niet bang te worden van zulke 
uitspraken; de eerstvolgende enigerrnate serieuze da
ling van de conjunctuur (en de stijging duurt ondertus
sen zeven jaar) zal de mensen direct weer eraan herin
neren dat een sociaal-politiek onevenwichtig kapita
lisme naar niets anders leidt dan naar een tweederde
maatschappij: een gelukkige meerderheid die leeft op 
de kosten van een ongelukkige minderheid. We kunnen 
en moeten eraan vasthouden: op nieuwe armoede en 
verstoorde maatschappelijke verhoudingen kan men 
geen Europese levenswil baseren. In Europa zijn sinds 
1789 te vee! mensen gestorven voor het geheel van 
vrijheid, gelijkheid en broederschap; wie vandaag de 
dag deze forrnule wil openbreken en het doel van de ge
lijkheid eenvoudigweg laat vallen, die laat zichzelf val
len: in de anonimiteit van de sociale loopgravenoorlog. 
Maar dat betekent niet, dat de Europese linkerzijde 
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maar gewoon op oude voet kan doorgaan. Haar anti
Europese vooroordelen, dat wil zeggen het denkbeeld 
dat men het socialisme in een land moet verwezenlij
ken, zijn ondertussen wei definitief overwonnen. De 
laatste partij die dat huldigde was de Labour Party in 
Groot-Brittannie; men krijgt de indruk, dat Neil Kin
nock intussen zijn oudlinkse opposanten overwonnen 
heeft - en dat is goed zo. Maar daarmee zijn nog lang 
niet aile problemen opgelost. De Europese linkerzijde 
moet - als ze overleven wil - zowel een weg vinden 
naar een gecoordineerde Europese industrie-politiek, 
als naar een niet verkrampte houding tegenover techni
sche intelligentie en de plannende elite van het bedrijfs
leven. We moeten erkennen: er bestaan internationale 
concurrentieslagen om nieuwe sleuteltechnologieen 
(bij voorbeeld de micro-elektronica) - en als we deze 
concurrentieprocessen verliezen, veroorzaken we daar
mee werkJoosheid, klassenstrijd en de sociale achter
uitgang van miljoenen mensen. 
De sociaal-democraten in Europa moeten ophouden te 
doen alsof ze de ondernemingsraden van Europa zijn; 
aileen be last met de sociale bescherrning en de bescher
ming van de gezondheid van de werknemers. Ze moe
ten ernaar streven de raden van bestuur te worden en 
zich systematische denkbeelden eigen te maken over 
een nieuwe produktiestructuur van de Europese gei'n
dustrialiseerde samenJevingen. Daarvoor is nodig dat 
wij ook de Iaatste (psychologische) schroom tegenover 
economisch individualisme, handelsgeest, marktpro
cessen en de figuur van de ondernemer overwinnen. 
Het schijnt dat er her en der socialisten zijn die voort
durend het hoofd schudden over Gorhatsjov en vrezen 
dat hij te veel van het 'socialisme' opgeeft en zich te 
zeer aansluit bij kapitalistische principes. Met dat 
hoofdschudden moeten ze ophouden. De centrale plan
economic heeft gefaald; in aJ haar varian ten . Wat kwam 
er terecht van Chroesjtsjows pretentie het Westen in te 
halen, van Castro's Latijnsamerikaanse revolutie, van 
Tito's Joegoslavische model, van Nasser, Nkroemah of 
Soekarno? Misschien is het waar, dat de Russische, 
Hongaarse en Poolse intellectuelen te veel van de so
ciale markteconomie van Ludwig Erhard verwachten. 

Omgekeerd mag Europees Links zich niet verre houden 
van de banale werkelijkheid van de economische zelf
handhaving van Europa, van de ecologische moderni
sering van onze oude gei'ndustrialiseerde samenlevin
gen en van de snelle structuurverandering naar dienst
verlening en inforrnatie. Om het in een Duitse analogie 
te zeggen: Ludwig Erhard heeft niet gewonnen van 
Karl Marx, maar wei van Victor Agartz, zijn plan-eco
nomische tegenpool uit het begin van de economische 
geschiedenis van de Bondsrepubliek. 
Overigens betekent dit ook dat Europees Links de illu
sie van een 'derde weg' moet opgeven. Wei zijn er ver
scheidene economisch-politieke wegen mogelijk. Men 
denke slechts aan de economische politick van de 
Bondsrepubliek Duitsland, van Oostenrijk of van Zwe
den. Men kan een brede open bare sector hebben of een 
smalle; een geforrnaliseerd centraal akkoord of een 
minder geforrnaliseerd; men kan een veelsoortig ver
takte arbeidsmarkt-politiek van de regering hebben of 
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een ontoereikende. In zoverre is het heel goed denkbaar 
dat een gedemocratiseerde DDR (om weer een Duits 
voorbeeld te kiezen) een andere economische weg 
volgt dan de Bondsrepubliek. Ze hoeft haar agrarische 
cooperaties niet af te schaffen; ze hoeft de deregule
rings- en privatiseringsprocessen niet even ver te voe
ren als de Bondsrepubliek. Maar als ze succes wil heb
ben, zal ze haar plan-bureaucratic moeten afschaffen en 
vraag en aanbod in de belangrijkste sectoren van de 
economie door de markt op elkaar moeten afstemmen. 
Het Westen moet ervoor oppassen het zelfbeschik
kingsrecht van de mensen uit oostelijk Midden-Europa, 
dat ze zojui t pas hartstochtelijk hebben opgeeist, in te 
perken doordat men de maatschappijen van oostelijk 
Midden-Europa heel bepaalde economievormen van 
het We ten opdringt. Maar Europees Links mag zich 
ook niet Ianger verschuilen achter de ijdele hoop dat uit 
ineengestorte planeconomieen een nieuw soort demo
cratisch socialisme, zelfs een 'derde weg ', zou kunnen 
ontstaan. Het is niet erg waarschijnlijk dat de ongedul
dige en arm gehouden werknemers in Hongarije of de 
DDR bereid zijn met de nieuwe ondememing vormen 
te expcrimenteren die bij voorbeeld Ota Sik in zijn hoe
ken heeft geschetst. De huidige toestand van Europa 
vereist geen capitulatie van het democratisch socia
Iisme, op geen cnkele manier; wei echter een zekere 
mate van pragmatisme op het terrein van de politieke 
ordening naar het voorbeeld van, Iaten we zeggen, Mi
chel Rocard,lngvar Carlson, Wim Kok, Felipe Gonza
lez, Franz Vranitzky of Oskar Lafontaine. 

Economische integratie afzwakken? 
Daarmee ben ik bij de Europese Gemeenschap. lk be
weer: de nationale taat is aan het eind van de twintig
ste eeuw economi ch, ecologisch, militair en cultureel 
een achterhaald begrip. Cultureel moeten we omlaag 
naar de 'stammen', naar de kleinere taalkundige, etni
sche, gewestelijke eenheden, naar een federalisme, 
waarin de Basken zich even vrij voelen als de Ylamin
gen, de Walen, de Slowaken en de Beieren of de Sak
sen. Maar economisch en ecologisch moeten we tot 
grotere supranationale structuren komen. De Duitse 
Rijn vall door de Duitsers niet schoon te houden; de 
Lotharingse hemel niet door de Fransen. Nederland is 
al afzetmarkt te klein voor de firma Philips, die in 
Eindhoven haar hoofdzetel heeft; de markt voor televi
sietoestellen, ISDN-telefoons en mobilofoons moet Eu
ropees t.ijn, zo niet wereldwijd. En militair kan de 
aparte nationale staat zich allang niet meer verdedigen. 
Ons doel moet zijn dat ook de bondgenootschappen, 
die wij decennia geleden in het Ieven hebben geroepen, 
aan betekenis inboeten en dat de wapensystemen die 
wij binnen deze bondgenootschappen hebben aange
schaft, steeds kleiner. goedkoper en onnodiger worden. 
Nu staat de Europese Gemeenschap natuurlijk niet ge
lijk met Europa. Warschau, Boedapest en Praag zijn 
Europese teden, niet minder Europees dan Berlijn, Pa
rijs, Londen of Rome. En toch raad ik Europees Links 
ecn strategic van parallelle ontwikkeling aan, van co
evolutie. Mijn kemzin luidt: aileen een sterke Europese 
Gemeen chap zal in staat zijn om een toereikende bij
drage te levcren aan de ontwikkeling van oostelijk 

Midden-Europa. Om deze reden is het volledig absurd 
de intensiteit van de integratie van de Europese Ge
meenschap - bij voorbeeld bij de gemeenschappelijke 
munteenheid - te willen afzwakken uit 'consideratie' 
met de Oosteuropese ontwikkeling. Aileen de verdere 
integratie van de Gemeenschap kan de aantrekkings
kracht uitoefenen, die Europa voor langere tijd de 
kracht geeft om zich uit de bevoogding van de super
machten te bevrijden en om oostelijk Midden-Europa
dat in de afgelopen decennia onder de noemer 'Oost
blok' was afgeschreven, was vergeten- weer opnieuw 
aan Europa te binden. Het doel op lange termijn moet 
'een Europa' zijn - een volledig ge'integreerde bonds
staat van Brest tot Brest, van de Atlantische Oceaan tot 
aan de westgrens van de Sovjet-Unie. Maar iedereen 
die Europa werkelijk wil, moet helder voor ogen heb
ben dat zoiets aileen via een Europese gefaseerde struc
tuur valt te bereiken: een succesvolle integratie van de 
twaalf, die kracht en attractiviteit ontplooit, en het 
openhouden van de mogelijkheid van een politieke 
confederatie van de Ianden van Oost-, Midden-, en 
Zuidoost-Europa. 
Zo'n concept voor de lange termijn vereist trouwens 
dat men tegen tegenstrijdigheden hestand is. Wie me
teen een ' uitbreiding naar het Oosten' van de Europese 
Gemeenschap verlangt, brengt het doek van 'een Eu
ropa' niet dichterbij, maar bemoeilijkt het. Het is nu al 
een moeilijke opgave de twaalf lidstaten van de EG 
zover te krijgen dat ze hun monetaire politick of zelfs 
maar hun buitenlandse politiek coordineren. De Gaulle 
dacht, dat dit aileen binnen het Europa van de zes mo
gelijk was; Fran: Josef Strauss ook. Het moet ook in de 
kring van de twaalf mogelijk zijn. Maar dat het een 
goed idee zou zijn om nu zo snel mogelijk ook nog neu
trale taten als Oostenrijk of zelfs Ieden van het War
schaupact in de Europese Gemeenschap op te nemen, 
klopt zeker niet. Hoe groter de kring, des te kleiner de 
intensiteit van de integratie, des te kleiner de aantrek
kingskracht voor oostelijk Midden-Europa en des te 
kleiner de kracht voor ontwikkelingsprogramma's. 
Want men moet immers voor ogen houden: Hongarije 
of de DDR zouden zich in een Europese interne markt, 
zoals die voor 1993 gepland is, in hun huidige structuur 
nooit kunnen handhaven. Moet men die dan maar uit
stellen? Deal overeengekomen richtlijnen van de Euro
pese Gemeenschap relativeren? Degene waarover nog 
overeenkomst bereikt moet worden, Iaten vallen? Een 
economische unie wordt gekarakteriseerd - als we het 
ijskoud formuleren -door grotere handelsbeperkingen 
naar buiten dan naar binnen. Dat betekent echter dat 
aan de openheid naar buiten natuurlijke grenzen zijn 
gesteld, als de gemeenschap het karakter van een eco
nomische unie niet wil verliezen. 
Maak minder Europa-plannen, moet men de Europe
anen (en de Duitsers in het bijzonder) dus op het hart 
drukken. Hef liever, voor Hongarije en Polen, de in
voerbeperkingen voor agrarische produkten of textiel 
op. Dweep niet met een spoedige 'uitbreiding naar het 
Oosten' van de EG, help de Ianden van oostelijk Mid
den-Europa liever bij het beschikbaar stellen van con
verteerbare valuta en bij het opzetten van functione
rende wisselkantoren. Fantaseer wat minder over het 
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oplossen van de machtsblokken en de ineenstorting van 
het communisme; en schep liever paneuropese institu
ten- een milieuraad, een cultuurstichting of een piep
kleine, maar praktijkgerichte, op Oosteuropese omstan
digheden toegesneden managersschool. Het ergste wat 
er in deze maanden en jaren zou kunnen gebeuren, is, 
dat wij - de Westeuropeanen - grote bel often doen, dat 
de democratische bewegingen in Midden- en Oost-Eu
ropa deze beloften geloven en dat wij onze beloften 
niet houden. Het gevaar is groot, dat juist deze vrees 
werkelijkheid wordt. 

De rechten van minderheden 
De Europese eenwording is duidelijk in tegenspraak 
met het hernieuwde nationalistische streven, dat het in
eenstorten van het marxisme-leninisme en de eenpartij
staten van oostelijk Midden-Europa met zich mee
brengt. Er zijn twee tegengestelde bewegingen: de 
nieuwe, toekomstgerichte van de Europeanisering, die 
nieuwe vormen van integratie en op deelgebieden het 
opgeven van souvereiniteit met zich meebrengt, en de 
terugkeer naar de nationale staat van de oude stempel. 
Om het in een voorbeeld te vangen: de Esten willen (op 
heel begrijpelijke gronden) terug naar hun eigen kro
nen-munteenheid, terwijl de Duitsers op het punt staan 
hun Duitse mark aan de ECU op te offeren. Mijn Stel
ling is: Europees Links moet aan haar intemationalis
tisch concept, aan het idee van stapsgewijze integratie 
van Europa vasthouden. 
Daarbij raad ik aan het nieuwe nationalisme niet te Iicht 
op te vatten. Het bestaat als theorie van een nieuw soort 
Rechts; als 'bevrijdingsnationalisme'. Dit 'bevrijdings
nationalisme' rechtvaardigt de terreurdaden van de 
ETA of van Sinn Fein en het bejubelt vanzelfsprekend 
aile afscheidingsbewegingen in de Sovjet-Unie. Maar 
het bestaat ook heel reeel als reactie op een marxisme
leninisme, dat zich inbeeldde dat het nationale bewe
gingen voor eens en altijd kon 'uitbannen', dus in ver
band met geheel democratische impulsen. Er bestaat bij 
wijze ':an spreken een renaissance van het concept van 
Tomas Masaryk. 
Hier ligt een onontkoombaar moreel, maar ook prak
tisch probleem voor Europees Links. We kunnen ons 
van dit probleem vrijwaren door geen Stelling te 
nemen. Italianen, Duitsers, Engelsen, Fransen of Ne
derlanders worden niet direct geraakt door de nationale 
conflicten in de Sovjet-Unie of in Joegoslavie of Bul
garije; ze kunnen zich op diplomatieke formuleringen 
terugtrekken. Het morele probleem is, dat vee! nationa
liteiten die in de poly-etnische Sovjet-Unie ge'inte
greerd zijn, onder dwang zijn ingelijfd. Het lijdt geen 
twijfel: de beschikking van Hitler en Stalin over de 
Baltische staten was onrechtvaardig, grof, een daad van 
willekeur van de macht. Maar toch moeten we ons af
vragen: wat voor conclusies trekken we uit dit gegeven 
voor de huidige situatie? Kan men de Baltische staten 
wellicht betrekken bij een toek;omstige federatie in oos
telijk Midden-Europa? Willen ze dat? Of willen ze hun 
nationale onafhankelijkheid, en niets anders? Kunnen 
de Abchazen of de Armeniers overleven zonder het 
centrale gezag van Moskou? Maar het belangrijkste: 
zou de hervormer Gorbatsjov zich staande houden, als 
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zijn etnische staat hem om de oren vloog? Gorbatsjovs 
politick is voor het Westen veel gunstiger dan die van 
zijn voorgangers. Mag dat voor ons een reden zijn om 
beducht te zijn voor zijn opvolging en - als gevolg 
daarvan - het streven naar onafhankelijkheid van af
zonderlijke nationaliteiten binnen de Sovjet-Unie te 
veronachtzamen? 
Ik wil deze vragen niet concluderend beantwoorden. 
Maar als toekomstbeeld voor Europa raad ik Europees 
Links gefederaliseerde 'poly-etnische staten' aan; een 
Europese rechtsorde waarin de rechten van minderhe
den en bevolkingsgroepen verregaand gewaarborgd 
zijn. Als ik tegenwoordig naar Polen reis, ontmoet ik 
daar altijd nog mensen die de onderdrukking van de 
Poolse minderheid in Litouwen hartstochtelijk veroor
delen, maar het bestaan van een Duitse minderheid in 
Polen loochenen. In Hongarije ontmoet ik democraten 
die het regime absoluut vijandig gezind zijn en die he 
lot van de Hongaarse minderheid in Siebenbiirgen, dus 
in Ceausescu's Roemenie, bitter beklagen; maar aan de 
andere kant zijn ze geenszins bereid de 350.000 Sinti 
en Roma, die in Hongarije wonen, gelijke rechten toe te 
staan. Niet anders gaat het bij ons in de Bondsrepubliek 
waar de tolerantie tegenover Turken in Kreuzberg soms 
klein is, maat het lot van de Oppersileziers in Polen of 
de Sudetenduitsers in Tsjechoslowakije wordt be
klaagd. Links mag zich zulke tegenstrijdigheden niet 
permitteren. Ze moet aile nationale minderheden bij de 
verdediging van hun rechten steunen - en desondanks 
de illusie tegenspreken, dat een Tussen-Europa vol 
kleine nationale staten een verstandig toekomstbeeld 
voor Europa zou zijn. 

Het 'Duitse vraagstuk' 
De situatie is dus als volgt: West-Europa staat voor een 
sprong naar integratie. Dit proces oefent een geweldige 
aantrekkingskracht op oostelijk Midden-Europa en ook 
op Oost-Europa uit. Tegelijkertijd bewerkstelligt Gor
batsjovs proces - perestrojka en glasnost - een open
stelling van het Oosten, die weer voor het Westen aan
trekkelijk is. ln deze historische situatie, waarin de 
kans bestaat om de naoorlogse ordening van Jalta 
(onder volledige handhaving van de daar vastgelegde 
grenzen) te doorbreken, duikt opnieuw het 'Duitse 
vraagstuk' op. 
Wij Duitsers weten: veel bondgenoten en buren vrezen 
voor een collaps van het gezamenlijke veiligheidssys
teem in Europa door een verkeerde behandeling van het 
zogenaamde 'Duitse vraagstuk'. Maar wij van onze 
kant moeten onze vrienden en buren zeggen: de Duit
sers verkeren- zeker ook door eigen schuld- in zo'n 
precaire toestand dat ze onmogelijk business as usual 
kunnen bedrijven. Het is weliswaar niets nieuws dat het 
Duitse volk zich in verscheidene staten organiseert en 
verwezenlijkt, dat was altijd al zo. Maar een van deze 
staten, de DDR, ontbeert thans zichtbaar innerlijke Ie
gitimiteit. Men kan er zonder al te veel speculeren van 
uitgaan dat de meerderheid der burgers van deze staat 
de huidige Ieiding verwerpt. Of deze meerderheid een 
eigen, democratische DDR wil, een Anschluss bij de 
Bondsrepubliek of een of andere tussenvorm, kan nu 
nog niemand zeggen. We moeten dus onze vrienden om 
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begrip vragen voor de heftige en rusteloze discussies 
die thans in de beide delen van Duitsland gaande zijn 
en die na het eind van de Tweede Wereldoorlog op het 
grondgebied van het ineengestorte Duitse Rijk zijn ont
staan. Ook wij sociaal-democraten waarschuwen voor 
een bovenmatige Duitse inspanning. Wij vragen echter 
om niet meteen iedere kritische, tentatieve discussie op 
te vatten als Duitse onrust, als van oudsher bekende in
certitudes allemands. 

Bij het 'Duitse vraagstuk' maak ik vijf opmerkingen: 
I. Het 'Duitse vraagstuk' bestaat niet pas sinds 1945, 
sinds de deling van West en Oost, maar al minstens 180 
jaar, inds de ondergang van het oude rijk in de Napo
leontische oorlogen. Sinds die tijd hangt de vraag in de 
Iucht: hoe moeten de Duitsers zich staatkundig organi
seren? Historisch gezien is het ' Duitse vraagstuk' niets 
anders dan het vraagstuk hoe de politieke structuur van 
Midden-Europa verweven kan worden met de alge
mene Europese structuur. De historische keerpunten 
van 1648 en 1815 hebben al duidelijk gemaakt hoe 
nauw de politieke structuur van Duitsland met de poli
tieke structuur van Europa verbonden is. Het scheppen 
van een kleinduitse nationale staat- wat immers aileen 
maar mogelijk wa door Oostenrijk via een oorlog uit 
Duitsland te verbannen - was van begin af aan met vele 
hypotheken belast; vooral met de hypotheek van de 
geografische Jigging. Het ' Duitse vraagstuk' was altijd 
al een Europees vraagstuk. In diplomatieke taal uitge
drukt: voor een oplossing was en is een multilateraal 
proces onontbeerlijk. 
2. Tegelijkertijd geldt: de zelfbeschikking als funda
menteel recht van de volkerengemeenschap geldt voor 
allemaal; du ook voor de Duitsers. Wij vatten het zo 
op, dat dit recht op zelfbe chikking door de Duitsers 
van de Bondsrepubliek en de Duitsers van de DDR se
paraat kan worden uitgeoefend. Oat betekent: wij ver
wachten niets van een 'overstemmen ' van de zestien 
miljoen DDR burgers door de zestig miljoen burgers 
van de Bondsrepubliek, en zouden bereid zijn de beslis
si ngen van de meerderheid der DDR burgers, voor 
zover die in een democratisch proces tot stand zijn ge
komen, te accepteren, met inbegrip van een beslissing 
voor een blijvend in meerdere staten verdeeld Duits
land. 
3. De Bondsrepubliek Duit land is een ge'integreerd 
deel van West-Europa (op de verschillende terreinen 
van integratie, de EG en de NAVO) en moet dat blijven. 
Men moet duidelijk stellen tegenover aile nationale 
dwepers van links en rechts: het verbreken van het be
reikte integratieverband zou een zo zware economische 
chade en een zo ongelooflijke rechtsonzekerheid ver

oorzaken, dat men het onder geen enkel beding zou 
kunnen verantwoorden. Wei heeft de regering van de 
Bondsrepubliek in 1957 bij het afsluiten van de EG
verdragen een voorbehoud toegevoegd: 'De regering 
van de Bondsrepubliek gaat uit van de mogelijkheid dat 
in het geval van een hereniging van Duitsland een her
overweging van de verdragen over de gemeenschappe
lijke markt en Euratom plaatsvindt. ' Deze heroverwe
ging kan nu - na meer dan dertig jaar integratie- aileen 
maar tot de consequentie leiden, dat de EG zich het 

doel van de Duitse zelfbeschikking door een - zij het 
op lange termijn gepland - paneuropees concept eigen 
maakt. 
4. Een Europa zal slechts tot stand komen als de uitda
ging door een steeds verder integrerend West-Europa 
blijft bestaan. Dit betekent: de uitbreiding van de Euro
pese Gemeenschap mag niet ten koste gaan van de in
tensiteit van de integratie. Dit principe stelt grenzen aan 
een spoedige uitbreiding van de Europese Gemeen
schap. Economische grenzen: de EG kan aileen nieuwe 
leden accepteren die het reglement van de EG aankun
nen; dat zal nog geruime tijd niet het geval zijn bij de 
staten uit oostelijk Midden-Europa. Politieke grenzen: 
ook een Sovjet-Unie in omwenteling houdt veiligheids
belangen. Gorbatsjov lijkt bereid in oostelijk Midden
Europa meer democratie te accepteren. De Sovjet-Unie 
heeft echter tegelijkertijd altijd duidelijk gemaakt dat 
zij haar partners uit oostelijk Midden-Europa die tot nu 
toe tot het Warschaupact behoorden, daar graag zou 
willen houden . Oat geldt ook voor de DDR. Maar de 
Europese Politieke Samenwerking (EPS) van de Euro
pese Gemeenschap zou ontploffen als een gemeen
schappelijke politiek zou worden overeengekomen met 
partners die op hetzelfde ogenblik betrokken zijn bij 
een ander, potentieel vijandelijk, militair bondgenoot
schap. 
Een visioen van 'een Europa', waarin West-Europa en 
oostelijk Midden-Europa bij elkaar komen, is in poli
tiek opzicht bitter noodzakelijk, om richting en orienta
tie te geven aan de Europeanisering. Maar tegelijkertijd 
moet duidelijk zijn dat die weg moet I open via de staps
gewijze verstrengeling van afzonderlijke confederaties, 
verbanden en poly-etnische staten. Daarbij moet bij ie
dere afzonderlijke stap een doel voor ogen gehouden 
worden. Wie bij voorbeeld het voorstel doet om de oos
telijke Middeneurope e staten bij de Europese vrijhan
delszone te betrekken, mag die Europese vrijhandels
zone niet verzwakken door wezenlijke leden (Oosten
rijk) de Europese Gemeenschap binnen te Iaten gaan. 
De eenwording van Europa, die tegelijkertijd ook nog 
een gefaseerd terugtrekken van de twee supermachten 
USA en Sovjet-Unie uit de Europese verantwoorde
lijkheid vereist, blijft een gecompliceerd en tijdrovend 
proces, dat door overhaaste speculatieve gevolgtrek
kingen aileen maar kan worden belast. 
5. Zo ' n overijlde speculatieve gevolgtrekking is de eis 
van een 'hereniging van Duitsland' . Van 'her' kan geen 
sprake zijn; de twee Duitse staten die op het grondge
bied van het vroegere Duitse Rijk zijn ontstaan, zijn 
niet eerder verenigd geweest. Wie de oude toestand wil 
herstellen, moet ook de westgrens van Polen aantasten. 
Afgezien van een nieuwe en oude rechterzijde (die wel
iswaar groeit) wil niemand in de Bondsrepubliek dat; 
de regering-Kohl niet, en natuurlijk de SPD ook niet. 
Als de Sovjet-Unie de DDR uit het Warschaupact zou 
Iaten gaan, zou een ' nieuwe vereniging ' tot de moge
lijkheden behoren. Het moet echter duidelijk zijn: wie 
nu een staatkundige eenheid bepleit, moet de ontbin
ding van NAVO en Warschaupact bepleiten. Het is de 
doelstelling van de SPD om beide bondgenootschappen 
en in het verlengde daarvan aile op Duits grondgebied 
gelegerde troepen der geallieerden overbodig te maken 
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ten gunste van een Europees veiligheidssysteem. Dat 
di.t doe! in de komende jaren bereikt kan worden, valt 
thans niet te zien. 
De laatste tijd is er ook vee I sprake van een 'confedera
tie ' tussen de DDR en de Bondsrepubliek. Als men 
daaronder een pakket verdragen (vooral economisch 
van aard) verstaat, is dat zeker een zinvol concept. 
Maar: een staatkundige aaneensluiting van twee staats
helften, die voortdurend met buitenlandse mogendhe
den verbonden zijn in tegen elkaar gerichte politiek-mi
litaire allianties, zou een gedrocht zijn; vergelijkbaar 
met het Duitse Rijk na 1648. 
Ons streven, waarvoor we de steun van onze bondgeno
ten en vrienden vragen, is het aanleunen van een gede
mocratiseerde DDR tegen de Europese Gemeenschap, 
bij wijze van spreken de associatie. Wij zullen zelf 
doen wat we kunnen om het democratiseringsproces in 
de DDR te ondersteunen en ook economisch te be
schermen. We hebben na 1945 bij een schadeloosstel
ling miljoenen vluchtelingen opgenomen. We zijn eco
nomisch sterk genoeg om bij een tweede schadeloos
stelling de economische omstandigheden in de Bonds
republiek en de DDR vergelijkbaar te maken. Maar ook 
dit proces heeft tijd nodig; een snelle staatskundige ver
eniging zou natuurlijk ook de (economische) overheer
sing van de DDR burgers door de burgers van de 
Bondsrepubliek betekenen. Zo'n Duits-Duitse koloni
satie zou veel kwaad bloed zetten. 

Onze Europese vrienden moeten duidelijk voor ogen 
houden dat het programma dat ik hier in vijf pun ten heb 
aangegeven, politiek niet gemakkelijk te verwezenlij
ken is. Het functioneert aileen in een voorzichtige sa
menwerking van de grate politieke krachten, zoals die 
in de redes van bondskanselier Kohl en Willy Brandt in 
de Duitse Bondsdag op 16 november 1989 contouren 
heeft gekregen. Aan de basis van deze overeenstem
ming liggen twee concessies: de SPD heeft in het begin 
van de jaren zestig de integratie van de Bondsrepubliek 
in het Westen, die zij in de jaren vijftig had aangevoch
ten, geaccepteerd. De CDU/CSU heeft in de loop van 
de jaren zeventig de Ostpolitik van Willy Brandt, die zij 
op haar beurt verketterd had, overgenomen. Er zou een 
gevaarlijke situatie voor de Duitse politiek ontstaan op 
het moment dat deze consensus door de ene of de an
dere zijde in gevaar werd gebracht. Een terugval van de 
SPD naar voorrang voor het nationale vraagstuk boven 
de integratie in het Westen of een terugval van de CDU 
naar afwijzing van de ontspanningspolitiek zou brand-
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gevaar voor heeft Europa betekenen. Men moet al het 
mogelijke doen om beide gevaren uit te bannen. Daar
bij kan men niet over het hoofd zien dat de CDU/CSU 
onder grate druk staat; de opkomst van rechtspopulisti
sche krachten leidt in deze partij tot een schisma en de 
ideate brandstof voor een groat vuur is het nationale, 
het 'Duitse vraagstuk'. 

Fukuyama's in het groot en het klein 
Ik wil afsluiten met een opmerking over de opwinding 
van deze weken. Het is immers begrijpelijk dat histori
sche veranderingen, zoals die zich thans in oostelijk 
Midden-Europa voltrekken, de mensen opzwepen. 
Maar de lichtvaardigheid waarmee op dit ogenblik 
grate nieuwe concepten worden gehanteerd, is gevaar
lijk en bedenkelijk. 
De nummer een in deze is een beleidsmedewerker van 
de planningsafdeling van het Amerikaanse Ministerie 
van Buitenlandse Zaken, Fukuyama geheten. Hij is tot 
de conclusie gekomen, 'dat de geschiedenis aan haar 
eind gekomen' zou zijn, 'omdat de wereld onontkoom
baar uitkomt op een Jaatste vorm van liberale, pluralis
tische en markteconomische democratie'. Maar ook bij 
ons zijn er Fukuyama 's, in het groat en het klein. Ze 
vertellen ons dat de ontwikkeling in de Sovjet-Unie en 
in oostelijk Midden-Europa 'onomkeerbaar' is. Het so
cialisme zou dood zijn, het kapitalisme zou gewonnen 
hebben. 
Ik wil niet dat er een verkeerde indruk ontstaat: ik zou 
er niets op tegen hebben als het socialisme dat zich op 
Lenin beroept, dood zou zijn. Wij sociaal-democraten 
hebben deze vorm van socialisme vanaf het allereerste 
begin bestreden. Maar ik waarschuw tegen geschied
kundige geloofszekerheden. 'Onomkeerbaar' is in de 
politiek bijna niets. Er bestaan nog steeds altematieven 
voor de ontwikkeling in Oost-Europa. Gorbatsjov kan 
falen; er kunnen quasi-communistische militaire dicta
turen ontstaan. Gorbatsjov kan slagen: dan heeft een 
hervormingscommunisme een kans, waarvan het maat
schappijmodel nog helemaal niet vaststaat. Het is he
laas denkbaar, dat Oost-Europa afglijdt naar het voor
oorlogse nationalisme van Tussen-Europa- of dat wer
kelijk via tijdrovende omwegen een paneuropese fede
ratie tot stand komt waarin de rechten van 
volksgroepen en minderheden optimaal gewaardborgd 
zijn. Dit laatste altematief zou dan het 'sociaal-demo
cratisch programma voor Europa' zijn, het doel op 
lange termijn voor een zich vormend Europees Links. 
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Naar een Europese bondsstaat? 

De revolutie die in Oost-Europa plaatsvindt maakt aile 
voorspellen over de tOt!komst van de Europese politick 
tot een hachelijke aangelegenheid. Zelfs het schrijven 
van een reactie op de rede van Peter Glotz, gehouden 
op 26 november in Valkenburg, is nu een geheel andere 
opgave dan het geven van een korte mondelinge reactie 
op diezelfde 26ste november. 
Want ook Glatz kon niet voorzien dat Egon Krenz het 
als partijleider in de DDR niet Ianger dan zes weken 
zou uithouden of dat de gehele top van de SED collec
tief zou aftreden en de SED ineen zou zijgen. Wanneer 
deze SenD verschijnt kan er een geheel andere regering 
in Tsjechoslowakije zijn aangetreden en zal wellicht 
ook Hans Modrow niet meer als premier van de DDR 
functioneren. 
Na het uitspreken van Glatz' rede is ook binnen de SPD 
een opvallende: wending tot stand gekomen. In de 
Bond dag hebben Karsten Voigt en Hans Jochen Vogel 
zich verrassend positief uitgelaten over het zoge
naamde 10 punten plan van Kohl over de toekomst van 
Duit land, inclusief het punt van de gewenste eenheid 
van Duitsland als eindpunt van een proces, als hereni
ging du . Later is dat door interne partijdiscussie weer 
afgezwakt en op het moment van het schrijven van 
deze reactie ken ik de uitkomst van het SPD-congres in 
december 1989 nog niet. 
Glatz was het in Valkenburg niet eens met de 10 punten 
catalogus van Kohl. Want van hereniging kon geen 
prake zijn, aileen van een 'Neuvereinigung', indien 

'de Sovjet-Unie de DDR het Warschaupact laat verla
ten'. Dit verschil weer piegelt de discussie die binnen 
de SPD losgebar ten is nu de ontwikkelingen in de 
DDR tot een revolutie zijn uitgegroeid. 
Niet aileen de discussie over een sociaal-democratisch 
programma voor Europa staat op de agenda. Ook de 
Duit e kwestie is voor ons een onderdeel van die 
agenda geworden of we dat nu leuk vinden of niet. For
mules, die ook ik heb gebezigd, namelijk dat de Duitse 
hereniging 'niet aan de orde' is, blijken ontoereikend te 
zijn. 
Bezweringsformules, zoals van Han Lammers in NRC
Handelsb/ad van 30 november 1989, om dat probleem 
te ontlopen zijn naar mijn mening geheel onwerkbaar. 
Lammers betoogt dat de We teuropese sociaal-demo
craten zich zouden moeten inspannen voor een demo
crati ch-socialisme in de DDR om daarmee een nau
were amenwerking tussen de DDR en de Bondsrepu
bliek te voorkomen. Hij zondigt daarmee, naar mijn 
mening, tegen het eerste gebod van sociaal-democrati
sche politick, namelijk dat de mensen in de DDR zelf 
moeten uitmaken wat zij willen. Daarna komt de vraag 
aan de orde hoe hun wensen een plaats kunnen krijgen 
in de Europese samenwerking. Op voorhand bepaalde 

ontwikkelingen uit willen sluiten lijkt een weinig ge
slaagde paging van Nederlandse zijde om de status-quo 
te willen handhaven. Glatz heeft helemaal gelijk als hij 
het principe van zelfbeschikkingsrecht ook voor Duit
sers laat gelden. Hij moet ook gehoord worden in zijn 
verzoek de huidige Duitse discussie over dit punt als 
een hernieuwde uiting van de 'welbekende - gevaar
lijke incertitudes allemandes' af te doen. Indien de 
PvdA ernst maakt met de opheffing van de deling van 
Europa en op termijn de militaire blokken, dan kan men 
de Duitsers natuurlijk niet van dat proces uitsluiten. Er 
dienen in ons belang wei twee randvoorwaarden te gel
den: tezamen met de buren en binnen het raamwerk van 
de Slotakte van Helsinki, met inbegrip van definitieve 
erkenning van de Poolse westgrens aan de Oder
Neisse. 

Nieuwe gevaren 
De Europese deling wordt sneller ondergraven dan de 
politick nog zes maanden geleden voor mogelijk hield. 
Oat schept, zoals Glatz terecht zegt, nieuwe gevaren. Ik 
zou die gevaren als volgt willen parafraseren: 
I. De politieke rechterzijde in West-Europa kan erin 
slagen het verval van het marxisme-leninisme als het 
dogma van de eenpartij-staat en de eindoverwinning 
van het 'wetenschappelijke' socialisme gelijk te stellen 
aan het bankroet van het democratisch-socialisme. Dit 
onder het motto: het kapitalisme heeft definitief over 
het communisme gezegevierd; ook de sociaal-demo
cratie heeft afgedaan. Natuurlijk kan de extra aandacht 
voor overheidsinvesteringen in West-Europa om in
frastructuur en milieu te verbeteren als het tegendeel 
van die Stelling worden aangevoerd. Ook is duidelijk 
dat in Oost-Europa de enorme sociale, milieu- en eco
nomische problemen slechts opgelost kunnen worden 
door een democratische overheid. Het begrip socia
lisme is echter in diskrediet geraakt, juist bij velen die 
in Oost-Europa strijden voor democratic. 
2. Terwijl West-Europa verder integreert, op weg naar 
'1992', desintegreert Oost-Europa. De lang onder
drukte nationalismen kunnen hernieuwd de kop opste
ken, vooral als blijkt dat de nationaliteiten in de Sovjet
Unie zich sterker roeren. Daaruit zou instabiliteit en 
zelfs oorlogsdreiging kunnen voortkomen. De recente 
spanningen tussen Slovenie en Servie zijn er een voor
beeld van. Door de revoluties in Oost-Europa vervalt 
het stabiliserende effect van het bondgenootschap van 
de Sovjet-Unie. lmmers, de Ianden in Oost-Europa 
zouden zich in de toekomst minder gelegen kunnen 
Iaten liggen aan de vermeende of echte veiligheidsbe
langen van de Sovjet-Unie. 
3. Niets in de geschiedenis is per definitie onomkeer
baar. Een revolutionaire hereniging van Duitsland, bui-
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ten het Helsinki proces om, zou kunnen leiden tot het 
volgende tweeregelige communique uit Moskou: 'M.S. 
Gorbatsjov is afgezet. De strijdkrachten hebben de 
macht overgenomen.' Vol gens Der Spiegel heeft Gor
batsjov Mitterrand dit scenario geschetst toen zij per 
telefoon over een mogelijke Duitse hereniging spraken. 
Maar ook een eenzijdig uitgeroepen onafhankelijkheid 
van de republieken van de Sovjet-Unie, zoals Estland, 
Letland of Litouwen, zou de zaken op scherp kunnen 
zetten en kunnen leiden tot hernieuwde militaire in
menging, ook in de Oosteuropese Ianden. 
4. Is de Europese Gemeenschap in staat om en de inte
gratie van West-Europa voort te zetten en in Oost-Eu
ropa mee te werken aan sociale en economische ver
nieuwing? Zal de EG bereid zijn genoeg inspanningen 
en offers te brengen voor dat doe!? Zijn wij in staat en 
bereid om de DDR, Polen, Tsjechoslowakije en Honga
rije in ieder geval te gaan behandelen zoals Oostenrijk, 
Noorwegen en Zweden? Dat is nog maar zeer de vraag 
als men de klein-karrierte houding van mevrouw 
Thatcher ziet. 
Of zullen wij de grenzen tot Oost-Europa sluiten, 
omdat het ons sociaal en economisch niet goed uit
komt, dat al die Oost-Europeanen op eniger wijze wit
len gaan meedelen in onze welvaart? Zal dezelfde strijd 
ontstaan als voor de toetreding van Spanje en Portugal 
tot de EG? In dit geval zullen de VS West-Europa niet 
de weg wijzen. Men zal zich in Washington eerder zor
gen maken over de verhouding tussen de kernwapen
staten VS en Sovjet-Unie dan over de vormen van toe
komstige samenwerking tussen de EG en Oost-Europa. 

Geen 'derde weg' 
Wat voor programma moet nu de Europese sociaal-de
mocratie ontwerpen voor de Europese toekomst? Dui
delijk is, dat de schema's van voor de Oosteuropese re
volutie niet meer voldoende zijn. Immers, de proble
men verschuiven van het militaire naar het sociaal-eco
nomische en politieke vlak. Gedeelde veiligheid- de 
idee van Olof Palme - is als concept in feite geaccep
teerd door de allianties NAVO en Warschaupact, zelfs 
als men er in het Westen niet die naam aan wil geven. 
Maar de snelheid waarmee Bush en Gorbatsjov het in 
Malta eens leken te kunnen worden over verderstrek
kende wapenbeheersingsakkoorden, ook ten aanzien 
van de strategische nucleaire wapens, wijzen in die 
richting. De aankondiging van de Amerikaanse minis
ter van defensie Cheney over een gewenste verminde
ring van de defensie-uitgaven met 180 miljard dollar in 
de komende vier a vijf jaar eveneens. Maar hoe belang
rijk ook, met militaire wapenbeheersing blijkt nog wei
nig gezegd te zijn over de veiligheid en de toekomst 
van Europa als geheel. Dit is door de sociaal-democra
tie in het verleden te weinig onderkend. 

Peter Glotz vlucht enigszins naar voren als hij in de al
gemene euforie een Europese bondsstaat van Brest tot 
Brest, van Frankrijk tot en met Polen tot hoofddoelstel
ling maakt. Want welk karakter heeft een dergelijk Pan-
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Europa? Is het een uitgebreide Europese Gemeen
schap? Heeft die bondsstaat beschikking over een eigen 
atoomwapen, of zorgen de Britse en Franse atoomwa
pens voor een soort 'minimale afschrikking'? Maar be
langrijker nog: altijd zal de vraag beantwoord moeten 
worden welke verhoudingen zullen bestaan met de Ver
enigde Staten en de Sovjet-Unie. 
Zinniger lijkt nu de nadruk te leggen op twee elemen
ten, die ook in Glotz' rede voorkwamen: 
a. het verder ontwikkelen van een gezamenlijk sociaal
democratisch sociaal-economisch program dat ernst 
maakt met een nieuw compromis tussen kapitaal en ar
beid op Europees niveau. Een program dat niet zoekt 
naar een 'derde weg' tussen kapitalisme en commu
nisme (ooit de utopie van het beginselprogramma van 
de Socialistische Internationale en de Partij van de Ar
beid), maar eerder aansluit bij 'het ordenende pragma
tisme' van een Rocard, Carlsson, Kok of Oskar Lafon
taine. 
In de Europese Gemeenschap dient een Europese so
ciale maatschappij te kunnen ontstaan, die zowel een 
ordenende overheid als een efficiente markt kent. Dat 
betekent ook dat links zijn anti-Europese vooroordelen 
overwint, zoals gelukkig nu ook door de Britse Labour 
Party begrepen wordt. Dat is de essentie van de sociaal
democratie van de jaren negentig: geen derde weg, 
zoals Glotz terecht zegt, maar een constante strijd om 
sociale rechtvaardigheid in een gemengde economie. 
b. het tegelijkertijd versterken van de Europese integra
tie met een constante opening naar de hervormingslan
den in Oost-Europa, de DDR, Polen, Tsjechoslowakije 
en Hongarije. Dit vooronderstelt de bereidheid van de 
EG om te kunnen komen tot een assooiatief verband 
met die Ianden en een nauwere band met de overgeble
ven neutrale Ianden zoals Zweden, Oostenrijk en Fin
land. 
Het veronderstelt tevens de snelle operationalisering 
van alle aanbiedingen, die nu links en rechts aan Oost
Europa gedaan zijn. De Europese Commissie zou zich 
- ook om de Bondsrepubliek niet aileen Ostpolitik te 
Iaten voeren - met die taak belast moeten worden. Oat 
kan ook de meest effectieve weg zijn om opkomend ge
vaarlijk nationalisme ten oosten van de Elbe zo vee! 
mogelijk in te dammen. 

Tot slot: een probleem laat Glotz bijna bewust buiten 
beschouwing. Dat is de vraag hoe de overgang van het 
huidige blokkensysteem van NAVO en Warschaupact 
in een pan-europese veiligheidsregeling gestalte moet 
krijgen. Dat is ook begrijpelijk, omdat in de nabije toe
komst de voorrang voor sociaal-economische verande
ringen in Oost-Europa en een actieve rol daarin voor de 
EG, aan diezelfde EG voorlopig geen militaire veilig
heidsdimensie kan geven. 
Maar een probleem blijft het wei, zeker indien nieuwe 
regeringen in Oost-Europa sneller een einde willen 
maken aan het blokken-systeem dan velen in Moskou, 
Washington en West-Europa lief zal zijn. 
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Het (on)gelijk van Hans Achterhuis 

In Her liende jaGJ·hoek voor her democrarisch socia
lisme zet Hans Achrerhuis op de van hem bekende ui
terst lee bare wijze uiteen hoe fout hij onlangs weer is 
begrepen door de Nederlandse ontwikkelingssector in 
zijn 'Brandende-kwestie' - lezing met de titel 'Tegen 
ontwikkelingshulp'.* Men wilde oplossingen, terwijl 
zijn doeltoch slechts was 'een begin van analyse te le
veren over het falen van de ontwikkelingshulp ' (p.l20). 
Daarom wil hij in zijn bijdrage aan het Jaarboek 'kri
tisch kijken naar de ontwikkelingssector en naar het 
den ken over ontwikkelingshulp ' (p.l21 ). 
Hij zoekt naar een antwoord op de vraag waarom hij nu 
al tientallen jaren lang niets nieuws hoort uit het ont
wikkelingsbedrijf terwijl toch duidelijk is dat aile 
ideeen steeds maar niet gerealiseerd worden. Hij spitst 
dat toe op het sociali tische denken en gaat in dat ver
band ook in op recente EVS-publikaties, die volgens 
hem lijken op middeleeuwse vorstenspiegels: 'Zij staan 
vol met morele oproepen en categori che imperatieven, 
die in dit geval niet de ideale vorst maar de ideale ont
wikkelingshulp schilderen. ' (p.l46). A Is een van de 
eindredacteuren van twee van de aangehaalde bundels 
en als EVS-bestuur lid voel ik me uitgedaagd hierop te 
reageren. 

In feite zijn we het in de EVS helemaal niet zo oneens 
met Achterhuis. De ontwikkelingshulp heeft tot nog toe 
vaak gefaald en niet zelden averechts gewerkt. Daar
voor zien we vaak dezelfde redenen als die welke Ach
terhuis schetsl, al gaan wij niet terug tot Thucydides om 
dat te betogen. Het eigenbelang van de gevers, de 
staatsrai on die regeringen (vorsten) dwingt nobele 
overwegingen terzijde te schuiven, het niet opgaan van 
morele normen in de intemationale politick- stuk voor 
stuk zijn het krachtige obstakels voor waarachtig ont
wikkelingsbeleid. 
Zo ook het feit dat de stem van 'de mensen voor wie de 
hulp bedoeld is ' (hier lijkt Achterhui zichzelf even 
tcgen te spreken: ontkent hij niet juist dat de hulp voor 
de armsten is ' bedoeld '?) niet wordt gehoord omdat zij 
tc ver weg zijn, te afhankelijk zijn om te protesteren of 
hun prote t gesmoord zien in de ontwikkelingsbureau
cratieen (p.l31 ). Mede hierdoor bleef inderdaad de ont
wikkeling hulp veelal een afgeleide van onze eigen 
ontwikkeling en van on maat chappijbeeld, waardoor 
projecten !eden onder 'culturele en ecologische onzorg
vuldigheid' (p.l33). 
Te vaak ook zijn discussies over de kwaliteit van de 
ontwikkelingshulp binnenskamers gehouden omdat 
men vreesde dat een franke, kritische bespreking van 
wat er mi was 'het maatschappelijk draagvlak voor 
ontwikkelingssamenwerking' zou kunnen aantasten. 
Ook in de EVS bestond en bestaat deze begrijpelijke, 

maar onjuiste neiging af en toe, zoals in iedere organi
satie. En 'de charitatieve druk vanuit de kerken en de 
bevolking bij een noodsituatie' (p.l34) kan er inder
daad toe leiden dat overhaast en onvoldoende door
dacht de verkeerde middelen op ontwrichtende wijze 
worden ingezet. 
Achterhuis' paragraaf over ontwikkeling en hulp 
(pp.l36-141) waarin de evolutie van het denken over 
ontwikkelingshulp wordt geschetst, zou zo-na wat be
werking- in een EVS-publikatie kunnen worden opge
nomen. Op deze punten zijn wij het eens. Waarom dan 
toch mijn reactie? 

Evolutie 
Achterhuis ontwaart ten onrechte iets wat hij aanduidt 
als 'het snelle en gemakkelijke teruggrijpen van de 
PvdA in het spoor van de Evert Vermeer Stichting, naar 
de hulp aan "de armsten", die onder Pronk zo hoog in 
het vaandel stond' (p.l 30). Allereerst was de terugkeer 
van de EVS naar bezinning over de positie van de arm
sten niet 'snel en gemakkelijk', maar de uitkomst van 
een langdurige studie naar aspecten van de bestaande 
intemationale orde die ontwikkeling in de weg staan. 
Juist omdat keer op keer bleek dat zulke obstakels niet 
met goede wil aileen kunnen worden opgeruimd en 
omdat bleek dat regeringen van ontwikkelingslanden er 
vaak even weinig belang bij hadden om ze op te ruimen 
als door Achterhuis terecht ge..-ncrimineerde donorrege
ringen, werd het noodzakelijk om terug te keren naar 
degenen om wie het ons tenslotte gaat. 
Als een uit individuen opgebouwde democratische or
ganisatie is de EVS wei degelijk in staat hierbij morele 
overwegingen van solidariteit te hanteren. Wij willen 
solidair zijn met 'de armsten'. Daarvoor bestaan we en 
onze vraag is dus niet Of we dat kunnen zijn, maar hoe 
we dat in praktijk kunnen brengen. 
In de twee jaar dat we ons als EVS hebben bezig ge
houden met de positie van de armsten is ons denken 
verder geevolueerd. Sommige uitspraken in de eerste 
bundel (Arm in arm, 1987) zouden we in de tweede 
(Opstaan tegen armoede, 1988) anders hebben gefor
muleerd. Na jaren werken met denktrant en 
begrippenkader van de Nieuwe Intemationale Econo
mische Orde zit je onvermijdelijk nog even vast aan het 
'van bovenaf denken' dat hierin werd belichaamd. Een 
aantal obstakels voor ontwikkeling kunnen trouwens 
aileen door maatregelen aan de top worden weggeno
men. Maar de top doet dat niet als daartoe geen druk 
wordt uitgeoefend door de basis. Deze nadruk op 
machtsvorming van onderaf is het nieuwe in onze aan
pak, dat door Achterhuis wordt miskent. De noodzaak 
van die machtsvorming is naar onze mening teveel ver
onachtzaamd. 

C. Paulien van den 
Tempel 
Docent Internationa/e Betrek
kingen aan de Universiteit van 
Amsterdam; tot januari 1990 
lid van her dage/ijks bestuur 
van de Evert Vermeer 
Stichting 

socialisme en democratie 
nummer 1 

11 januari 1990 



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

socialisme en democratie 
nummer I 
jan uari 1990 

Basisbehoeften 
Achterhuis bespeurt in het 'amoebeachtige woord' ont
wikkeling twee vooronderstellingen waar hij niet ge
lukkig mee is: een 'vooruitgangsideologie ' waarin 'het 
Westen nog steeds het navolgenswaardige model' is en 
de 'maakbaarheidsideologie van de ontwikkeling' 
(p.137). 
Wij gaan ervan uit dat mensen in andere Ianden on
danks hun andere cultuur en historische achtergrond 
dezelfde basisbehoeften hebben en dezelfde mensen
rechten horen te kunnen uitoefenen als wij voor onszelf 
claimen. Dat is geen culturele hoogmoed en stamt niet 
uit de gedachte dat het Westen een navolgenswaardig 
model zou hebben, maar is voor iedereen duidelijk 
waameembaar. Het komt ook overeen met het socialis
tische gedachtengoed. Ontkenning hiervan kan steeds 
worden teruggevoerd op klasse- of andere machtsonge
lijkheden. AJs bijvoorbeeld gezegd wordt dat 'de vrou
wen in ons land geen behoefde hebben aan politieke in
spraak', kan men blindelings stellen dat in dat land de 
meerderheid van de vrouwen een ondergeschikte posi
tie heeft, zelfs als de uitspraak door een vrouw gedaan 
wordt. Wantrouw degene die zegt dat ' het volk nog niet 
rijp is voor democratie' . Hij behoort tot de kring van de 
bedreigde machthebber(s) of- erger nog- van degene 
die beoogt deze te vervangen. 
Dit uitgangspunt van gelijke behoeften en rechten im
pliceert echter niet dat men de cultuur van de ontvan
gende groep niet zou moeten leren kennen. Het gebrek 
aan kennis van de cultuur heeft veel schade gedaan, 
niet omdat de behoeften anders zijn, maar omdat ze 
door de verkeerde mensen zijn geformuleerd en omdat 
de oplossingen vervolgens door eveneens verkeerde 
mensen zijn vorm gegeven. Een al klassiek voorbeeld 
is de huis-aan-huis waterleiding in een dorp waar de 
vrouwen aileen voor water halen bij de dorpspomp hun 
huis uit mochten. Hadden de vrouwen van dat dorp hun 
wensen mogen formuleren dan had dat project nooit die 
vorm gekregen. De werkelijke fout ligt hier in een com
binatie van onkunde en 'gender' -bepaalde, wellicht 
deels ook klasse-bepaalde blindheid van een ongetwij
feld goedbedoelde, wellicht zelfs solidaire, gever. 
Die blindheid is belangrijker dan de onkunde, want dat 
beperkte waamemingsvermogen verhinderde het her
kennen van de echte vertegenwoordigers van 'de doel
groep'. Vele technocraten lijden bij uitstek aan dit soort 
oogkleppen en als hun projecten goed aflopen voor de 
'ontvangers' is dat bij toeval. Yandaar ons consistente 
pleidooi tegen 'van bovenaf komende' hulpprojecten 
en onze poging richtlijnen te formuleren waar hulpver
leners rekening mee moeten houden opdat ze niet als 
olifanten de laatste kopjes in een armoedige porcelein
kast vertrappen. Het is dan ook niet aardig van Achter
huis dat hij ons eerst verwijt zulke richtlijnen te geven 
en vervolgens bij ons pleidooi voor meer en betere hulp 
suggereert- alsof we dat daar niet mee beoogden- dat 
het 'logischer zou zijn om te kijken aan welke voor
waarden voldaan moet worden, voordat er tiberhaupt 
van betere hulp sprake kan zijn' (p. l45). 

Maakbaarheid 
Dan de maakbaarheidsideologie. Inderdaad gaan socia-
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listen ervan uit dat de maatschappij mensenwerk is en 
dat men sen de maatschappij kunnen verbeteren. Dat dat 
met vallen en opstaan gebeurt is ook niet meer dan 
menselijk. Het is iets anders om na vele fouten en on
herstelbare catastrofes het bijltje erbij neer te gooien en 
ervan uit te gaan dat het hopeloos i . lntegendeel : we 
kunnen daarvan leren en in de beide budels Arm in arm 
en Opstaan tegen armoede hebben we geprobeerd een 
flink aantal gevallen te beschrijven die in onze ogen bij 
uitstek leerzaam waren voor wat mis gaat en hoe het 
beter kan. 
Telkens weer was de onontkoombare conclusie - bijna 
banaal in haar verpletterende eenvoud, maar deson
danks steeds weer vergeten - : projecten mislukken als 
ze niet tezamen met de groep waarvoor ze bedoeld zijn 
worden ontworpen en door die groep ten volle worden 
gesteund. In het verlengde hiervan komen we tot een 
aantal beleidsaanbevelingen over groepen die geholpen 
zouden kunnen worden. Als deze niet democratisch 
functioneren zal hulp wellicht wei tot groei , maar niet 
tot bevredigende ontwikkeling leiden. De Sovjet-Unie 
en andere Oosteuropese Ianden leveren hiervan een ac
tueel voorbeeld. Daarom benadrukken we dat democra
tie en andere mensenrechten essentieel zijn voor ont
wikkeling. In feite zou men het niveau van ontwikke
ling kunnen aflezen aan de mate waarin aile !eden van 
de maatschappij gebruik kunnen maken van al hun 
mensenrechten . Het is ook niet voor niets dat de EYS 
na de armsten de mensenrechten tot centraal thema 
heeft gekozen voor haar studie en conferenties. 
Er is dus betere (dat wil zeggen andere) hulp nodig, zo 
betoogden wij in de EVS-bundels, maar er is ook meer 
van die betere hulp nodig. Achterhuis vindt het 'won
derlijk' (p.l46) dat wij voor meer pleiten en meent dat 
'nauwelijks aan de orde ' komt waarom 'buitenstaan
ders ... steeds meer geld .. . will en hebben, ook gezien 
de veelheid van voorbeelden waarin hun goedbedoelde 
inspanningen tot afhankelijkheid leidden' (p. l44/5). 
Dat teveel hulp afhankelijk maakt is een verschijnsel 
dat niet aileen in 'subsidieland ' maar ook bij hulpverle
ners langzaamaan erkend wordt. Wij denken echter dat 
dat meer veroorzaakt wordt door de wijze van hulpver
lening dan door de kwantiteit. Het huidige hulpniveau 
is op wereldschaal immers bij lange na niet toereikend. 
Men denke slechts aan de enorme verwoesting van in
frastructuur: (spoor)wegen, bruggen, havens, etc. waar 
de Ianden in Zuidelijk Afrika mee te kampen hebben. 
Herstel en ontwikkeling kunnen daar hand in hand 
gaan. Natuurlijk will en we dat men dat op den duur zelf 
financiert. Scholen en andere kinderopvang, platte
iandshospitaaltjes, marktvoorzieningen, maar ook land
hervorming en milieubehoud en -herstel kosten echter 
allemaal zoveel geld dat dat niet op korte termijn door 
de mensen in de Derde-Wereldlanden kan worden op
gebracht. Toch zijn ze essentieel voor lotsverbetering 
nu. 

Hulpgelden 
Er zijn vele andere redenen waarom meer hulpgelden 
nodig zijn. Als we de kwaliteit van de hulp willen ver
hogen is er bovenal 66k een verbetering en uitbreiding 
van het bestaande apparaat nodig. Anders heeft meer 
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projecthulp inderdaad geen zin. Basisgroepen formule
ren pas zelf hun behoefte aan kleinschalige hulp, als zij 
de hulpverlener voldoende hebben leren kennen om 
hem/haar te vertrouwen. Zoiets kost vee I tijd en inspan
ning van een toegewijd fijnmazig netwerk van vertrou
wenspersonen. 
Vaak zal het onmogelijk of extra moeilijk zijn omdat de 
taat van het betreffende land de activiteiten als subver

sief zal bestempelen. Ons tweede boek heet niet voor 
niets Opstaan tegen armoede. Maatschappelijke veran
deringen die tot ontwikkeling leiden, komen alleen tot 
tand als ze worden afgedwongen en zulk afdwingen 

zal onvermijdelijk als subversief worden aangemerkt 
door de machthebbers. Toch rolt de geschiedenis verder 
en at de veranderingen niet goedschiks komen, dan 
komen ze wat later en kwaadschiks. 
In dit verband past een correctie: de EYS zei niet, zoals 
Achterhuis suggereert (p. l47), dat de socialistische be
weging haar ontplooiing arm in arm met de rijken en 
machtigen tot stand heeft gebracht. We wezen erop dat 
de socialisti che beweging ook in de vorm van basis
groepen i ontstaan zonder veel hulp van buitenaf en 
langzamerhand internationale netwerken heeft ge
vormd. De vorming van die tegenmacht tegen de ne
gentiende-eeuwse bourgeoisie werd echter ook toen 
wei degelijk- zij het mondjesmaat in verhouding tot de 
problemen van de armsten in die tijd - geholpen door 
enkele bevlogen lieden uit diezelfde bourgeoisie: 
Owen, de Fabian society, Engels om slechts enkelen te 
noemen. 
Wit een hulpverlener vertrouwen krijgen, dan moet 
zij/hij ook vertrouwen wekken; dat wil zeggen dat de 
uitgezonden hulpverlener bereid en in staat moeten 
zijn een ge prek op gang te brengen en te houden over 
wat er goed en slecht is aan onze maatschappij en niet 
alleen aan die daarginds. Een goede beschrijving van 
wat wij hier fout hebben gedaan, onze 'overontwikke
ling' met at haar ver chijnselen van vervuiling, uitput
ting van grond toffen, extreme afhankelijkheid van 
energievoorziening, jachtigheid, gebrek aan service 
etc., i misschien wei nuttiger dan de beschrijving van 
onze materiele welstand. Oat vergt opleiding en trai
ning en een breed maatschappelijk bewustzijn. Oat stelt 
geen geringere eisen dan het aanwijzen van hoe het 
be t geploegd kan worden of het beschikbaar stellen 
van een naaimachine. 

Een andere reden voor meer hulpgelden is van meer in
directe aard. Basisgroepen kunnen nog zo actief zijn -
in een omgeving van algehele malaise en onderdruk
king leidt dat tot politieke strijd, die de armsten alleen 
ten koste van grote offers en op de lange duur zullen 
winnen. Bijna geen elite geeft zijn positie zomaar op, 
maar vele elites zijn afkoopbaar. Hoe onaangenaam de 
gedachte ook moge zijn hulpgelden te gebruiken om 
rijke elites koestte houden of af te kopen, toch kan het 
oms de goedkoopste en effectiefste methode zijn om 

weerstand tegen democratisering te verzwakken of 
landhervorming te bewerkstelligen. 

og een reden voor meer hulpgelden is meer macro
economisch. Een niet gering deel van de obstakels voor 
ontwikkeling ligt op dat vlak. Wijzelf, de 'medelijders', 

zoals Achterhuis ons in navolging van Nietzsche zo 
aardig betitelt, profiteren van een wereldeconomische 
structuur die de armsten eronder houdt. Niet iedereen in 
onze maatschappijen wordt even sterk getroffen door 
de omschakelingen en herstructureringen die nodig zul
len zijn als 'de Oerde Wereld' ook een kans moet krij
gen, maar de maatschappij als geheel zal we! profiteren 
van het eindresult.:~at. De tweedeling van onze maat
schappij is a! begonnen, de internationalisering en fe
minisering van de armoede, zoals we dit verschijnsel 
noemen, brengt de Oerde Wereld op onze stoep en in 
ons eigen huis. Willen we alleen solidair zijn met de 
armsten daar of denken we ook aan die in eigen land? 
Om de gevolgen van de noodzakelijke hervormingen, 
de scheefgroei door overontwikkeling, op te vangen en 
politiek aanvaardbaar te maken in het Westen zullen we 
ook geld moeten uittrekken. Anders zal het woord 'me
delijders' voor tallozen van ons 'mede-lijders' gaan be
tekenen. Hulp dus aan de slachtoffers van herstructure
ring hier; jawel, aan velen in ons eigen land. Maar dan 
wei van een heel andere aard dan de hulp die nu terug
vloeit naar de donorlanden in de vorm van profijtelijke 
opdrachten. Yervuiling van de hulpbegroting? Oat is 
het niet als daardoor ontwikkeling elders word! bevor
derd of obstakels daarvoor worden weggenomen. 
Een laatste reden die we hier noemen om meer geld 
opzij te zetten voor ontwikkelingsinspanningen ligt 
eveneens besloten in de bovengenoemde overontwik
keling waaraan het Westen lijdt. Het is niet voldoende 
ondernemingen nu te verplichten een boom te planten 
voor iedere boom die ze rooien. We moeten er ook een 
extra planten in de gebieden die reeds ontbost zijn. Op 
abstracter niveau: het wordt tijd om 'duurzame ontwik
keling' op gang te brengen. In haar engste omschrijving 
betekent dat dat we ons verbruik in evenwicht brengen 
met herwinning en herplanting zodat we niet verder 
potverteren ten koste van toekomstige generaties. Oat 
is echter niet genoeg als de Oerde Wereld (de armsten) 
uitzicht op een betere wereld opeist: daarvoor moeten 
we nu reserves kweken. Opnieuw: hulp aan onszelf, uit 
verlicht eigenbelang, maar is solidariteit dat niet altijd 
geweest? 

Verwezenlijking van mensenrechten 
We hebben hierboven het niveau van ontwikkeling ge
definieerd aan de hand van de mate waarin aile leden 
van de maatschappij gebruik kunnen maken van a! hun 
mensenrechten. Oat betekent dat we nooit zullen kun
nen voorschrijven hoe zo'n ontwikkelde maatschappij 
er uit zal zien, omdat zij steeds weer opnieuw gestalte 
zal moeten krijgen in een vrij overleg van a! diegenen 
die er deel van uitmaken. In onze nooit volmaakte sa
menlevingen betekent het ook dat bij ontwikkeling niet 
het doel maar de weg van belang is; de weg is het doel. 
En die weg be taat uit het steeds opnieuw inhoud geven 
aan de verwezenlijking van aile mensenrechten overal 
en voor iedereen. 
Oit is wellicht in Achterhuis' ogen opnieuw een stuk 
vol morele oproepen. Oat klopt dan, maar dat is ook in
herent aan het uitgangspunt van onze 'oplossing' voor 
onderontwikkeling: met mensen praten en samen ver
betering zoeken in een democratisch politiek proces. 
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Yoor velen van zijn vrienden is het bericht van het 
overlijden van Andre Kloos onverwacht gekomen. Hoe 
het hem ging werd maar heel spaarzaam bekend, en die 
weinige berichten waren niet goed. Door de dood van 
Jannie, zijn vrouw, in mei 1981, bij een rampzalig auto
ongeluk, dat vrijwel voor Andre's ogen gebeurde, was 
zijn Ieven zo totaal ontredderd dat hij zich van vrienden 
meer en meer begon af te sluiten. En nadat hij in 1982 
de Eerste Kamer en in 1983 ook de Omroepraad had 
verlaten, waren er weinig functies meer waar hij colle
gae, partijgenoten, vrienden uit zijn tot dan zo werk
zame Ieven bleef ontmoeten. 
Andre was van 1956 tot 1965 lid van de redactie van 
Socialisme en Democratie. Toen hij lid werd bestond 
de redactie uit Kruyt, voorzitter, Den Uyl, secretaris, 
Berger, Brongersma, ldenburg, De Kadt, Van Lier, 
Evert Vermeer, en de schrijver van deze herinneringen. 
Andre was toen secretaris van het NYV; in '62 werd 
hij, naast Dirk Roemers, 2e voorzitter, en toen hij in '65 
voorzitter van het NVV werd, volgde Harry ter Heide 
hem in de redactie op. 
In zijn drukke en vruchtbare Ieven zijn de jaren van zijn 
vakbondswerk zeker de gelukkigste geweest. Hij werd 
vice-voorzitter van de SER, werknemers-voorzitter van 
de Stichting van de Arbeid, voorzitter van het overleg
orgaan van de drie vakcentrales en voorzitter van het 
Europees Yerbond van Yrije Yakverenigingen. Die 
combinatie van functies gaf hem aile gelegenheid zich 
in te zetten op een heel breed terrein. Yooral eenheid in 
de vakbeweging ging hem zeer ter harte. Pas onder het 
voorzitterschap van Wim Kok is die eenheid, althans ten 
dele, gelukt. Maar ook intemationale zaken, vooral de 
Europese integratie hadden zijn grote belangstelling. 

In SenD schreef hij over arbeidstijdverkorting ( 1958), 
het socialistische economische bestel (1959), welvaart 
en welvaartbesef (1960), loonvorming en overheid 
(1961 ). In 1971 verscheen van zijn hand een artikel 'De 
Partij van de Arbeid en de vakbeweging' , en zijn boek 
Het achterste van de tong , o01"dee/ en vooroordeel van 
een man uit de vakbeweging, zijn credo, was in '69 ver
schenen. 

Reddingsoperatie 
In 1968 stond SenD er slecht voor: na het vertrek van 
de voortreffelijke redactiesecretaris Van Maanen uit de 
Tesselschadestraat, was het niet gelukt even goede 
voorzieningen voor het secretariaat te treffen. En ook 
bij de uitgever, de Arbeiderspers, was malaise aan de 
orde van de dag. Door die. combinatie van slechte om
standigheden verscheen het blad soms maanden te laat, 
artikelen raakten zoek, schrijvers van artikelen ontvin
gen geen honorarium. Tot overmaat van ramp vertelde 
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Andre mij op een congres van de Christelijke Werkge
vers in Dordrecht op 7 november 1968 dat de Ieiding 
van de Arbeiderspers enige dagen tevoren besloten had 
de uitgave van SenD per I januari 1969 af te stoten. Het 
blad had am per meer twee maanden te Ieven! Nog maar 
in de zomer van '68 had de directie van de AP gerust
stellende geluiden Iaten horen. De reddingsoperatie, die 
in november in aller ijl op touw is gezet, is vooral door 
Kloos geleid. Op 2 december 1968 vond met hem als 
voorzitter een vergadering plaats in het NYV gebouw in 
Slotermeer. Voor de redactie waren daar Vander Lee en 
Eykelboom, voor de PvdA Tans , Den Uyl en Baan, en 
voor de AP Claus en Spruit. Daar viel het besluit dat de 
AP nog een jaar het risico van SenD zou nemen. 
In de zomer van 1969 begon het overleg met Kluwer 
over het ovememen van de uitgave van het blad. Aan
vankelijk was er nog sprake van het blad gezamenlijk 
door de AP en Kluwer te Iaten uitgeven, maar op 12 no
vember liet AP weten alle medewerking te zullen verle
nen aan een vlotte overgang naar Kluwer per I januari 
1970. AP zag af van het verlangen van een goodwill
som terzake van de overgang, en op 13 november was 
er een afrondend gesprek in Dordrecht tussen vertegen
woordigers van Kluwer en van de redactie. Partijbe
stuur en curatorium van de WBS stemden snel er mee 
in dat het blad vanaf 1 januari 1970 zou worden uitge
geven door Kluwer als maandblad van de Wiardi Beck
man Stichting. Henk Beereboom werd redactiesecreta
ris. Het slotdocument in het dossier is een brief van mij 
als redactievoorzitter aan Andre Kloos van 28 januari 
1970 om hem te bedanken voor de steun die 'wij in de 
bijzonder moeilijke periode van de overgang van het 
NVY hebben ontvangen op redactioneel en administra
tief gebeid.' Zonder de steun van Andre Kloos en de 
hulp van de NVV-pers zouden we SenD waarschijnlijk 
niet door deze penibele periode hebben geloodsd. 

Hoog aanzien 
Aan het eind van de jaren zestig stond Kloos bij de be
volking in hoog aanzien. Uit een onderzoek in 1969 
kwam hij tevoorschijn als de in de ogen van de bevol
king meest geschikte persoon voor het ambt van minis
ter-president. Den Uyl, Luns, Biesheuvel, Zijlstra , De 
long- prominenten van die jaren - haalden zijn score 
niet. Hij maakte op de mensen een indruk van grote in
tegriteit, eerlijkheid en openheid. Hij werd op straat 
vee! herkend. Dat verbaasde hem. In de oorlog had hij 
tuberculose opgelopen, en dientengevolge was zijn ge
zondheid niet heel solide. 
In 1971 werd hij voorzitter van de Vara. Die jaren tot 
'79 zijn zeker niet de zakelijk gelukkigste jaren van 
zijn Ieven geweest, en geleidelijk aan ondermijnde de 
slechte sfeer in het bedrijf zijn animo in dit werk. De 
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Een compacte en actieve overheid 

Het is niet goed mogelijk vooruit te zien naar de jaren 
negentig en naar de rol die de overheid dat decennium 
zal moeten spelen zonder eerst terug te kijken. De aan
delen overheid stonden in de jaren die achter ons liggen 
zeer wisselend genoteerd. En het lijkt er op dat de 
waardering voor de sociaal-democratie gelijke tred 
hield met die voor de overheid. Was na de Tweede We
reldoorlog de sociaal-democratie in politiek opzicht 
vaak de maat der dingen, de dominante ideologie zo 
men wil, in de jaren zeventig is daarin onmiskenbaar 
een kentering gekomen. 
De periode van werderopbouw en vervolgens die van 
wat al te makkelijk 'de' welvaartsstaat is gaan heten, 
kenmerkte zich door een zichtbare noodzaak de staat 
een leidinggevende rol te Iaten vervullen in het maat
schappelijk proces. In een schaarbeweging, die ook nu 
nog indrukwekkend genoemd mag worden, werden de 
voorwaarden voor economisch herstel en sociale zeker
heid geschapen. Slechts een kwart eeuw later, in het 
midden van de jaren zeventig, keerden de kansen. 
Gedecltelijk was de sociaal-democratie slachtoffer van 
haar eigen succes: hoewel ongelijkheid zeker niet was 
uitgebannen- en een eerlijke verde ling van maatschap
pelijke kansen maar beperkt tot stand was gekomen -
was het gevecht om de centrale elementen van de ver
zorgingsstaat gewonnen. 
Maar het terugvallen in betekenis van sociaal-democra
tisch denken te midden van de heersende opinies van 
de dag had niet aileen te maken met het verwezenlijken 
van eerder onbereikbaar geachte idealen. Er was ook 
~prake "an een zekere onmacht om op twee onver
wachte uitdagingen adequaat en snel een antwoord te 
vinden: een wereldwijde economische crisis en de ge
volgen die het opgetrokken bouwwerk van de verzor
gings taat met zich bracht stelden vragen waarop de so
ciaal-democratie slechts moeizaam een antwoord for
muleerde. 
Waar in de naoorlogse jaren met zoveel succes over
heidsinterventie als in trument werd gehanteerd koslte 
het moeite de negatieve bijprodukten van dat 'over de 
top'-regelen te herkennen. Er was een te geringe flexi
biliteit om adequaat te reageren op ingrijpende veran
deringen in het economisch tij. Overheidsinterventies 
gingen zich kenmerken door langdurige aanvliegroutes 
en zekcr zo trage remwegen. Voor burgers werd de sa
menhang tussen hun belastingbijdrage en de ver chil
lcnde onderdelen van de verzorging staat steeds min
der duidelijk. De balans tussen maatschappelijke kos
ten en individuele baten raakte in het ongerede. Buro
cratie en departementale verkokering plaatsten een 
ondoordringbaar schild tussen overheid en burgers. 
Terwijl de ociaal-democratie naar samenhangende 
antwoorden zocht op dit sterk verschuivend wereld-

beeld werd het ideologisch vacuiim dat zo ontstond 
snel opgevuld door een combinatie van neo-conserva
tisme en klassiek liberalisme. Het neo-conservatisme 
stelde in zekere zin de politiek als geheel aansprakelijk 
voor de onbedoelde en vaak averechts werkende effec
ten van overheidsinterventie. Nooit werd die stroming 
beter onder woorden gebracht dan door Ronald 
Reagan: 'De overheid is niet de oplossing, zij is het 
probleem'. Het klassieke liberalisme deed wat het altijd 
had gedaan: het bepleitte het terugdringen van de staat 
en het ruim baan geven aan de markt en de spelregels 
van de markt. 
Het succes van deze brisante menging van conservatief 
en liberaal denken was met name in de Angelsaksische 
Ianden overdonderend. Vooral in Ianden waar in de po
litieke democratic de macht van de regerende partij niet 
getemperd wordt door de noodzaak tot het aangaan van 
compromissen met anderen trok ze diepe sporen in de 
samenleving. Er werd in termen van economische groei 
wei een antwoord gegeven op de crisis, maar van een 
redelijke verdeling van de welvaart was geen sprake. In 
de Amerikaanse en nu ook in de Engelse economic was 
er een sterke groei in banen met kwetsbare dienstver
banden en zeer !age beloning, terwijl elders grote win
sten werden gemaakt en snelle rijkdom ontstond. Wie 
buiten de arbeidsmarkt valt verpaupert, er treedt een 
cumulatie van achterstand op die zich lijkt vast te zet
ten op een volgende generatie. 
In Ianden waar de verzorgingsstaat steviger verankerd 
was, zoals bij ons, en het politieke stelsel meer op het 
compromis is ingericht waren de gevolgen minder ge
prononceerd, al tekenen zich vergelijkbare verschijnse
len af. Degenen die de minste opleiding hebben en het 
laatst op de arbeidsmarkt aankomen, vrouwen en min
derheden, krijgen nauwelijks aansluiting op de wel
vaartsontwikkeling. Inkomensverschillen worden be
wust vergroot, ook als daar in economisch opzicht geen 
aanleiding toe is. Zo is frappant dat voor de korting op 
uitkeringen het argument van de prikkel tot werken 
wordt gehanteerd, zonder dat men lijkt te beseffen 
daarmee ook de positie van ouderen te verschralen die 
zich immers per definitie niet meer op de arbeidsmarkt 
ophouden, maar wei op een uitkering zijn aangewezen. 
Terwijl zo centrum-rechts de toon zette voor een kille, 
maar in economisch opzicht succesvolle marsroute en 
de grote sociaal-democratische partijen in West-Europa 
door een intens proces van heroverweging gingen, vol
trok zich in de communistische wereld een ontmaske
ring van het systeem. Om de bevolking te voorzien van 
tenminste de dagelijkse levensbehoeften en zeker om 
aanspraak te blijven maken op invloed als wereldmacht 
werd voor de Sovjet-Unie een grondige herziening van 
de macht onvermijdelijk. In Ianden als Polen en Hon-
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garije met een eigen democratische traditie en een sterk 
nationaal bewustzijn brak de positie van het staatscom
munisme geheel open en tekent zich, moeizaam maar 
zeker, perspectief op echte democratisering af. 
Deze onttakeling van het communisme verleent aan de 
heersende ideologie in het westen, terugtredende over
heid en het uitbesteden van de verdeling van goederen 
en diensten aan de markt, een extra glans. Het lijkt net 
alsof er geen succesvol altematief bestaat voor de kille 
kracht van de terugtredende overheid. Daarbij vergeet 
men dan nog wei eens het relatieve succes van bij voor
beeld de Scandinavische Ianden met een sterke sociaal
democratische traditie, waar een gezonde economie 
wei blijkt samen te gaan met sociale rechtvaardigheid 
en !age werkloosheid. 

Tussen winst en wet 
Alvorens ik het kruispunt waarop we ons naar mijn in
zicht nu bevinden wat scherper in het Iicht plaats eerst 
nog een enkele opmerking over de rolverdeling tussen 
burger, politiek en staat zoals die zich historisch ont
wikkeld heeft. Want voor we het perspectief van een 
voortgezette neo-conservatieve ontwikkeling afzetten 
tegen hetgeen een modeme samenleving feitelijk 
vraagt is het verstandig in herinnering te roepen hoe we 
eigenlijk aan een relatief sterke overheid zijn gekomen. 
Vrije voortbrenging van diensten en goederen op een 
markt van vraag en aanbod heeft altijd vee! produktieve 
energie vrij gemaakt. Maar de afwegingen van de indi
viduele ondememer kunnen nooit het geheel aan maat
schappelijke gevolgen van de produktie in de beschou
wing betrekken. Als tijdens de industriele revolutie de 
steden vollopen met de arbeiders van het platteland die 
werk in de stad zoeken, dwingen de hygienische om
standigheden tot wettelijke voorschriften. Aileen zo 
kunnen epidemieen geleidelijk worden teruggedron
gen. Niet de individuele ondememer gaat de stoflongen 
in de mijnen te lijf of de tuberculose als volksziekte. En 
hoewel de markt in beginsel in woningen kan voorzien 
maken ongelijke inkomens- en vermogensverdeling 
aan het begin van deze eeuw overheidsinterventie on
vermijdelijk. En opnieuw is het de volksgezondheid, de 
noodzaak zonlicht en hygiene voor iedereen veilig te 
stellen, die tot wetgeving leidt. En wanneer nog later 
het openbaar vervoer en de nutsbedrijven onder over
heidsverantwoordelijkheid worden gebracht is dat niet 
uit ideologische overwegingen, maar omdat een sterk 
versnipperd particulier beheerd openbaar vervoer en 
onvoldoende rendabel is en onvoldoende in staat om de 
maatschappelijke taak adequaat te vervullen. 
Wat voor voorzieningen geldt gaat ook op voor regelin
gen. Ondememers, ook de modeme, zien wei een aan
tal verantwoordelijkheden voor de me11sen die zij in 
dienst hebben, maar zij trekken hun handen af van die
genen die werkloos of arbeidsongeschikt worden. Het 
gebruik van de wao vanuit het bedrijf bezien stelt dat
ook vandaag nog- schril in het Iicht. 
De vrije markt komt tot gesegmenteerde doelmatig
heid. Afwegingen binnen een ondememing drukken de 
maatschappelijke gevolgen zoveel mogelijk buiten de 
ondememing. De korte termijn moet, als gevolg van 
concurrentieverhoudingen, het vaak winnen van over-
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wegingen over de dingen van de dag heen. Milieuge
volgen worden aileen dan opgevangen wanneer ook de 
concurrenten gedwongen worden dat te doen. Overal in 
de industriele wereld leidt de ecologische crisis tot het 
opnieuw vanwege de overheid definieren van de rand
voorwaarden waaronder de markt mag produceren. 
Hoezeer ook ondememingen in zekere zin de gevan
gene zijn van de beperkingen van het klassieke libera
lisme blijkt uit het recente pleidooi van het VNO Ne
derland beter voor te bereiden op Europa '92. We moe
ten, zo schrijft het VNO in advertenties, meer doen aan 
onze infrastructuur, meer aan de kwaliteit van ons on
derwijs, onze research moet een impuls krijgen. Buiten 
deze advertentiecampagne kapittelt het VNO vervol
gens die partijen die voor een dee! van de lastenverlich
ting-Oort een ander bestemming kiezen, namelijk in
vesteren in de kwaliteit van de samenleving. 
De slogan 'minder overheid-meer markt' heeft zichzelf 
overleefd. Overheid en markt staan vee! minder tegen
over elkaar dan ons steeds werd voorgehouden. Van de 
markt is de overheid in tal van opzichten een onderdeel 
in ons type samenleving. De overheid is de grootste 
klant van Nederland. Wanneer onder centrum-rechtse 
regie sinds het midden van de jaren zeventig overheids
investeringen met de helft teruglopen dan heeft dat 
grote gevolgen, niet aileen in termen van werkgelegen
heid, maar ook in termen van economische groei. Re
cente CPB-cijfers geven nog eens overduidelijk aan dat 
een terugtredende overheid, die weinig investeert in 
milieu en infrastructuur, niet leidt tot meer markt, maar 
tot minder. 
De spanning zit vee! minder tussen overheid en markt 
als wei tussen winst en wet. Via de overheid snoert de 
gemeenschap de winstmarge in voor doeleinden die ze, 
zonder overheidsinterventie niet- of in ieder geval niet 
voor iedereen- veilig zou kunnen stellen. Zo is de wet 
nodig om het minimumloon te beschermen, zo zorgt de 
markt onvoldoende voor de arbeidsomstandigheden, de 
hygiene van produkten (warenwet) en de milieu-effec
ten van de produktie. En het heeft lang geduurd, maar 
de milieucrisis maakt velen duidelijk dat we de markt 
meer ruimte hebben gegeven dan partijen op die markt 
kennelijk dragen konden. 
Dezelfde kracht waarmee nieuwe produkten en nieuwe 
vindingen ontstaan, de kracht waarmee creatief wordt 
gesleuteld aan steeds efficientere produktiewijzen, de 
kracht die inderdaad na de beurscrisis intemationaal 
voor een wonderbaarlijk herstel zorgde, diezelfde 
kracht vraagt om beteugeling daar waar mensen en na
tuur in het gedrang komen. Waar welvaart scheef ver
deeld wordt, waar brandhaarden van maatschappelijke 
achterstand en spanning ontstaan. De samenleving 
heeft winstgevende produktie nodig, zeker. Maar de so
ciale en ecologische randvoorwaarden vragen evenzeer 
om bescherming. En het is de samenhang tussen econo
mie en samenleving die in een democratic de burger via 
politiek en staat tot stand wil brengen. 

De overheid heeft de teruglopende waardering vanuit 
de bevolking voor een dee! aan zichzelf te wijten. Met 
haar verkokerde departementen, met haar hoge beslag 
op particuliere bestedingen, met haar gebrek aan wend-
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baarheid en haar burocratie. Maar met at haar falen 
vonnt de overheid het enige mechanisme dat garan
deert dat de maatschappelijke organisatie kan plaats
vinden op een voor ieder zo billijk mogelijke wijze en 
op een ecologisch verantwoorde wijze. Omdat over
heidsoptreden uiteindelijk is gefundeerd op de politieke 
democratic is het ook de enige route waarlangs mensen 
met weinig inkomen, weinig opleiding en weinig maat
schappelijke invloed een rol kunnen spelen in al die 
macro-afwegingen die voor hun Ieven zo'n beslissende 
betekenis hebben. 

Kruispunt 
En daannee kom ik op het kruispunt dat ik U eerder 
aankondigde. Want we kennen nu de kwaliteiten en te
kortkomingen van de verzorgingsstaat zoals deze zich 
in de jaren vijftig en zestig ontwikkelde. En we kennen 
het centrum-rechtse antwoord daarop, zoals dat in de 
jaren zeventig en tachtig werd gegeven. Met inderdaad 
een herstel van de winsten, maar met grote verliezen 
voor de samenleving als geheel. Met schrijnende ach
terstanden, at dringen die nog niet door tot elke cen
trum-rechtse zaakwaamemer van het conservatieve 
denken. Met een onvoorstelbare verspilling van grond
stoffen en van onvervangbare elementen als bodem, 
water en Iucht. 
Op de grens van een nieuw decennium hebben we de 
opdracht de politieke keuzen op het kruispunt niet te 
versluieren. Yeel regering beleid van de afgelopen 
jaren heeft het karakter van schijnbewegingen gehad. 
Er heeft geen ontburocratisering van betekenis plaats 
gevonden, de enkele vaak met veel poeha aangekon
digde privatisering i of ondoelmatig gebleken (zoals 
de 50 miljoen schade door de privatisering van het 
loodswezen) of ze ging niet door, zoals bij voorbeeld 
het afstoten van het leenbestanddeel in de studiefinan
ciering aan de commerciele banken. Deregulering noch 
decentralisatie imponeerden de toeschouwer. Op de 
omvang van departementen werd wei volumegewijs 
bczuinigd, maar van een werkelijk andere taakopvat
ting was geen sprake, van compacte departementen die 
het beleid effectief voorbereiden en ondersteunen even
min. 
En hoewel een zekere bestuurlijke stoerheid de dames 
en heren niet ontzegd kon worden bleek per saldo de 
daadkracht tekort te schieten als de kwaliteitsverbete
ring van de overheid zorg en aandacht van ministers 
vroeg. Het mislukken van belangrijke informatiserings
projecten bij de overheid, zoals on tangs door de Reken
kamer nog weer eens aan de orde werd gesteld, roept 
nu ook niet bepaald een beeld op van grote betrokken
heid van bestuurlijke zijde voor de kwaliteit van de 
overheid. 
Veel van de ideologisch geladen termen als 'eigen ver
antwoordel ijkheid' of 'terugtredende overheid' dein
dcn wei mee in de neo-conservatieve mode van de dag, 
maar ze brachten geenzins een herkenbare, nieuwe rol
vcrdeling tot stand tussen overheid en burger. Soms 
trad de overheid wei terug, maar volgde niet een actief 
optreden van marktpartijen, maar een koude sanering 
zoal in de scheepsbouw. 
De ironic is dat de enige terreinen waarop vanuit cen-

trum-rechts denken bezien enigszins consistent is inge
grepen de sociale zekerheid, de zorg en de educatie 
zijn. Terreinen dus van specifieke overheidszorg. Daar 
ontstond inderdaad minder overheid, niet in termen van 
minder burocratie of bemoeizucht, maar in termen van 
een terugtrekkende beweging waardoor velen voor 
kwaliteit terecht moesten in de markt, voorzover zij al
thans die kwaliteit konden betalen. Zo groeide het par
ticuliere onderwijs en de private voorzieningen op het 
terrein van de gezondheid. Terwijl in het publieke deel 
van het bestel de wachtlijst zijn intrede deed, voor het 
speciaal onderwijs, voor de zwakzinnigeninrichting, 
voor het verzorgingstehuis, schoten de private bewa
kingsdiensten, de trainingscentra en de klinieken als 
paddestoelen uit de grond. 
De ideologische kapstok voor deze ontwikkeling is de 
gedachte dat mensen voor hun eigen Ieven meer verant
woordelijkheid moeten dragen. En wie zou ontkennen 
dat voor wie werk heeft , een goede opleiding en een re
delijk inkomen vee! van wat nu verstatelijkt is niet indi
vidueel geregeld zou kunnen worden? Maar hier speelt 
de individualisering de ideologen van centrum-rechts 
parten. Want al lijkt ziekte een hoogst indiyiduele ge
beurtenis, sommige mensen Ieven in ziekmakender 
omstandigheden dan anderen. Het is waar, je kunt door 
een gezonde leefwijze, door gezonde voeding veel 
doen aan je eigen gezondheid. Maar de bittere werke
lijkheid is, dat ook op het terrein van de individuele ge
zondheid maatschappelijke omstandigheden en oplei
ding in hoge mate van invloed zijn. 
Onze verzorgings taat berust op een delicaat weefsel 
van rechten en plichten. Het vraagt grote omzichtigheid 
dat weefsel in stand te houden. Wanneer, kortom, het 
collectieve karakter van vee! regelingen wordt doorbro
ken met voor ogen vooral diegenen die er maatschap
pelijk goed voorstaan, dan tast dat uiteindelijk de sa
menhang en solidariteit aan die veel arrangementen 
kenmerkt. 
Op de grens van de jaren negentig bestaat de mogelijk
heid de gekozen bezuinigingen in zorg en educatie, de 
nadruk op de markt en het vrijwillig hulpbetoon tegen 
het Iicht te houden van een modeme, complexe samen
leving. En dan zal blijken dat er andere keuzen moge
lijk zijn, die wei de doelmatigheid van voorzieningen 
bewaakt zonder het weefsel van rechten en plichten aan 
te tasten. Dan zal ook blijken dat men voor een samen
leving van zelfstandige individuen kan kiezen zonder 
de verantwoordelijkheden voor de samenleving als ge
heel over te Iaten aan de markt of aan de waan van de 
dag. 
We !open aan tegen de grenzen van de ideologic van de 
jaren tachtig. Individu en markt blijken, juist als we ze 
serieus nemen, behoefte te hebben aan in bedding in een 
maatschappelijk kader. lndividualisering en marktge
richt denken zullen in de jaren negentig om impulsen 
vragen vanuit de gemeenschap als geheel. lk geef en
kele voorbeelden. 

Het individuele winstmotief is een krachtige drijf
veer, zeker. Maar het biedt onvoldoende garantie 
voor een ecologisch verantwoorde produktie. 
De individuele bereidheid tot zorg blijft natuurlijk 
van grote betekenis, maar ze biedt onvoldoende ga-
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Schermutselingen binnen een benarde veste: 
de SDAP en de kwestie-Duys (1933-1935) 

Op de avond van 4 februari 1933 besprak het partijbe
stuur van de SOAP de nationaal-socialistische Macht
iibernahme in Duitsland. Uit de notulen van deze ver
gadering blijkt dat de meerderheid van het bestuur em
stige kritiek had op de houding van de Duitse zuster
partij. De SPD zou een vee! te reforrnistische, 
legalistische koers hebben gevaren. De in het nauw ge
dreven Parteigenossen behoefden blijkbaar niet Ianger 
te rekenen op vee! sympathie en ontvingen uit Amster
dam een uiterst sober, weinig hartelijk 'solidariteitstele
gram'.' 
Diezelfde dag echter brak in de Indonesische wateren 
muiterij uit op de kruiser 'De Zeven Provincien ' . De 
wijze waarop deze muiterij werd onderdrukt wekte bij 
vee! sociaal-democraten felle emoties. De radicale uit
latingen van sommigen werden door de 'burgerlijke ' 
tegenstanders aangegrepen om de SDAP te betichten 
van revolutionaire aandriften. De regering nam een 
aantal repressieve maatregelen.' Geschrokken van deze 
reacties was voor de SDAP-leiding voortaan elke vorrn 
van revolutionaire retoriek taboe. In de praktijk be
toonde men zich even 'legalistisch ' als de gehoonde 
SPD. 
De affaire rond de 'Zeven Provincien' was niet bepaald 
de enige aanleiding tot de politieke en ideologische 
koerswijziging van de SDAP. Andere gebeurtenissen 
uit de eerste maanden van 1933, zoals het aan de macht 
komen van Hitler en de nederlaag bij de Tweede-Ka
merverkiezingen, waren minstens even belangrijk.' 
Niettemin leidden de reacties op de muiterij tot belang
rijke kritiek uit eigen gelederen. Prominente sociaal
democraten als Henri Polak, J.H. Schaper, W.A. Bon
ger en J.E. W. Duys tekenden een scherp protest aan 
tegen de commentaren in de SDAP-pers en tegen de 
houding van de partij-leiding, die op de SOAP de ver
denking zou kunnen laden dat deze partij niet voor de 
voile honderd procent democratisch was.' Terwijl ech
ter de overigen uit dit gezelschap hun ongenoegen 
voomamelijk binnenskamers uitten, was het Jan Duys, 
lid van de SDAP-fractie in de Tweede Kamer, die zijn 
kritiek aan de grote klok hing. In juni van dat jaar pu
bliceerde hij zijn brochure Ter orientering . Eenige be
schouwingen naar aanleiding van enkele vragen van 
democratie, een daad waarop hij onder andere de aan
dacht vestigde door een interview toe te staan aan De 
Telegraaf' Dit was het begin var. de zogenaamde 
'kwestie-Duys ' , een langslepende en onverkwikkelijke 
affaire die zou leiden tot Duys ' breuk met de partij en 
zijn verdere politieke Werdegang. 

'Ter orientering' 
Waarom werd er binnen de SDAP zo furieus gerea
geerd op Duys' brochure? Kijken we naar de inhoud 
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van dit werkje, dan moeten we constateren dat deze 
toch niet bepaald 'explosief' te noemen was. Van de 
zeven stellingen, rond welke Duys zijn betoog had op
gebouwd, waren de eerste twee gewijd aan de houding 
tegenover het communisme.• Deze diende volstrekt af
wijzend te zijn, waarbij onderzocht zou moeten worden 
of de CPN, als werktuig van een buitenlandse mogend
heid, niet uit het parlement kon worden geweerd. De 
derde Stelling bepleitte een loyale opstelling tegenover 
het koningshuis, gelijk die van de zusterpartijen in En
geland en Zweden. ' 
In de drie daaropvolgende stellingen eistte Duys van de 
partij dat zij uitdrukkelijk zou verklaren, dat ze haar 
doe! slechts met legale middelen wenstte te bereiken, 
dat het wettig gezag onder geen enkel voorbehoud (uit
gezonderd dat welk voor iedere democratische partij 
geldt) zou worden gerespecteerd, en dat in tijden van 
gevaar de regering onvoorwaardelijk zou worden ge
steund.' Yoor Duys was de SOAP eenvoudig een door 
en door democrati che partij, en daarover mocht zij dan 
ook geen enkele onduidelijkheid Iaten bestaan. Aile re
volutionaire retoriek diende te worden uitgebannen en 
de partij moest afstand nemen van de zogenaamde 
'Tactiek-resolutie ' , die op het Amhemse concres van 
1919 was aangenomen en welke de mogelijkheid open
liet om met revolutionaire middelen de macht over te 
nemen! 
Niet iedere SDAP'er zal het met bovenstaande eens 
zijn geweest, echt nieuw en orgineel was het in de zo 
reforrnistische SOAP allerrninst. Hoewel dat ook gold 
voor de laatste Stelling, was deze nog het meest contro
versieel : 'De Partij benoeme een commissie, teneinde 
te onderzoeken, of, gegeven de veranderende intema
tionale omstandigheden, het standpunt van eenzijdige 
ontwapening nog wei juist mag worden genoemd.'' 0 

Duys mocht hier dan terecht aan toevoegen dat het los
laten van de eis tot eenzijdige ontwapening niets anders 
was dan een terugkeer tot het SDAP-standpunt van 
voor 1921, voor menig sociaal-democraat was dit pure 
ketterij . 
Aan het einde van zijn brochure noemde Duys nog 
twee zaken die dringend onderzocht moesten worden, 
maar waarop hij op dat moment niet nader kon ingaan. 
Dit waren het standpunt inzake de klassenstrijd, dat als 
gevolg van de economische ontwikkeling en de enorrne 
groei der middengroepen aan herziening toe was, en de 
wijze waarop de politieke vertegenwoordiging tot stand 
kwam. Met dit laatste verwees hij naar de smeulende 
discussie over het 'politiek systeem' van Troelstra, het 
'staatkundig stelsel der sociaal-democratie' en de 
'nieuwe organen'." 
Tot slot anticipeerde Duys op de verschillende soorten 
van kritiek die op dit geschrift zouden komen. Men zou 
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hem betichten van 'verraad ' aan allerhande socialisti
schc 'beginselen', tegenstanders van de SDAP zouden 
er tal van 'citaatjes ' uit kunnen plukken, en velen zou
dcn van mening zijn dat de door Duys bepleitte her
orientering stemmen zou kosten. " Men ziet, niet aileen 
schetste Ouys in Ter orienrering, zij het op een weinig 
vertijnde wijze, de hoofdlijnen van het politieke veran
deringsproces dat de SOAP in de daarop volgende 
jaren zou doormaken, ook voorzag hij in zekere mate 
welke weerstanden dit zou oproepen. 
Boodschappers van onheilstijdingen worden vaak ver
antwoordelijk gesteld voor het slechte nieuws dat ze 
brengen. En voor velen binnen de SOAP was Duys' 
pleidooi voor een verdergaande politieke en maat
schappelijke integratie van de sociaal-democratie niet 
vee I minder dan een onheilstijding. Het mooie, door het 
morgenrood verlichte ideaal van het socialisme, dat 
'morgen zal heersen op aard', mocht niet al te zeer be
zoedeld worden door de grauwe werkelijkheid van alle
dag. Was dit echter de enige reden dat Duys zo fel werd 
aangevallen? Voor we ons wagen aan een antwoord op 
deze vraag is het nuttig eerst eens te kijken naar de per
soon Ouys. 

Een gepas ioneerd reformist 
Jan Ouys werd op 21 januari 1877 te N ijmegen geboren 
als zoon van een protestantse notaris. " Nadat zijn vader 
de lastige knaap, bij wijze van karaktervormend expiri
ment, al lichtmatroos naar zee had gestuurd, begon de 
jonge Duys op negentienjarige leeftijd aan de studie 
voor kandidaat-notaris. Als adjunct-commies was hij 
vanaf 1903 werkzaam bij de Rijksverzekeringsbank te 
Amsterdam. Rond 1900 moet Duys zijn toegetreden tot 
de SOAP en al poedig was hij secretaris van de afde
ling Amsterdam IX. In die hoedanigheid verrichte hij 
zijn eerste historische daad: in 1904 schreef hij de zo
juist achttien jaar geworden stenograaf W. Drees in als 
partijlid." 
Twee jaar later volgde hij de advocaat M. Mendels op 
ab SOAP-propagandist voor de Zaanstreek. A Is redac
teur van het Zaanse sociaal-democratische blad De 
Voorposr en sinds 1907 als lid van de Zaandam e ge
meenteraad werd hij de stuwende kracht van de tot dan 
toe enigszins sukkelende Zaanse sociaal-democratie." 
Hoewel hij volgens Vliegen, gemeten naar de gangbare 
nonnen der welsprekendheid, geen goed redenaar was. 
ontwikkclde hij zich tot een van de populairste sprekers 
in de beweging. De bekoring die van zijn redevoerin
gen uitging zat vooral ' .. in de sprankelende geest, de 
snijdende kritiek, en tens lotte ook het geweldige feiten
materiaal waarover hij beschikt '. '• Oat laatste bleek bij
voorbe.::ld ook uit de vele obstructie-speeches die hij in 
de Kamer hield, waarvan er een zelfs negen uur 
duurde. " 
Ouys was Tweede-Kamerlid van 1909 tot 1937 en gold 
hier als een zeer geestig, slagvaardig en vooral driftig 
debater, met een volgens Vliegen 'onuitputtelijke mop
pcntrommel' . Hij wa echter niet geheel ontbloot van 
demagogische trekjes. Om zijn gelijk te behalen mocht 
hij graag gebruik maken van allerlei , meer en minder 
geoorloofde, listigheden. Toen hij rond 1910 in de 
Zaandamse raad wilde aantonen dat de overige partijen 

tegen alles stemden wat de SDAP voorstelde, liet hij 
een onderwijzerssalaris afstemmen dat al jaren be
stond.'" Een stap verder ging hij toen hij eens een tegen
stander onderuit haalde door uit oude raadsnotulen 
vroegere uitlatingen van dit raadlid te 'citeren', waarbij 
niemand door had dat hij ze ter plekke verzon.'• 
In oktober 1912 werd Duys door de Zaandamse raad 
gekozen tot wethouder voor de gemeentebedrijven. 
Hiermee was hij de eerste SDAP-wethouder, wat hem 
scherpe kritiek opleverde van Wibaut, die van mening 
was dat een sociaal-democraat aileen verantwoordelijk
heid mocht aanvaarden ais zijn fractie de meerderheid 
had. '0 Duys was een succesvol bestuurder, die bijvoor
beeld binnen enkele jaren de verwaarloosde en noodlij
dende gemeentelijke gasfabriek wist om te vormen tot 
een efficient en winstgevend bedrijf. Mede dankzij hem 
werd de stad waar hij werkte bekend als 'Rood Zaan
dam'. In 1913 behaalde de SOAP er de absolute meer
derheid en kreeg ze drie van de vier wethouderszetels. 
Toen de enige niet-socialistische wethouder het jaar 
daarop om gezondheidsredenen moest aftreden weiger
den de overige partijen deze post op te vullen. Zo
doende bestond het college van B&W, onder voorzit
ter chap van het zojuist benoemde SDAP-kamerlid K. 
ter Laan, uitsluitend uit sociaal-democraten. Deze rode 
hegemonic zou duren tot 1919. 
Als wethouder voldeed Duys volstrekt niet aan het 
beeld van de brave, oppassende en pragmatische tech
nocraat. Hoewel hij zijn werk zeer nauwgezet deed 
bleef hij een politieke 'straatvechter' en ging hij con
flict, ook met zijn partijgenoten, bepaald niet uit de 
weg. Onbekommerd sprak hij van het 'terrorisme van 
Den Haag' en het 'wanbeleid en de impotentie' van de 
regering." In 1923 pleitte hij voor het forceren van een 
conflict met de regering inzake de werklozenzorg.' 2 In 
zijn streven de gemeentebedrijven rendabel te maken 
ging hij tegen zijn eigen partij in en wilde hij een ver
hoging van de electriciteitstarieven.23 Meermalen ook 
botste hij met burgemeester Ter Laan, die een vee! 
voorzichtiger financieel beleid voorstond. Duys ging 
zelfs zo ver te verklaren dat zijn burgemeester en frac
tiegenoot geen echte sociaal-democraat was.24 

ln 1923 verliet Duys Zaandam en daarmee tevens het 
terrein van de gemeentepolitiek. Of zijn toegenomen 
onvrede met de sociaal-democratische gemeentepoli
tiek en een mogelijke frustratie over de ruimte voor een 
ander beleid hierbij een rol hebben gespeeld is niet ge
heel duidelijk. Wei verzette hij zich in 1924 fel tegen de 
in delen van de SDAP bestaande neiging medeverant
woordelijkheid te nemen voor gemeentelijke bezuini
gingen." Dit laatste kan echter ook het radicalisme zijn 
van iemand die niet Ianger verantwoordelijkheid 
draagt, zoals later bijvoorbeeld werd ten toon gespreid 
door een Van der Goes van Naters of een Sicco Mans
holt. 
Als uitgesproken reformist keerde Duys zich binnen de 
SDAP tel kens tegen ideologische drijverijen en revolu
tionaire fraseologie. Ten tijde van de partijtwisten die 
uitmondden in de Scheuring van 1909 stond hij pal ach
Ier Troelstra en had hij volgens Buiting ' . .. het anti
marxistische intrigeren tot een kunst ( ... ) verheven'.26 

Hoewel hij dus als gemeentebestuurder allesbehalve 
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'rechts' of 'gematigd' was, zag hij niets in louter oppo
sitie en trachtte hij daar waar mogelijk concrete verbe
teringen te realiseren. Vandaar dat hij niets moest heb
ben van lieden als Wijnkoop en Van Ravesteijn, die in 
de Tweede Kamer ' ... quasi-principieel den gebraden 
haan uithangen en tenslotte toch maar braaf meestem
men met de kapitalisten' .2' Duys ' standpunt tegenover 
de sinds het einde van de jaren twintig opkomende 
' linkse oppositie' binnen de partij laat zich dan ook 
raden.28 Voor een verklaring voor het toch wei opmer
kelijke feit dat juist Duys in 1933, een jaar na de 
tweede partijscheuring, in conflict komt met zijn partij
genoten zullen we dan ook moeten kijken naar de posi
tie waarin de SOAP zich bevond. 

Een affaire"' 
Voor de SOAP was het eerste halfjaar van 1933 niet erg 
geschikt om later als zoete herinnering te worden ge
koesterd. In Duitsland werd de tot dan toe bewonderde, 
grote sociaal-democratische beweging volledig wegge
vaagd, in eigen land barstte naar aanleiding van de mui
terij op de 'Zeven Provincien ' een anti-socialistische 
hetze los en bij de Tweede-Kamerverkiezingen verloor 
de SOAP twee zetels. Vanuit de partij kwam de kritiek 
op de partijleiding niet aileen van iemand als Duys. 
Zoals reeds vermeld hadden ook prominenten als Scha
per, Polak en Bonger emstige bedenkingen, terwijl de 
voormalige secretaris van de socialisatie-commissie, J. 
Goudriaan, zelfs de partij verliet. Tegelijkertijd echter 
werd de partijleiding geconfronteerd met de steeds lui
der klinkende roep om nu eindelijk eens daadwerkelijk 
iets te gaan doen. De opkomst van het fascisme, de 
steeds dieper wordende economi che depressie, het po
litieke isolement - dit alles had bij een groot deel der 
zogenaamde 'gewone' partijleden een gevoel van frus
tratie veroorzaakt. In plaats van een meer gematigde 
houding werd hier verlangd naar een radicalere opstel
ling, naar meer elan.30 

De partijleiding stond dus voor een dilemma: enerzijds 
zou de SOAP een duidelijker en positiever standpunt 
dienen in te nemen ten opzichte van de parlementaire 
democratie en het gezagsvraagstuk, terwijl ze Ievens 
zou moeten voorkomen dat een aanzienlijk deel van de 
partijleden afhaakte. Onder geen beding mocht er op 
dat moment binnen de partij een openlijk conflict uit
breken, dat door de politieke tegenstanders kon worden 
gebruikt om de SOAP nog verder in de hoek te dringen 
en waarbij de kans bestond dat er zich opnieuw een 
scheuring zou voordoen. Bij de bespreking in het partij
bestuur van Duys' publikatieplannen stelde Albarda 
het heel duidelijk: Duys had voor het grootste deel ge
lijk, psychologisch gezien was er echter geen onge
schikter moment denkbaar om de brochure te Iaten ver
schijnen.3' 
De partijleiding was niet bepaald onvoorbereid op het 
verschijnen van Duys' brochure in de zomer van 1933. 
Niet aileen was zijn kritiek op bepaalde radicale uitla
tingen reeds van ouder datum32, maar had hij vrij kort 
na de muiterij binnenskamers de houding van de partij
leiding en de berichtgeving in de sociaal-democratische 
pers gelaakt.33 Toen Duys echter bekend ma.akte dat hij 
zijn opvattingen wilde publiceren stuitte dat op grote 
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bezwaren. Terwijl J.W. Matthijsen onmiddelijk met een 
royement begon te zwaaien, Albarda uitstel bepleitte, 
constateerde Drees dat het gevaar van de brochure 
vooral daarin gelegen was dat het tweedracht in de par
tij zou zaaien. De door Duys gepropageerde vemieu
wing zou geleidelijk moeten worden doorgevoerd.34 

Enigzins tegensputterend legde Duys zich in eerste in
stantie neer bij het verzoek tot uitstel. 35 

Toen hij alsnog zijn brochure uitgaf was de kritiek na
tuurlijk niet van de Iucht. Verschillende partijgenoten 
gaven uiting aan hun verontwaardiging36 en het partij
bestuur kwam op I juli met een verklaring waarin het 
optreden van Duys ten zeerste werd afgekeurd.37 In au
gustus moest Duys zich bovendien voor het dagelijks 
bestuur verantwoorden voor uitlatingen die hij had ge
daan tegenover enkele officieren van de Hog ere Krijgs
school. 38 Een partijgenoot was getuige geweest van een 
gesprek dat Duys met deze, in sociaal-democratische 
ogen wei zeer dubieuze, figuren had gevoerd in een 
hotel te Lochem, en had hierin aanleiding gezien het 
partijbestuur hierover te berichten. Duys verdedigde 
zich op zeer emotionele wijze en uitte hierbij felle kri
tiek op Het Volk onder Ieiding van Ankersmit. Desal
niettemin wisten Albarda en Vliegen Duys te bewegen 
tot het afleggen van een verklaring, waarin hij toegaf 
dat hij onjuist had gehandeld en hij te kennen gaf dat hij 
het betreurde dater zoveel tumult was ontstaan. 
Jntussen was er in de partij een hevige anti-Duys stem
ming ontstaan. Duys ' eigen afdeling, Den Haag VI, 
eistte zijn royement, of op z'n minst het ter beschikking 
stellen van zijn Kamerzetel. Met een uiterst emotionele 
verdedigingsrede wist Duys echter zoveel indruk te 
maken dat beide moties werden ingetrokken en de af
deling het partijbestuur verzocht een onderzoekscom
missie in te stellen.'" Binnen het partijbestuur had Duys 
echter ook te maken met enkele felle tegenstanders. Bij 
de behandeling van Duys' gedeeltelijke schuldbekente
nis, in de vergadering van 2 september 1933, hadden 
o.a. Oudegeest en J.E. Stokvis zich uitgesproken voor 
royement. Wederom waren het Albarda en Vliegen ge
weest die er voor hadden gezorgd dat de zaak werd ge
sust. Hoewel de meerderheid Duys' verklaring niet vol
doende vond werd deze toch geaccepteerd.40 

De storm leek geluwd, doch op de partijraad van 30 
september bleken velen, waaronder Albarda, veront
waardigd over de wijze waarop Duys zich te Den Haag 
had verdedigd.4

' Het partijbestuur besloot daarop inder
daad een onderzoekscommissie in te stellen. De moti
vatie hiervoor was niet, zoals bij het voorstel van Den 
Haag VI , het verlangen om de persoon Duys recht te 
doen, maar om de partijleiding van aile blaam te zuive
ren.42 Na een conflict over de samenstelling ervan43 ging 
de commissie, onder Ieiding van Bonger, aan het werk. 
ln februari 1934 was het rapport gereed. Helaas lijkt dit 
geschrift van de commissie-Bonger van de aardbodem 
te zijn verdwenen. Uit de reacties die het stuk teweeg 
bracht valt echter op te maken dat het scherpe kritiek 
bevatte op zowel partijbestuur als Arbeiderspers. Al
barda karakteriseerde het rapport enige tijd later als 
'zeer onevenwichtig' en beschuldigde Bonger ervan 
hierin oude grieven tegen partijbestuur en Het Volk te 
hebben geventileerd.44 
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Hoewel vijftien afdelingen moties tegen Duys op de 
agenda van het komende congres wilden plaatsen" be
sloot het partijbestuur dat het rapport pas na het con
gres op de partijraad zou worden behandeld.46 Tijdens 
hct congres werd Duys op formele gronden het woord 
geweigerd, waama hij kwaad wegliep onder het uitroe
pen van '/eve de democratie/'.41 

De partijraad van 5 mei 1934 trachtte de zaak uit de we
reid te helpen door te concluderen dat er door aile par
tijen fouten waren gemaakt, doch dat die niet van dien 
aard waren dat ze ' .. het karakter van hen die ze ge
maakt hebben ( 00.) aantasten '. Op verzoek van de 
SDAP-federatie Noord-Holland-Noord, waarvan veel 
afdelingen die Duys kandidaat hadden gesteld bij de 
Tweede-Kamerverkiezingen dee) uitmaakten, besloot 
de partijraad dat het rapport, dat ongepubliceerd moest 
blijven, mocht worden voorgelezen op een huishoude
lijke vergadering van de federatie. '" 

a deze vergadering vroegen enkele Noord-Hollandse 
afdelingen het partijbestuur het rapport alsnog te publi
ceren. Dit werd geweigerd en men was zelfs niet bereid 
om een resume aan de openbaarheid prijs te geven.•• 
Het lukte de nieuwe partijvoorzitter, Koos Vorrink, niet 
de Noord-Hollandse afdelingen het zwijgen op te leg
gen." Het verzoek aan de partijraad om een samenvat
ting van het rapport-Bonger te publiceren werd echter 
door dit partij-orgaan afgewezen. Tevens werd, nog 
maar eens, verklaard dat de zaak nu toch echt was afge
handeld." Yoor de Duys-gezinde afdelingen uit Noord
Holland, die van Nieuwe Niedorp voorop, was dit ech
ter nog volstrekt niet het geval." Ook het partijbestuur 
was geenszins gelukkig met de affaire. Men wilde 
Duys kwijt, en wei op zo'n manier dat de partij hier
door zo min mogelijk schade leed. Men dacht er over 
een onderzoek in te stellen naar de recente activiteiten 
van Duys." 

Het einde 
Tijdens de heisa rond het al dan niet openbaar maken 
vau het rapport-Bonger had Duys er zelf wei voor ge
zorgd in opspraak te blijven. Zijn verdediging in de 
strafzaak tegen een NSB 'er (sinds de jaren twintig was 
Duys advocaat) en zijn Kamerrede bij de behandeling 
van de justitiebegroting voor 1935, waarin hij aile par
tijen hekelde die de NSB-propaganda wilden verhinde
ren, zetten in de partij vee) kwaad bloed .... Ook zijn 
werk als Tweede-Kamerlid ondervond scherpe kritiek. 
Yolgens Albarda had hij sinds de oorlog zijn plichten in 
teeds verdergaande mate verzaakt en was hij boven

dien niet geheel vrij van corruptie." Duys' optreden 
werd unaniem afgekeurd.'~> 
Ondanks het volharden van enkele Noord-Hollandse 
afdelingen" was Duys' positie binnen de partij onmo
gelijk geworden. Zelfs een stijfkop als Duys moest dat 
inzien en daarom schreef hij op 29 november 1935 de 
fractie een brief, waarin hij verklaarde zichzelf niet Ian
ger te beschouwen als lid der SDAP-fractie.~' Opge
lucht kon het partijbestuur zich nu van dit lastpak ont
doen en werd mr. J.E.W. Duys op grond van artikel91 
van het huishoudelijk reglement geroyeerd als lid van 
de SDAP.w 
Duys zat zijn tijd als Kamerlid uit tot de verkiezingen 

van 1937, hierbij nog eenmaal in aanvaring komend 
met Albarda."' Yerbitterd door zijn ervaringen was hij 
de SOAP langzamerhand gaan zien als het grootse ge
vaar voor de democratie! ' Zijn blinde haat deed hem de 
verhoudingen geheel uit het oog verliezen en hij begon 
de nationaal-socialisten te beschouwen als de ware de
mocraten, en als de ware socialisten. In september 1938 
was hij betrokken bij de oprichting van de weinig le
vensvatbare Nederlandse Volkspartij!' Enkele maan
den later sloot hij zich echter aan bij de NSB. Zeer ac
tief werd hij in deze partij niet, wei werd hij in augustus 
1941 door de bezetters benoemd tot 'vrederechter'. In 
deze functie zou hij politieke delicten moeten behande
len. Zo ver kwam het niet, daar hij op 20 september van 
dat jaar overleed. 

Conclusies 
Trachten we de toch vrij troebele kwestie-Duys in haar 
geheel te overzien, dan dringt zich allereerst de consta
tering op dat de persoonlijkheid van de hoofdrolspeler 
van dien aard was dat eventuele conflicten welhaast 
niet anders konden eindigen dan in tumultueuze en on
verkwikkelijke affaires. Duys was eigengereid, fel; 
keer op keer wordt gewag gemaakt van zijn hevige 
emoties, en bovendien was hij niet vrij van rancune. 
Reeds eerder in zijn loopbaan was duidelijk dat hij 
vaak bereid was conflicten te forceren, dat het doel de 
middelen in hoge mate heiligde, en dat hij het met de 
waarheid niet altijd even nauw nam. Op de partijraad 
van mei 1933 had hij er voor gepleit dat de SOAP een 
'Rijkspropagandaleider' benoemde, die '000 desnoods 
met nog grater demagogie dan de fascisten, de propa
ganda voert' .63 Hoewel Duys ontegenzeglijk grote kwa
liteiten bezat, kwaliteiten waarvan de SOAP zeker ook 
geprofiteerd heeft, was Duys eenvoudig niet de juiste 
persoon om het initiatief tot een politieke en ideologi
sche vernieuwing te nemen. Hij was allesbehalve een 
theoreticus. Reeds in 1926 had Vliegen opgemerkt: 
'Voor een wegwijzer bij de oplossing van politieke pro
blemen wordt hij zeker niet aangezien. Hij is voor en 
boven alles een uitdrager van zijn beginselen in de 
massa. '"" Toen zijn beginselen tijdelijk afweken van die 
van de massa der partijleden ging het, mede door de 
manier waarop hij ze uitdroeg, volledig mis. 
De houding van de SDAP-Ieiding in dit conflict kan 
men echter evenmin karakteriseren als vlekkeloos. De 
interne partijdemocratie liet vee) te wensen over, en dat 
op een moment waarop de SOAP zich uitdrukkelijk 
begon te afficheren als een democratische partij. Hoe
wei niet bepaald fraai, is de houding van de SOAP-top 
wei begrijpelijk. Terwijl de partij te maken had met 
massale kritiek van buiten af- de burgerlijke- en con
fessionele partijen, het opkomend nationaal-socialisme, 
en het lastige gezeur en gesar van extremistisch links
en men tegelijkertijd niet wist welke koers men moest 
varen, was het er Albarda cum suis alles aan gelegen de 
zaak bij elkaar te houden. Zoals we reeds hebben ge
zien vreesde Drees in 1933 dat Duys' brochure in de 
partij tweedracht zou zaaien. Hij pleitte toen voor een 
geleidelijker doorvoeren van de door Duys gepropa
geerde denkbeelden. Aan het einde van de jaren dertig 
karakteriseerde Drees de door hem voorgestane me-
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thode van koerswijziging als volgt: ' ... als je met een 
hoogopgeladen hooiwagen een moeilijke bocht moet 
nemen, dan valt je Jading overboard als je het niet 
kalmpjes aandoet. '6

' Duys had weliswaar op tijd de 
bocht gezien, maar de SDAP-kar was nog niet zo ver en 
bovendien behoorde hij niet tot het soort wagenmen
ner dat onontbeerlijk is bij dergelijke subtiele manoeu
vres. Het meest leken hij en Goudriaan, ook al zo'n ei
gengereid type, dat het altijd beter wist, nog op joe
lende kwajongens die het paard lieten schrikken. 
Goudriaan liep spoedig zelf weg, Duys werd, zij het na 
vee! geschreeuw en op een vrij achterbakse wijze, een
voudig weggetrapt. 
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Ven•oig van biz. 14 
voorzittersfunctie werd tenslotte vrijwel geheel uitge
hold. In november '79 vond hij het genoeg en trad af. 
Zijn vrienden hoopten dat zijn werk in de Eerste 
Kamer, waarvan hij al sinds 1963 lid was en zijn benoe
ming in 1980 tot voorzitter van de Omroepraad hem de 
voldoening zouden geven waarop hij zo volkomen 
recht had. Ook werd hij genoemd voor het lidmaat
schap van de Raad van State. 

Andre en Jannie Kloos waren volmaakt gelukkige men
sen samen. Zij genoten van het Ieven: hun huis, hun 
tuin, de huisdieren, de familie, de vriendenkring. Zij 
hadden vee! belangstelling voor beeldende kunst, 
Andre vooral voor glaskunst, waarbij het werk van de 
glazenier loop van den Broek hem in het bijzonder 
boeide. In hun huis in Landsmeer was een prachtig, 

Vervoig van biz. 17 
rantie dat ouderen en zieken op den duur de hulp 
krijgen die ze nodig hebben. 

- We moeten mensen blijven aanspreken op hun indi
viduele gedrag, op hun normbesef, maar dat geeft 
nog onvoldoende garantie voor veiligheid op straat. 

- We hopen dat wetenschappelijke onderzoekers inte
ger blijven omgaan met complexe onderzoeksvra
gen, maar is daarmee gewaarborgd dat er een maat
schappelijke bevredigende afweging plaatsvindt 
rond ethiek en bij voorbeeld medische technologic? 

Nu de sociale en ecologische gevolgen zichtbaar wor
den van de alliantie tussen neo-conservatief denken en 
klassiek liberale marktopvattingen wordt het tijd dat 
het democratisch-socialisme zijn aanspraak op regeren, 
op dcmocratisch Ieiding geven hemeemt. En dat doet 
het ook, getuige het herwonnen zelfvertrouwen in de 
meestc ociaal-democratische partijen in Europa. De 
tcrugtredende overheid is niet aileen een kille, in tal 
van opzichten onbarmhartige overheid gebleken. Maar 
ze heeft ook onvoldoende een maatschappelijk draag
vlak georganiseerd voor inderdaad noodzakelijke her
vormingen. Een meer doelmatige overheid, meer zeg-
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hoog en smal raam, met schitterende kleuren, aange
bracht. Zij genoten van hun reizen. Oat heeft niet lang 
mogen duren: in mei 1981 trof Andre de ramp van Jan
nie's dood. Daama is het steeds stiller rond hem gewor
den. Zoals gezegd trad hij in '82 af als lid van de Se
naat, verliet hij in 1983 de Omroepraad. Hij is nog ac
tief geweest als lid van de adviescommissie voor het in
dustriebeleid, Wagner 11. De berichten over hem, de 
laatste jaren, stemden somber; 67 was hij, toen hij in 
november overleed. 
Zijn Ieven heeft in dienst gestaan van de sociaal-demo
cratie en daarmee van ons land. lk hoop zo van harte dat 
hij nog heeft geweten van de geslaagde poging van 
Wim Kok de PvdA weer in de regering te brengen. Oat 
zou hem met blijdschap, voldoening en trots hebben 
vervuld. 

genschap voor burgers, een scherpere prioriteitstelling 
rond hetgeen collectief kan worden geregeld, het is 
zeker nodig. A Is ik pleit voor een nieuw begin, dit de
cennium, is dat niet een pleidooi voor de jaren zeventig 
all-over-again. Nee, dat nieuwe begin moet een syn
these zijn van hetgeen zich in de naoorlogse periode 
heeft bewezen als een noodzakelijk bouwwerk voor ge
lijkberechtiging en sociale zekerheid met de noodzaak 
in een zeer bewegelijke en dynamische samenleving 
mensen uit te dagen tot prestatie en participatie. 
Oat dient dan wei een overheid te zijn die zichzelf be
vrijdt van burocratische ballast. Een overheid die zich 
in zakelijkheid met het bedrijfsleven wenst te meten. 
We hebben een compacte en een actieve overheid 
nodig. Die benodigde bestuurlijke spankracht zal aileen 
dan worden verkregen wanneer lagere overheden, orga
nisaties van werkgevers en werknemers, maatschappe
lijke instellingen en individuen hun rol nadrukkelijker 
kunnen gaan spelen. Ik vind niet dat de overheid het 
hele bord moet volschrijven. Maar ze zal in de jaren ne
gentig- meer dan in het decennium dat we hebben ver
laten - wei de voorwaarden voor een gezonde maat
schappelijke ontwikkeling moeten scheppen. 
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tegenover duinrand lissen en koeien 
achter witte muren 

drinkt zij wat ik drink met grotere teugen 
de drie mannetjes spelen de oude muziek 

komen we de volgende morgen aan de wandeling toe 
nauw pad over circa zeven kilometer 

volgt de loodrecht hoog rijzende 
maar horizontaal zigzaggende en gekartelde klippen 

wind in landinwaartse richting het heeft 
drie nachten gestormd overdag 

blikken hemet en zee 
de diepte 

houdt 
de valhoogte voldoende overtuiging 

brengt ons tot 
de uitkijkpost waar de autootjes parkeren 
we stonden overigens onderweg 
tien minuten stil 
bij een van de paaltjes tangs de velden waarvan het 

schrikdraad 
was verdwenen 

de gedrapeerde nog nieuwe roze jurk flapperde in de wind 

soms valt het niet anders te bereiken 
dan in de storm 

en met een sprong 

(fragment) 

De dichter van dit fragment heeft al een oeuvre op zijn naam staan maar is onbekend want ongelezen. 
Hij streeft naar niets minder dan een totaal waaraan zieners als Rim baud en Mallarme niet vreemd zijn. 
Hoe duister en vertakt de wegen die hij gaat ook mogen lijken, er zit kracht van verbeelding en werkelijkheid in 
zijn flarden . Of hij zich aan zijn programma zal houden is nog lang niet zeker, maar dat mag voor geen enkele lezer 
van programma's een punt zijn. 
Wij volgen de dichter op zijn vermetele tocht, waarbij het doel ondergeschikt is aan het bewegen. (rb) 
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Signalementen 

Creatieve afkijkers 

Het is merkwaardig gegaan met de kunstsociologie. 
Nog maar een jaar of tien geleden was het obscure 
hobby van een enkeling, tegenwoordig kunnen aan 
bijna elke universiteit cursussen worden gevolgd over 
de maatschappelijke aspecten van de kunst. Er is een 
wassende vloed van publikaties en er is ook al een bij
zonder hoogleraar voor dat vak (prof.dr. B. Kempers, 
aan de Universiteit van Amsterdam). In snel tempo 
wordt de sociologie steeds artistieker en dat de letteren-
tudies tegelijkertijd druk aan het vermaatschappelij

ken zijn, is een gelukkige bijkomstigheid. De favoriete 
onderzoeksthema's van de kunstsociologie zijn de so
ciale samenstelling van het kunstpubliek, de problemen 
van het kunstbeleid en de geschiedenis van kunstinstel
lingen, en dat zijn interessante onderwerpen voor de 
letterenstudent die voor zichzelf een toekomst als 
kunstmanager of cultuurpaus ziet weggelegd . Zelfs in 
het traditionele bolwerk van de kunsthistorie wordt te
genwoordig met enige gretigheid van kunstsociologi
che inzichten kennis genomen. 

Het snelle succes verloopt niet zonder groeistoomissen. 
Er is een gebrek aan goede onderzoeksliteratuur, er 
wordt nogal eens wat dubbel werk gedaan en het is niet 
altijd duidelijk wat de cursus 'culturele studies' aan 
universiteit X nu onderscheidt van de afstudeerrichting 
'kunst en kunstbeleid' van universiteit Y. Het is daarom 
een goed idee van de Boekmanstichting om een kwar
taalschrift te beginnen waar de beoefenaars van de 
kunstwetenschappen elkaar kunnen ontmoeten. Het 
eerste nummer biedt een overzicht van cursussen van 
verschillende universiteiten, een inventarisatie van re
cente doctoraalscripties en een agenda van belangrijke 
cultuurwetenschappelijke evenementen. * Maar hoofd
moot is een drietal artikelen, een tweetal boekbespre
kingen en een rubriek - 'Discutabel' geheten - waarin 
door Otto Valkman een ferme opinie wordt verwoord 
(namelijk: de crisis in het modeme toneel is de schuld 
van het publiek). 
De Tilburgse socioloog Ton Bevers opent de eerste atle
vering met een uitstekend artikel over tien jaar kunstso
ciologisch onderzoek. Hij geeft een overzicht van de 
recente intemationale en vaderlandse literatuur en komt 
tot de conclusie dat Nederlandse kunstsociologen 'ijve
rige trendvolgers en creatieve afkijkers ' zijn. Zelf doen 
ze weinig aan theorievorming, maar theorieen van an
deren weten ze wei goed te absorberen en geschikt te 
maken voor vaderlands gebruik. 
Bevers beziet de recente institutionalisering van de 
kunst ociologie overigens met gemengde gevoelens. 
Hij constateert dat het sociologische perspectief de kijk 

op de kunstwereld sterk heeft beYnvloed en stelt vast 
dat daar geen kunstsociologisch specialisme of kunde 
voor nodig is geweest. Hij pleit voor een ouderwetse 
sociologie-opleiding, met vee! aandacht voor de alge
mene methoden en theorieen, en de status van caput se
lectum voor de kunstsociologie. 
Van de hand van Wim Knulst is een artikel over de ge
schiedenis van het uitgaansgedrag. Ook een mooi stuk, 
maar het is al eens eerder afgedrukt: als derde hoofd
stuk van het proefschrift van Knulst. Een wat overbo
dige na-publikatie. 
Een van de doelstellingen van het kwartaalschrift is 
blijkens de inleiding een podium te zijn voor goede 
scripties. Het derde artikel, van de hand van sociologie
student Herber van de Minkelis is daar een voorbeeld 
van. Hij behandelt de komrner en kwel die de af
schaffing van de Beeldende Kunstenaars Regeling 
(BKR) voor beeldende kunstenaars bracht. Het stuk 
maakt een sterk bekorte indruk, en misschien is het ook 
daardoor dat het wat mat en levenloos overkomt. Vee! 
meer inzicht dan de vele krantepublikaties die a! eerder 
over dit onderwerp zijn verschenen biedt het niet. 
Meer vuurwerk in de boekbesprekingen. De inaugurele 
rede die Kempers vorig jaar hield over de ' beginselen 
en methoden van de kunstsociologie' wordt kritisch be
sproken. Kempers zelf neemt een recente publikatie 
van een andere vooraanstaande kunstsocioloog, Ganze
boom, op de hak. 
Met Bevers, Ganzeboom, Kernpers en Knulst hebben we 
zo'n beetje de top-vier van de Nederlandse kunstsociolo
gie bij elkaar. Ze zijn aile vier gepromoveerd, de laatste 
drie zelfs op een kunstsociologisch onderwerp en dat de 
redactie erin is geslaagd ze allen op de een of andere ma
nier in het eerste nummer op te Iaten treden, bewijst dat 
het Boekmancahier serieus moet worden genomen. On
middellijk doemt dan het dilemma op dat kenmerkend is 
voor tijdschriften als dit cahier: moet er gestreefd worden 
naar de status van een wetenschappelijk tijdschrift - en 
moet dus de podiumfunctie voor aankomende kunstsocio
logen worden opgeheven- of moet het cahier blijven wat 
het nu is - wat tot gevolg zal hebben dat gevestigde weten
schappers op den duur zullen uitwijken naar de reguliere 
wetenschappelijke tijdschriften, die meetellen voor de 
broodnodige publikatiepunten? We rnoeten het afwachten. 
Intussen zal het tijdschrift zeker in een behoefte voorzien. 

Warna Oosterbaan, journalist. 

* Boekmancahier, Kwartaalschrift over kunst, onderzoek en 
beleid. Eerste Jaargang nummer I, augustus 1989. Prijs: f 
9,50. Abonnement f 34,- voor vier nummers. Uitgave: 
Boekmanstichting, Amsterdam. 
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Klassieken 

Bongers selectionistische democratie 

In 1934 verscheen Problemen der demokratie van de 
hand van de sociaal-democratische hoogleraar in de 
criminologie en de sociologie W.A. Bonger ( 1876-
1940).' Hitler was in Duitsland een jaar eerder aan de 
macht gekomen en in Nederland waren eveneens in 
1933 de gemoederen zeer verhit geraakt door de muite
rij op het marineschip 'De Zeven Provincien' in de In
dische wateren, die van regeringswege door een bom
bardement was beeindigd. De SDAP kritiseerde dit op
treden van het kabinet-Co/ijn heftig, zonder echter ook 
de muiterij af te keuren. Hierdoor had de partij in de 
ogen van anderen weer eens haar revolutionaire en 
daardoor onbetrouwbare karakter bewezen. Sinds de 
' revolutiepoging' van Troelstra in 1918 was er kenne
lijk nog niets veranderd: de verdediging van het poli
tieke bestel was bij sociaal-democraten duidelijk niet in 
goede handen . 
Dit beeld, dat de politieke tegenstanders zo graag oprie
pen, is niet correct. De SDAP was juist in een over
gangsproces verwikkeld, waarbij het bestaande poli
tieke stelsel uiteindelijk volledig werd geaccepteerd, 
omdat ook daarbinnen sociale hervorrningen mogelijk 
werden geacht. Het was een proces waarbij de sociaal
democraten zich volledig in de natie zouden integreren 
en hun op het idee van de klassestrijd gebaseerde maat
schappijopvatting achter zich zouden Iaten. Het nieuwe 
beginselprogram van 1937 zou deze verandering vast
leggen. De partij was op weg een volkspartij te worden 
en daarbij pastte een acceptatie van de bestaande parle
mentaire democratie. 
Maar dit ging niet zonder problemen. De parlementaire 
democratie was nog maar net volwassen geworden (de 
eerste verkiezingen op basis van algemeen mannen- en 
vrouwen kiesrecht vonden in 1922 plaats) en stand 
door de economische crisis na de krach van 1929 zwaar 
onder druk. In Duitsland was zij reeds gesneuveld. Te
gelijkertijd was het voor ocialisten op de linkervleugel 
van de SDAP moeilijk om het 'burgerlijke' politieke 
stelsel, dat verantwoordelijk werd geacht voor asociale 
crisismaatregelen, te aanvaarden. Een deel van hen, 
onder wie De Kadt, had in 1932 de partij verlaten. 
Tegen deze achtergrond van een zich transforrnerende 
partij, die intern verdeeld was en in de nationale poli
tiek in het defensief verkeerde, terwijl in het buitenland 
het fascisme oprukte, schreef Bonger zijn Problemen 
der demokratie. Het is een klinkende verdediging van 
de bestaande parlementaire democratie, die grate in
vloed heeft uitgeoefend op het sociaal-democratisch 
kader.2 Pas met de komst van Nieuw Links in de jaren 
zestig raakt de Bongeriaanse democratieopvatting (tij
delijk?) op de achtergrond. Daarrnee is niet gezegd dat 
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Problemen der demokratie nu nog slechts historische 
waarde zou hebben. lntegendeel, zonder zijn analyse 
volledig te hoeven delen, kan men ook nu niet heen om 
de fundamentele problematiek die Bonger in deze stu
die aan de orde stelde. Bongers boek is nog steeds een 
'must' voor aile ge'interresseerden in democratie-theo
rieen. Het is bovendien zeer leerzaam om te zien hoe 
vele van de huidige problemen die verbonden zijn met 
het intern functioneren van de PvdA (en van andere 
partijen) ook toen al speelden en door Bonger van kri
tisch commentaar werden voorzien. Problemen der De
mokratie kan met recht een'klassieker' genoemd wor
den. Maar zijn benadering doet wat darwinistisch aan, 
is in de verklaring van de opkomst van dictatoriale re
gimes erg mager, terwijl Bonger bovendien soms de 
toon aanslaat van een oude brombeer, die niets van de 
jeugd begrijpt. Toch blijven zijn vragen ook nu hoogst 
relevant, al behoeven zijn antwoorden niet iedereen te 
overtuigen. 

De directe aanleiding voor het schrijven van het boek 
lag in een conflict binnen de Amsterdamse SDAP over 
de verlaging van de ambtenarensalarissen. Door de 
economische crisis waren de lonen in het ' vrije bedrijf' 
gedaald en de vraag was of de lonen van de overheids
dienaren deze trend zouden moeten volgen, nu de ge
meentekassen onder druk stonden door het grate aantal 
aanvragen van 'steun'. Een dee) van de Amsterdamse 
partijgenoten vond dat aan een dergelijke bezuinigings
beleid van de regering niet mocht worden meegewerkt. 
Zij hadden een meerderheid in de algemene vergade
ring van de federatie Amsterdam. Een ander deel, 
onder wie drie sociaal-democratische raadsleden, was 
er van overtuigd dat men niet onder een verlaging van 
de ambtenarensalarissen uit kon. De drie raadsleden 
stapten op, omdat zij wegens een bindende uitspraak 
van de federatie niet tegen de verlaging wilden stem
men. 
Voor Bonger was deze affaire een toonbeeld van wan
begrip van wat democratie is en verrnag. ln het weten
schappelijke blad De Socialistische Gids had hij al 
tegen deze stemdwang geprotesteerd, in Problemen der 
demokratie gaf hij zijn opvatting een theoretische basis. 
Het 'algemeen dee)' van het boek behandelt de psycho
logie en de sociologie van de democratie; in het 'bij
zonder deel ' gaat Bonger in op de democratie in het 
staatsleven, de arbeidersbeweging en het bedrijfsleven. 
Steed hanteert hij daarbij de tweedeling tussen demo
cratie en autocratie. Aile andere indelingen van poli
tieke stelsels zijn in essen tie tot dit begrippenpaar terug 
te brengen. Stapsgewijs construeert Bonger een defini
tie van democratie: 'de demokratie is een bestuursvorrn 
ener collectiviteit met zelfbestuur, waaraan een groat 
dee) harer Jeden, hetzij direct, hetzij indirect deelneemt, 
en waarbij geestelijke vrijheid en gelijkheid voor de 
wet gewaarborgd zijn en waarvan de leden van haar 
geest doortrokken zijn' (p. 16). Daar tegenover is een 
autocratie 'de bestuursvorrn ener collectiviteit welke 
door een boven de !eden staande macht beheerst 
word!'. 
In het gedeelte over de psychologie onderscheidt Bon
ger democratische rechten en plichten, gebaseerd op 
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het 'soortgevoel'. De rechten slaan op de wens van de 
mens door zijn soortgenoten democratisch behandeld te 
worden: passieve democraten; de plichten op de bereid
heid anderen democratisch te behandelen en daarbij 
enig relativisme ten aanzien van het eigen gelijk te be
trachten: actieve democraten. Van de eersten zijn er al
tijd meer dan van de laatsten. Wie kent niet die 'super
democraat' die als lid van een partijvergadering op zijn 
rechten staat, maar eenmaal in de Ieiding van de Verga
dering die rechten- maar nu van anderen- vee! minder 
benadrukt? 'Demokratie is voor alles een kwestie van 
karakter'(p. 26), stelt Bonger. Hij gaat hierbij zo ver 
een verband tussen aanleg en democratische gezind
heid te suggereren, hoewel milieu-invloeden van groot 
belang zijn om een zekere gevoelsaanleg te ontwikke
len of juist af te remmen. 'Dernokratie moet geoefend 
en geleerd worden, en aldus kan zij tot een levenshou
ding worden'(p. 25). 

Michels 
Een democratisch Ieider is in Bongers optiek altijd een 
'actief democraat'. Een Ieider, die die eigenschap niet 
bezit, noemt hij een heerser en die hoort in een autocra
tic thuis. Leiderschap en democratie gaan aldus goed 
samen; sterker: zij kunnen niet zonder elkaar. Yoor
waarde daarbij is wel dat uit de collectiviteit de besten 
worden gekozen, anders verwordt een democratie tot 
autocratie. 
Dit nu is de kern van de gedachtengang van Bonger. 
'De demokratie zal selectionistisch zijn, of niet 
zijn!'(p. 80). In het gedeelte over de sociologie van de 
democratie beziet hij hoe in het vrije verenigingsleven, 
bij de natuurvolken en in de westerse geschiedenis de 
democratie op verschillende wijzen gestalte heeft ge
kregen. Hij constateert dan dat in de democratie eigen
lijk iets 'onmiskenbaar natuurlijks' zit (p. 40). De vorm 
van die democratie hangt evenwel van het aantal af: 
hoe meer !eden, des te meer beweegt de democratie 
zich in vertegenwoordigende richting. Directe demo
cratie is bij grote aantallen onmogelijk. Bonger toont 
zich hier een voorloper van de democratie-theoreticus 
Robert Dahl. Deze onderscheidt in After the Revolution 
verschillende vormen van democratie, waarbij het aan
tal als criterium geldt. Dahl spreekt in een massa-sa
menleving liever van 'polyarchie' dan van democratie, 
juist omdat niet aile !eden in gelijke mate participeren. 
Songer doet dit niet, omdat: 'het selectieprincipe is der 
demokratie inhaerent'(p. 36). 
Daarmee doet hij expliciet een felle aanval op de be
kendste onderzoeker van het intern functioneren van 
politieke partijen, Roberto Michels. Michels consta
teerde in 1911 in zijn Zur Soziologie des Parteiwesens 
de tendens binnen organisaties naar de vorming van een 
oligarchie, ondanks het feit dat zij in de maatschappij 
juist naar democratie zeggen te streven. Bonger valt 
niet de constatering van deze ontwikkeling aan, maar 
Michels veroordeling ervan. Niet iedereen is van nature 
even geschikt om in een complexe maatschappij poli
tiek actief te zijn. Yertegenwoordiging is de oplossing, 
mit de vertegenwoordigers op grond van kwaliteiten 
zijn ge electeerd. 'Ultra-demokraten', die in een derge
lijke maatschappij de directe democratie als norm han-

teren, zijn na"ief en gevaarlijk. Was Michels, die de 
oligarchische tendensen van de democratie als haar 
'zondeval' beschouwde, immers niet zelf fascist ge
worden? 

Uitgaande van het selectieprincipe kritiseert Bonger de 
gang van zaken in zijn partij. Politieke partijen dienen 
als selectiemechanismen te functioneren. Zij dienen 
hierbij zorgvuldig te werk te gaan . Maar zijn de afge
vaardigden eenmaal gekozen, dan moet men hen ook 
vrijelijk hun kwaliteiten Iaten gebruiken en niet onder
werpen aan partijdiscipline. Wat de Amsterdamse fede
ratie deed was apert onjuist. Een imperatief mandaat en 
het recall-recht (het tussentijds terugroepen van een af
gevaardigde door de partij) zijn uit den boze. En in 
deze redenering past ook het idee van een referendum 
niet. Het is 'onselectionistisch'. De meeste politieke 
kwesties zijn zo complex dat 'de massa' niet competent 
is om daar over te oordelen ('wee de patient, die gaat 
meedokteren ', p. 116); haar terzake kundige vertegen
woordigers zijn daar beter toe in staat. 
Gelukkig wint het selectionistisch principe wel veld in 
de SOAP, constateert Bonger. Het instellen van de par
tijraad, als een extra tussenlaag, getuigt daarvan. Maar 
datzelfde principe verzet zich tegen al te jeugdige par
tijleden. Zijn de fascistische partijen in het buitenland 
niet vooral jeugdbewegingen? Als aspirant-leden mo
gen jongeren tot hun meerderjarigheid (23 jaar) binnen 
de partij actief zijn, maar dan wel zonder stem- of dis
cussierecht: 'Een uitnemend middel om de jeugd eens 
wat bescheidenheid te leren en de Partij op een hoger 
niveau te brengen'(p.ll2). Hier ontpopt de partijvete
raan zich als brompot. Bovendien houdt hij vast aan 
een wei erg streng selectieprincipe, waardoor hij geen 
oog lijkt te hebben voor het gevaar van verstarring van 
de interne partijverhoudingen en voor de door deze se
lectie mogelijk al te grote afstand tussen de kiezers en 
hun afgevaardigden. 
Maar wellicht is dat niet zijn eerste zorg. AI in 1932 
wijst hij op de mogelijkheid van een komende wereld
oorlog. En hoewel Problemen der demokratie slechts 
zijdelings aan het fascistische gevaar in het buitenland 
refereert, verzet Bonger zich in dit geschrift vooral 
tegen de ondermijning van de parlernentaire democra
tie door een aJ te modieus gedweep met de massa of de 
publieke opinie, dat hij ook bij sommigen in zijn eigen 
partij waameemt. 
Dit 'basisme' avant Ia lettre leidt tot te gemakkelijke 
kritiek op het functioneren van een democratisch insti
tuut als het parlement. Bonger verzet zich tegen die kri
tiek, die hij als volgt parafraseert: 'De teruggang van 
het parlement! Yroeger bestond het tenminste uit eer
sterangsfiguren, tegenwoordig uit middelmatigheden ... 
die onbekwaam zijn voor hun taak, die maar staan te 
zwetsen enz.' (p. 81). Bonger waarschuwt tegen een 
idealisering van het verleden. Bovendien is de maat
schappij vee! complexer geworden en gaan de ontwik
kelingen allemaal vee! sneller. Het technisch karakter 
van vee! vraagstukken verhindert briljante speeches 
zoals vroeger en vraagt om specialisten. De roep om 
generalisten ('all-round-men') is dan ook grotendeels 
nostalgie (p. 82). 
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'Smerige besogne' 
De door Bonger weerlegde kritiek klinkt ook nu nog op 
gezette tijden door. Aileen al daarom is het instructief 
Problemen der demokratie te (her)lezen. Bepaalde as
pecten van het functioneren van partijen, die nu bekriti
seerd worden, kwamen ook ruim vijftig jaar geleden al 
voor. Ook toen was, bijvoorbeeld, maar een gering per
centage kiezers lid van een partij (10 a 15 procent, p. 
63) en waren van de !eden slechts weinigen actief (20 
procent was vee!, p. 64). Of men dat zorgelijk vindt 
hangt voor een belangrijk dee! van de gehanteerde de
mocratieopvatting af, zo maakte Bonger duidelijk. Hij 
zelf tilde daar niet zo zwaar aan. 
Maar hij zag ook problemen. lndien selectie de spil van 
de democratie vormt, moeten de 'besten' wei beschik
baar zijn. En dat bleek destijds te weinig het geval. Vele 
intellectuelen geneerden zich voor de 'smerige be
sogne' van het partijwerk (p. 84). Deze hautaine hou
ding kon Bonger niet waarderen, maar tegelijk kriti
seerde hij zijn partij voor haar intellectuelen-vijandige 
houding, waardoor zij 'short of men' was (p. 118-119). 
Ook dit is een actueel probleem: hoewel het aantal aca
demici in partijen de laatste jaren sterk is gestegen, 
wordt van vele creatieve intellectuelen onder de sym
pathisanten niet echt geprofiteerd. De rekrutering van 
het politieke personeel is erg naar binnen gericht. 
Tot slot nog een opmerking over de intrigerende span
ning in Problemen der demokratie tussen Bongers opti
misme over het 'natuurlijke' van een democratische 
ontwikkeling en de gelijktijdige zorg om ondemocrati
sche ontwikkelingen in binnen- en buitenland. Zijn stu
die verklaart de opkomst van Hitler niet (behalve dan 
het erg makkelijke, maar niet onlogische argument dat 
de Weimarrepubliek niet selectionistisch genoeg is ge
weest en Duitse burgers niet genoeg van de geest van 
de democratie doortrokken waren, zoals zijn eigen de
finitie verlangde). Zowel in zijn theorie als in zijn per
soon was de spanning aanwezig. Zijn theorie deed hem 
aan het eind van zijn studie concluderen dat de demo
cratie, hoewel soms machteloos, toch 'onuitroeibaar' is 
(p.l35). Voor zijn persoon werd de spanning uiteinde
lijk te vee!. Na de capitulatie in mei 1940 pleegde Bon
ger zelfmoord. 

Ruud Koole, universitair docent politieke wetenschap
pen aan de Rijksuniversiteit te Leiden. 
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2. In 1936 verscheen een 'tweede, populaire uitgave', die 
goedkoop was en voorzien van een vertaling van de 
vreemde citaten. In 1976 werd Problemen der de mokra tie 
herdrukt (Amsterdam, de Trommel i.s.m. Wiardi Beck
man Stichting). 

Boeken 

Spelbreker of president 

Anthony Mertens bespreekt: 
Mario Vargas Llosa, De cultuur van de vrijheid en an
dere essays. Vertaald door Mieke Westra. Amsterdam 
1989. Uitgeverij Meulenhoff. 

Wordt hij president, Mario Vargas Llosa? De eeuwige 
spelbreker, die eens de kunst van het liegen propa
geerde, is dan een redder in de nood geworden; want zo 
ziet hij zichzelf in de campagne voor het president
schap nog het liefst: als een politicus zonder roeping, 
een sociaal ingenieur, die de politieke macht eerder als 
een technisch instrument opvat dan als een verleidelijk 
fantoom, waarvan men in de ban kan raken. Sommigen 
beweren meesmuilend in hem vooral een gecoiffeerde 
Messias te herkennen, een geknipte profeet die het op 
zich heeft genomen Peru te ontdoen van de demonen 
van links. Anderen zien hem als de gewiekste opportu
nist, die nu de politieke utopieen gaat bestrijden, waar
van hij eerder de literaire topografie had beschreven. 
Als schrijver van romans is Vargas Llosa onomstreden, 
de Flaubert van de Zuidamerikaanse literatuur wordt 
hij genoemd, maar als politicus is zijn kredietwaardig
heid sinds de helft van de jaren zeventig toen hij de 
middleclass van zijn land mobiliseerde tegen de linkse 
plannen voor nationalisering van het pers- en bankwe
zen niet aileen in Zuid-Amerika gedaald. 
Sinds die tijd wordt zijn schrijversloopbaan, lijkt het, 
vooral gestigmatiseerd door zijn aanvaringen met Ga
briel Garcia Marquez, door zijn polemieken met onver
dachte auteurs als Gunter Grass en Mario Benedetti, 
die hij een onaanvaardbare tolerantie voor politiek ob
scurantisme verweet. En terwijl hij schitterende romans 
de wereld in stuurde - zoals bij voorbeeld De oorlog 
van het einde van de wereld of De geschiedenis van 
Alejandro Mayta, manifesteerde hij zich als een steun
pilaar van de rechtse president Fernando Be/aunda 
Terry. In 1983 leidde hij een commissie die de moord 
op acht journal is ten moest onderzoeken, een moord ge
pleegd in het schier ondoordringbare achterland van 
Peru. Wie had die moord op z'n geweten? De verden
kingen gingen in de richting van het allerminst om zijn 
menslievendheid bekend staande Peruviaanse Ieger. 
Maar het kan ook zijn dat de boeren van Uchuraccay -
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zoals het liefst door de rechtse per werd verteld - in de 
handen waren gevallen van de evenmin zachtzinnige 
guerillero's van het Sendero Luminoso, het Lichtende 
Pad. Niemand heeft kennelijk de ware toedracht weten 
te reconstrueren: na het bezoek van de onderzoekscom
missie werden getuigen uit de weg geruimd of vonden 
onder 'verdachte omstandigheden' de dood. Het rap
port van de onderzoekscommissie werd eerder van
wege zijn romaneske kwaliteiten geprezen dan om de 
feiten die het hoven water had gehaald. Sommigen von
den dat de rol van het Ieger in het rapport wei erg werd 
gebagatelliseerd. Maar het moet in ieder geschreven 
zijn naar tevredenheid van president Belaunde, die de 
schrijver Vargas Llosa de po t van economische zaken 
aanbood, een post die hij vooralsnog weigerde omdat 
hij als schrijver meer invloed meende te kunnen uitoe
fenen. 
Zes jaar later zou hij ook in dat opzicht van mening ver
anderen. In juni van het afgelopen jaar presenteerde 
Vargas Llosa zich in de stad, waar hij in 1936 geboren 
werd, - Arequipa - als de aanvoerder van het Frente 
Democratico, een conservatieve coalitie van drie groe
peringen, die de strijd zou moeten aanbinden tegen het 
linkse front van Alfonso Ban·antes en de partij van de 
zittende regering van Alan Garda. In het conservatieve 
blok waren de door Vargas Llosa zelf opgerichte Mo
viemento Libertad, de Accfon Popular van ex-president 
Belaunde en de Partido Popular Christiano bij elkaar 
gekropen: Vargas Llosa, die in zijn jonge jaren nog 
eens lid was geweest van de communistische partij, die 
in de jaren zestig nog vurig pleidooien had gehouden 
voor het 'model Cuba', heeft aan het eind van de jaren 
tachtig zijn reis naar rechts voltooid. 

Maar is deze conclusie wei juist? Vargas Llosa zou an
ders oordelen: hij heeft- zoals hij het zelf zou formule
ren, zijn aanvankelijke ontvankelijkheid voor politieke 
romantiek niet zozeer ingeruild voor een cynisch rea
lisme. Men kan hem inderdaad nauwelijks verwijten 
geen oog te hebben voor het gruwelijke onrecht in zijn 
land. Zijn ontvankelijkheid heeft eerder plaats gemaakt 
voor een radicaal democratische orientatie, die elke 
vorm van achteloosheid tegenover de cultuur van de 
vrijheid - of die nu door links dan wei door rechts 
wordt betracht- tot in de wortel bestrijden. Men heeft 
Vargas Llosa in de loop der jaren verweten dat hij in dit 
streven meer oog had voor de tekortkomingen van links 
dan voor het uitermate repressieve optreden van rechts, 
waarvan in ieder geval in de praktijk is gebleken dat het 
lechts oog heeft voor zijn eigen vrijheden. 

Na lezing van de essays die door Meulenhoff zijn uitge
geven onder de titel De cultuur van de vrijheid ben ik er 
niet zo zeker van of die kritiek wei klopt: als het waaF is 
dat Vargas Llosa meer oog heeft voor tekortkomingen 
van links op het gebied van de mensenrechten, dan 
krijg ik de indruk dat die kritiek voortkomt uit de hoop 
dat juist politiek links ontvankelijker zal blijken voor 
morele thema's dan de versteende politieke krachten ter 
rechterzijde. Meer dan eens heeft Vargas Llosa de 
linkse bewegingen in zijn land en in Zuid-Amerika in 
het algemeen een zelfde vermogen tot herwaardering 
van de eigen opvattingen toegewen t zoals die zich in 

het Europese linkse kamp heeft gemanifesteerd. Mis
schien zou men hem dat kunnen verwijten: dat hij het 
model 'Cuba' in de loop der jaren heeft ingeruild voor 
het model van de Westerse democratieen, die als men 
zijn essays leest vanuit zijn Peruviaanse bril een bijna 
utopische status hebben verworven. Wie kan hem dat 
kwalijk nemen: in een land waar de bevolking verma
len lijkt te worden tussen een repressief optredend Ieger 
en een fanatieke guerillabeweging als die van het Lich
tende Pad, in een niet aflatende strijd die zo'n 12000 
doden heeft gekost, in een land dat is ondergedompeld 
in de diepste economische crisis sinds tijden met een 
gierende inflatie van 1200 procent, lijkt elk beroep op 
democratische waarden een emstig geval van Don Qui
chotterie. 
In Westerse media bestaat de neiging het aanprijzen 
van het model van de Europese democratieen als de 
enige mogelijke voorwaarde voor de beeindiging van 
het bloedbad meewarig te bezien. Met een zeker cy
nisme volgt men Vargas Llosa 's wervende reizen naar 
de heiligdommen van het grootkapitaal om er de inves
teringen voor zijn berooide land los te praten. Mis
schien is het waar dat zijn p1eidooien voor economi
sche vrijheden (als voorwaarde voor politieke en cultu
rele vrijheden) tegen de Zuidamerikaanse achtergrond 
ongeloofwaardig klinken, omdat zoals de geschiedenis 
leert ze steeds voordelig zijn gebleken voor de kleine 
oligarchieen die zich nooit iets gelegen hebben Iaten 
1iggen aan de rest van de bevolking. 
Het is alsof men in die meewarigheid de scepsis beluis
tert over de na'ieve megalomanie van de schrijver, die 
zich al te zeer heeft ge'identificeerd met de rol van de 
alwetende verteller in de romanwereld. Hoe kan een 
schrijver de pretentie hebben dat hij naast het oplossen 
van literairtechnische problemen ook nog het vermo
gen bezit de immense sociale politieke en economische 
kwesties een happy end te bezorgen. Zo'n schrijver ziet 
men al gauw als een dromer die de wereld als een 
roman beschouwt, een dromer die vanachter de coulis
sen wordt gesouffleerd. 
Toch is het optreden van de schrijver als president in 
Zuid-Amerika geen unicum: Vargas Llosa zou als hij 
dit jaar inderdaad verkozen wordt, in het voetspoor tre
den van Romulo Gallegos de belangrijkste schrijver 
van Venezuela, die al in 1948 tot president werd verko
zen en Juan Bosch, een uitmuntend short-story vertel
ler, die in de vroege jaren zestig de Dominicaanse Re
publiek leidde. De lotgevallen van Gallegos en Juan 
Bosch wettigen geen al te groot optimisme over de toe
komst van Vargas Llosa als president: binnen de kortste 
keren werden ze door de militairen als ijdele kwasten, 
die een te gewillig oor hadden voor links aan de kant 
gezet of strak in toom gehouden. 

De grens van de verbeelding 
Intussen kan men zich afvragen of het geijkte links
rechts schema in de kwestie Vargas Llosa nog wei een 
diagnostische waarde heeft. Want wie zijn essays leest, 
moet toch zeker tot de conclusie komen dat er een aan
tal stellingen in wordt verdedigd, waarvan men mag 
aannemen dat ze in ieder geval onder schrijvers op een 
a1gemene concensus mogen rekenen. 
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De essays bestrijken een peri ode van bijna twintig jaar, 
van het eind van de jaren zestig tot diep in de jaren 
tachtig. Ze bevatten Vargas Llosa's poetica en zijn uit
gesproken opvattingen over de sociale functie van lite
ratuur. Misschien is er in zijn politieke waarderingen in 

· de loop der tijd een radicale wijziging opgetreden, maar 
zijn poetica blinkt uit door een onaangetaste consisten
tie. In zijn programmatische essay 'De literatuur is een 
vuur' schetst Vargas Llosa de schrijver zoals hij in zijn 
ogen zou moeten zijn: 'de eeuwige spelbreker' die be
staat bij de gratie van 'non conformisme en rebellie', 
die leeft van 'het protest, de tegenspraak en de kritiek '. 
Een voldaan iemand zou niet in staat zijn te schrijven: 
'de literaire roeping ontstaat uit de onvrede van een 
mens over de wereld, uit het intu"itief aanvoelen van ge
breken, leegte en smerigheid om hem. Literatuur is een 
vorm van permanent verzet, zij laat zich niet in een 
dwangbuis persen. Literatuur kan sterven, maar nooit 
conformistisch zijn.' 
Maar in zijn romans had hij er al voor gewaarschuwd: 
men moet het terrein van de literatuur en politiek af
grenzen. De literatuur mag een oefening zijn in sensibi
liteit, een leerschool van de kritiek en het protest, zo 
gauw de literaire utopieen de grens van de verbeelding 
overschrijden en de maat voor de politiek worden of in 
politieke utopieen worden omgesmolten, liggen het fa
natisme, het sectarisme en het obscurantisme op de 
loer. In feite verbeelden de meeste van Vargas Llosa's 
romans al de fundamentele kritiek op politieke uto
pieen, gevoed door de gedachte van de tabula rasa. De 
idee van een radicale omverwerping van de gevestigde 
orde, de illusie van het volstrekt nieuwe begin verwerpt 
hij als uitingen van een ernstig gebrek aan inzicht in de 
continu"iteit van de geschiedenis, in de historische wor
tels van onderdrukking en geweld. Utopisch denken, 
waarschuwt Vargas Llosa een en andermaal, kan op het 
politieke vlak verschrikkelijke gevolgen hebben. De 
vrijheid van de literatuur moet ingebed worden in de 
democratie, die hij opvat als een negatie van de utopie. 
Waar hij in de literatuur de kunst van het liegen propa
geert, bestrijdt hij ze in de politiek. 'Leugens zijn nood
zakelijk voor het Ieven. Ze zijn heel gevaarlijk in de po
litiek, de leugens die utopieen zijn, want ze leiden tot 
catastrofes.' 
De leugens van de roman zijn niet gratuit: ze zijn de 
aanvulling op de ontoereikendheid van het Ieven. Dat is 
het thema dat in de essays van Vargas Llosa steeds te
rugkeert: de literatuur als een compensatie voor de druk 
die de werkelijkheid ons oplegt, een uitlaatklep voor 
ooze angsten en verlangens; de literatuur als een vorm 
van simulatie: binnen zijn verbeeldingswereld is het 
mogelijk nog ongestraft de uitwerkingen van het uto
pisch denken te observeren. Het is de ruimte bij uitstek 
waar de mogelijkheid wordt geboden de terra incog
nita van de intu"itie, van de onzichtbare motieven bin
nen te dringen. Literatuur biedt misschien het toegangs
biljet voor een vakantie van het dagelijkse Ieven. Maar 
- concludeert Vargas Llosa in het slotessay, dat de
zelfde titel heeft als de bundel - de literatuur is meer 
dan een alibi voor het escapisme. Het is 'een realiteit 
waarin de mens op heilzame wijze de lage instincten 
kan uitleven die in hem wonen, de vrije loop geven aan 
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zijn slechtste hartstochten, dromen en waanideeen, al 
die demonen die samen met de engelen in zijn wezen 
Ieven en die het Ieven onmogelijk zouden maken als ze 
werkelijkheid werden. Op het dubbelzinnige terrein 
van de literatuur kan de geest van de verwoesting vrij 
en ongestraft opereren, zich aile excessen veroorloven, 
zich verwezenlijken in de ontastbare werkelijkheid van 
de woorden en tegelijkertijd onschadelijk en zelfs wel
dadig zijn door het louterende effect dat het aanschou
wen van de eigen geheime monsters heeft.' 
Deze poetica is allerminst spectaculair: ze is de laatste 
twee eeuwen in de meest verschillende bewoordingen 
tot uiting gebracht en ze is altijd verbonden geweest 
met een scepsis tegen over de almacht van de Rede, het 
onvoorwaardelijke geloof in de vooruitgang die weten
schap en techniek maatschappelijk zouden brengen, 
tegen het idee dat de ratio de ban van de mythe defini
tief zou doorbreken. Vargas Llosa staat in deze traditie 
van. de scepsis: 'Niet aileen de slaap van de ratio ver
wekt monsters( ... ) ook de heldere ratio kan, bij vol be
wustzijn, ongeremd redenerend, vlekkeloze theorieen 
formuleren over de ongelijkheid van menselijke rassen, 
de slavemij rechtvaardigen, de inferieuriteit van de 
vrouw, van de zwarte of de gele mens, of de ingeboren 
slechtheid van de jood aantonen, de uitroeiing van ket
ters, evenals de verovering van Ianden, het kolonia
lisme en de oorlog tussen Ianden of klassen legitime
reo, en, ter verklaring van enige zogenaamde histori
sche wetmatigheden, beslissen dat de zaak van de so
ciale rechtvaardigheid en de bevrijding van de mens 
noodgedwongen via terreur en misdaad, marteling, 
censuur en concentratiekampen verloopt.' 

Ideologische projectie 
In geen van zijn essays steekt Vargas Llosa onder stoe
len of banken in theorieen van links of rechts de perver
siteiten van de ratio te zien, op het moment dat ze ande
ren. het recht ontnemen hun eigen vrijheid vorm te 
geven. Een doodnormaal, fatsoenlijk standpunt, dunkt 
me. Maar, vraagt Vargas Llosa zich af - hoe komt het 
dan dat in Europa meer dan eens sympathie lijkt te be
staan voor een politieke romantiek waarvan men geen 
moment op de gedachte zou komen ze in eigen con
treien er ook maar een goed woord voor over te hebben. 
In een van zijn essays herinnert Vargas Llosa zich de 
woorden van James Baldwin, die heeft opgemerkt: 
'Elke keer als ik aan een congres van blanke schrijvers 
deelneem, pas ik een taktiek toe om er achter te komen 
of mijn coil ega's racisten zijn. Die taktiek bestaat er uit 
dat ik stommiteiten poneer en absurde stellingen verde
dig. Als men mij eerbiedig aanhoort en me aan het slot 
stormachtig toejuicht, dan staat het als een paal boven 
water: het is een stelletje smerige racisten. Welwillend 
van een neger aanhoren wat een blanke een schaterlach 
of een woedende repliek zou opleveren, kan toch aileen 
maar berusten op een superioriteitsgevoel?'. Vargas 
Llosa haalt de herinnering aan deze woorden op wan
neer hij een bijeenkomst schetst van Deense en 
Zuidamerikaanse auteurs en waar de grootst mogelijke 
onzin van een Peruviaanse schrijver voor zoete koek 
werd geslikt. De belangrijkste reden daarvoor - schrijft 
Vargas Llosa in zijn essay, is dat verschijnsel van over-
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dracht, 'dat zich zo veelvuldig voordoet onder de Euro
pese intellectuelen, die, naar hun zeggen, zo ge"interes
seerd zijn in Latijns-Amerika. In werkelijkheid zijn ze 
ge"interesseerd in een fictief Latijns-Amerika waarop ze 
de ideologische verlangens hebben geprojecteerd die 
de realiteit in hun eigen land niet kan verwezenlijken, 
die overtuigingen die dagelijks worden gelogenstraft 
door het Ieven dat zij leiden. Uit compensatie voor hun 
frustraties wenden ze hun blik naar die andere wereld, 
in de hoop dat die hun laat zien, wat ze will en zien.' 
Het is het punt waar Vargas Llosa in zijn essays steeds 
naar terugkeert: hij verzet zich tegen de opvattingen 
van Europeanen die telkens weer bereid zijn een dicta
tuur vanwege het sociaal-revolutionaire program dat 
deze propageert wei in andere Ianden te accepteren 
maar niet in hun eigen land. Achter een dergelijke hou
ding gaat volgens hem een 'fundamenteel scepticisme' 
schuil 'ten aanzien van het vermogen van de Latijns
Amerikaanse Ianden om systemen in te voeren waar
binnen men in vrijheid kan samenleven en die de wes
terse Ianden gemaakt hebben tot wat ze zijn.' 
Wie de bundel De cultuur van de vrijheid doorleest, 
moet zich verbazen Vargas Llosa aan de rechterkant 
van het politieke spectrum tegen te komen. Want de 
vele opvattingen die hij er in ten beste geeft, vormen 
het gemeengoed van een libertair soort socialisme. Ze 
vormen een niet aflatende kritiek op de verschillende 
uitingen van het populisme, zoals die ook aan onze uni
versiteiten in het begin van de jaren zeventig opbloei
den. Wat Vargas Llosa schrijft over de 'revolutie' aan 
de universiteiten in Peru lijkt wat dat betreft als twee 
druppel water over wat er zich bij ons in Europa heeft 
afgespeeld. En ze leiden bij hem tot even verstandige 
al kritische opmerkingen over de pleidooien voor na
tionalisme die doorgaans uitgaan van de stilzwijgende 
vooronderstelling dat de cultuur van een land, evenals 
de natuurlijke rijkdommen en de grondstoffen in de 
bodem iets is wat zuiver en onbesmeurd in stand moet 
worden gehouden, omdat besmetting met vreemde in
vloeden bederf en ontaarding zou inhouden. Een ver
keerde veronderstelling, schrijft Vargas Llosa terecht, 
want geen enkele cultuur is ontstaan zonder zich te 
voeden aan andere culturen, in een niet aflatend proces 
van leningen en schenkingen, waarbij het uitermate 

Vervolg van biz 13 
Waar dat onmogelijk wordt gemaakt, zullen er doden 
vallen in plaats van woorden. Strijd zal vaak niet ver
meden kunnen worden, maar door solidariteit kan het 
aantal slachtoffers verminderd worden en de pijn ver
zacht. 
Achterhuis heeft gelijk als hij kritiek wil uitoefenen op 
veel van de hulp die tot nu toe geleverd wordt. Hij heeft 
ook gelijk bij het citeren van de vele auteurs, waaronder 
de EVS zelf, die hebben Iaten zien welke markt- en 
machtsmechanismen effectieve intemationale samen
werking bemoeilijken. De woorden van Murray die hij 
aan het eind aanhaalt (pp.l47/8) over 'help for self-

moeilijk zou zijn nate gaan wat specifiek bij wat hoort. 
Geen twijfel over, Vargas Llosa's ideeen hebben niets 
van doen met een geposeerd messianisme of een cy
nisch soort opportunisme en evenmin met ideologisch 
obscurantisme. Wat Vargas Llosa voorstaat in de litera
tuur - een modemistische schrijfstijl, waarin de stem
men van zijn personages uit verschillende maatschap
pelijke contexten op democratische wijze de verschil
lende aspecten van een thema belichten - correspon
deert met zijn opvattingen in de politiek: de vrijheid te 
verschaffen aan de talloze stemmen die aan bod willen 
komen. Vargas Llosa is in de literatuur en in de politiek 
een democraat in hart en nieren. 'Voor Latijns-Amerika 
de democratische optie verdedigen' - schrijft hij - 'be
tekent niet dat we voor de oplossing van onze proble
men, hervormingen, zelfs de meest radicale uitsluiten, 
maar dat we vragen om deze te realiseren via wettig ge
kozen regeringen die een waarborg zijn voor een 
rechtsstaat waarin niemand op grond van zijn ideeen 
gediscrimineerd wordt.' 
Vargas Llosa, president? Het is de uiterste consequentie 
van zijn opvattingen over de sociale functie van de 
schrijver. In Latijns-Amerika is een schrijver niet aileen 
schrijver. 'Door de aard van de problemen, onder in
vloed van ingewortelde traditie en dankzij het feit dat 
we beschikken over tribunes en mogelijkheden om 
onze stem te Iaten horen, is hij tegelijk iemand van wie 
men een actieve bijdrage verwacht aan de oplossing 
van problemen. Het zou ons ongetwijfeld beter uitko
men als men in Latijns-Amerika de schrijver be
schouwde als iemand die uitsluitend tot taak heeft om 
de mensen met zijn boeken te vermaken of te betove
ren.' Aan de maatschappelijke verantwoording die men 
hem op zijn schouders legt, kan hij zich onttrekken, 
maar merkt Vargas Llosa op 'wie er zich niet aan ont
trekt is verplicht om op dat politieke terrein, waar wat 
hij zegt en schrijft weerspiegeld wordt in het handelen 
en denken van de anderen, even eerlijk, streng en be
hoedzaam te zijn als wanneer hij droomt.' 
Mocht hij president worden, dan zullen we hem niet 
Ianger op zijn woorden maar op zijn daden moeten be
oordelen. 

Anthony Mertens is publicist. 

help ' en de noodzaak tot analyse van de maatschappe
lijke factoren en structuren die verhinderen dat mensen 
op 'normale' wijze hun geluk najagen, zijn ons uit het 
hart gegrepen. Hij heeft echter ongelijk als hij meent dat 
de EVS dat niet heeft ingezien. En hij heeft ongelijk als 
hij denkt dat hij het bij deze kritiek mag Iaten. 

* Hans Achterhuis, 'Moralisme als intemationalisme. Socia
lisme en ontwikkelingshulp', pp. l20-150 in: Het tiende 
jaarboek voor her democratisch socialisme, WBS, De Ar
beiderspers, Amsterdam, 1989. 
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Door de ogen van een 
ander 

De Amsterdamse Beethovenstraat is degelijk, ruim be
meten, wat hoekig monumentaal en gedempt van tint. 
Forse bomen en kwaliteitswinkels. De trams 5 en 24 rij
den erdoor. Op de hoek met wat tegenwoordig de Gerrit 
van der Veenstraat heet hebben ze ook een halte. Dit 
kruispunt ligt buiten mijn dagelijkse blokje-om maar ik 
geraak er nu en dan toch wel eens. 
Zo ook een paar jaar geleden. Vanaf de Apollolaan liep 
ik weer eens die kant uit. Langs die halte keek ik die 
straat verder in en onverwachts trok er een sepia filmpje 
door mijn ogen. Dezelfde nette huizenblokken. De 
bomen nog veel kleiner. Een ongewoon duistere en 
stille nacht. Van die ouderwetse balkon-trams met aan
hangwagens op die halte. Een paar bleke plekken van 
zwenkend zaklantaarnlicht. Aanschuifelende mensen, 
mannen, vrouwen met kleine kinderen, gezinnen zeker, 
met koffers en rugzakken. Ze dringen zich die trams in. 
Knullen met witte mouwbanden helpen. Verderop ge
uniforrneerden met felle honden. Ik was stil blijven 
staan. Met ingehouden adem. Ik stond door de ogen van 
een ander te kijken. Door die van Grete Weill. Zij 
woonde daar toen en heeft wekenlang (zaterdags en 
zondags niet) die nachtelijke trams gezien. Dat ver
woordde ze in haar roman Tramhalte Beethovenstraat. 
Die had ik gelezen en daama was ik gedachtenloos weer 
eens daar beland. Toen verkleurde die plek voor mij 
voorgoed. 

Hein Donner schreef in zijn columns over alles. Dus 
ook over zichzelf en zijn wereld. Bijvoorbeeld schreef 
hij over het ongevraagde helpen van wat hij Gezonde 
Twee-beners (g.t. 's) noemt. Diens drang tot helpen is 
machtig groot maar de mate van deskundigheid is hier
mee omgekeerd evenredig. Door dat soort hulp gaat bij 
de invalide medemens de koffie over de broek of zijn 
moeizaam bestuurbare lijf smakt in zijn rolstoel. Don
ner zei over zichzelf: 'Ik ben honderd procent invalide 
en ik ben honderd procent norrnaal, dat is het probleem 
waar de zusters ook zo gek van worden.' 
Donners ogen en woorden werkten misschien traag, ze 
werkten goed. Plaats en tijd konden velen met hem 
delen: vrouw, vriend, verpleegsters, journalist voor een 
interview, lifthelper, misschien zelfs wei een socioloog 
die zich verrnomt als patient ter participerende waame
ming van het verzorgingstehuis. Maar niemand had het 
perspectief dat hij had. De socioloog kan verrnomd in 
een rolstoel gaan zitten en participerend mummelen wat 
hij wil, hij blijft weten dat hij op elk moment dat het 
hem echt teveel zou worden kan opstaan, de lift nemen 
(en desnoods de trap; hij wei!) en de deur uitgaan. En 
Donner kon dat juist niet. Hij was echt invalide en echt 
in een verzorgingstehuis ('Vreugdehof') opgenomen. 
Donner leefde daar bovendien vijf jaar. Ruimschoots 

33 

Johanna Fortuin 
Publiciste; redacteur van SenD 

socialisme en democratie 
nummer2 
februari 1990 



-~ ___ ........, -~~ ~ ------ ~~~---- - ~ --

socialisme en democratie 
nummer2 
februari 1990 

Ianger dan enig investigative journalism- of sociaal
wetenschappelijk onderzoeksproject. Zijn ogen zagen 
ook de geleidelijke veranderingen. Pas na vijf jaar, in 
oktober 1988, schreefhij: 'Sinds ik invalide ben, ben ik 
zeer honkvast en grijpbaar geworden. Afspraken wor
den niet meer nagekomen. Dat hoeft niet. Ik ben er toch 
wei.' 

Met onze eigen ogen kunnen we onze achtertuintjes 
nog net wei zien. Voor een blik op verdere werelden 
moeten we het hebben van de ogen en woorden van an
deren. Beroepskijkers en -praters vaak. Zo "vertellen 
joumalisten en wetenschappers aan iedereen die maar 
luisteren wil feitenverhalen over anderen. Zo betrouw
baar mogelijke feitenverhalen leveren spionnen ook. 
Romanciers verzinnen, versleutelen, fantaseren en ver
dichten. Maar ook in wat wordt aangeboden als roman 
zitten natuurlijk stukjes verslaggeverij zoals die tram
halte. In elke 'roman' zit voor de voortgang van de ver
telling veel sociaal realistisch materiaal. Omgekeerd 
zitten in boeken die suggereren een verslag te zijn on
naspeurbare verbeeldingen. 
Zo'n boek is bijvoorbeeld De ware bekentenissen van 
een witte terrorist van Breyten Breytenbach. Toen ik 
dat boek uitkwam was ik anders dan toen ik er inging. 
Zogenaamd is het een bekententis aan 'meneer de on
derzoeker '. Over de Ianger dan gedachte reis naar 
Zuid-Afrika in 1975. Een illegale reis, die onderbroken 
werd door een arrestatie en richting processen en ge
vangenissen omgebogen werd. Zeven jaar in meer en 
minder eenzame gevangenschap. In verschillende delen 
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van het stenen universum. Dat staat in die 'bekentenis '. 
Detail na detail. Van muren. Van mensen. Van zichzelf, 
zijn hunkeringen, zijn oren die zo scherp gaan horen, de 
woede over brieven precies na het 500e woord afge
knipt, de plekken waar in een lege eel iets te verbergen 
valt. Van het nachtelijke zingen voor de executie-och
tend, de stipte rituele voorbereidingen voor de galg, het 
wrede minutenlange doodsgespartel, de efficiente en 
hygienische afwerking. Alles zo minutieus uitgepen
seeld dat het wei mijn eigen herinnering lijkt. 
Sindsdien kan ik geen kleinste bladvullingsberichtje 
over een ophanging meer onder ogen krijgen zonder die 
beelden weer te zien. Breytenbach's lijfelijke verlangen 
naar iets lev ends in zijn kleurloze eel, als het mocht een 
klein diertje maar anders toch een plant, is mij ook al
tijd sterk bijgebleven: 'Ik zag het spel van het Iicht op 
de bladeren al voor me, en in gedachten voerde ik het 
ritueel van het watergeven al uit, de onbetaalbare vrij
heid om voor iemand anders of iets anders te kunnen 
zorgen!' Aandikken kun je zo'n bekentenis misschien, 
maar niet echt verzinnen. Voor andere belevenissen in 
dit verslag is minder of niet duidelijk waar de herin
nerde werkelijkheid overgaat in verbeelde herinnering. 
Het noteren kon immers pas zeven jaren later, nadat 
Breyten vrijgelaten werd, beginnen. 

De vertellingen van bewoners van andere werelden be
vatten dimensies die aan de aan- en weer afreizende 
wetenschappers en journalisten ontglippen. Zij hebben 
unieke andere ogen. Wat valt daarvan te vertalen in 
zoiets als 'beleid '? 
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Europese integratie en sociale stabiliteit 

Van 24 - 26 november j.l. hie/den de Stiching Vor
mingswerk PvdA en de Wiardi Beckman Stichting een 
scholingsconferentie over 'Europese integratie en na
tionale identiteit'. Daar sprak SPD-ideoloog Peter 
Glotz over de toekomst van Europees links (zie het vo
rige nummer van SenD), maar werden o.a. ook twee in
leidingen gehouden over de sociaal-economische di
mensie van de Europese integratie, door J. Weitenberg 
respectievelijk A. Geelhoed. 
Beide inleidingen treft de lezer hieronder aan. Weiten
berg, voorzitter van het Nederlands Christelijk Werkge
versverbond, geeft een kort overzicht van de verande
ringen die zich in het Europees economisch landschap 
zullen voltrekken, en schetst vervolgens de ingrijpende 
aanpassingen die in Nederland op economisch en soci
aal terrein nodig zijn. Overeenstemming op nationaal 
niveau tussen werkgevers en vakbeweging is daarvoor 
een vereiste. 'Werkgevers moeten de integratie niet aan
grijpen om de positie van de vakbeweging uit te hollen, 
en de vakbonden moe ten niet vluchten in syndicalisme'. 
Geelhoeds bijdrage, die hij voor SenD bewerkte en uit
breide, kan voor een dee/ gelezen worden als een reac
tie op op de stellingname van Weitenberg. De auteur is 
vice-voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor 
het Regeringsbeleid, en maakte als PvdA-lid dee/ uit 
van de commissie die het huidige verkiezingspro
gramma van de PvdA voorbereidde. 

Na jaren van stilstand en soms zelfs teruggang in het 
streven naar Europese integratie (het protectionisme in 
het begin van de jaren tachtig), heeft in het midden van 
de jaren tachtig een nieuw Europees elan toegeslagen. 
Niet zozeer de politick als wei het grote Europese be
drijfsleven heeft daarvoor geijverd. Genoemd kunnen 
worden Dekker (Phmps) en Gyllenhammar (Volvo). 
Gezien de technologische dreiging van Noord Amerika 
en het Verre Oosten onder Ieiding van Japan hebben cap
tains of industry gepleit voor de ene Europese markt, die 
qua omvang en potentie zou kunnen wedijveren met de 
twee andere economische machtsblokken. 
In reactie op deze pleidooien heeft de Europese Com
missie in 1985 een Witboek uitgebracht, waarin aile 
maatregelen zijn opgesomd om de interne markt tot 
stand te brengen. Aan dit Witboek is de naam verbon
den van de Britse EG-Commissaris Lord Cockfield. 
Om de besluitvorrning over de bijna 300 te treffen 
maatregelen te vergemakkelijken, is in 1987 de Euro
pese Akte van kracht geworden. Krach tens deze akte is 
niet Ianger unanimiteit vereist, maar kan worden vol
staan met een gekwalificeerde meerderheid van stem
men als het gaat om Witboekmaatregelen. 
Na de publikatie van het Witboek en na de Europese 
Akte hebben de nationale politici in diverse Ianden zich 

meester gemaakt van het onderwerp. In enkele Ianden 
zoals Frankrijk, Groot-Brittannie en Italie zijn grote 
voorlichtingscampagnes opgezet, die ten doel hadden 
het bedrijfsleven en het algemene puqliek te interesse
reo voor het het'nieuwde streven naar Europese integra
tie. lets later zijn andere Ianden gevolgd en sloeg de 
Europa-koorts toe in geheel Europa, ook buiten de 
groep van Ianden die deel uitmaken van de Europese 
Gemeenschap. Alleen Engeland, althans de Engelse re
gering, bleef zijn bedenkingen houden tegen een al te 
voortvarende aanpak van het Europese integratiepro
ces. Met name spitsten de bezwaren zich toe op het ge
deeltelijk moeten prijsgeven van de nationale autono
mic, wanneer een aantal nationale bevoegdheden wordt 
ingebracht in het Europese samenwerkingsverband. 

Cockfield's Witboek 
Het programma van het Witboek voorziet in de geleide
lijke ontmanteling van aile fysieke, technische en fis
cale grenzen die het vrije verkeer tussen de Ianden van 
de Gemeenschap belemmeren. Dit verkeer omvat het 
verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal. 
Opheffing van de barrieres betreft de volgende terrei
nen: 
a. Slechten van de fysieke binnengrenzen voor het ver
ker van personen en goederen. Voor wat het personen
verkeer betreft is de wederzijdse erkenning van di
ploma's en de vergemakkelijking van de vestiging in 
andere lidstaten van be lang voor de bevordering van de 
mobiliteit. Ook personen die niet tot de beroepsbevol
king behoren (studenten, bejaarden, gezinsgenoten) 
mogen zich vrij vestigen, maar zij kunnen daaraan geen 
rechten ontlenen op de sociale zekerheid in het land 
van vestiging. Zij dienen over eigen middelen van be
staan te beschikken. Het elimineren van de barrieres 
aan de binnengrenzen betekent verrnindering van de 
administratieve werkzaamheden bij importeurs, expor
teurs, grensexpediteurs en vervoerders. De douane 
wordt overbodig. Dit leidt aanvankelijk tot werkgele
genheidsverliezen van duizenden arbeidsjaren bij de 
betrokken beroepsgroepen, maar ook tot kostenbespa
ringen voor de vervoerssector. Dit zal aile exportsecto
ren ten goede komen, waarbij het voordeel voor ons 
land relatief groot is omdat ons export-aandeel zo hoog 
is. 
b. Opheffen van technische belemmeringen, die voort
vloeien uit de regels en voorschriften met betrekking 
tot norrnalisatie, veiligheid, gezondheid e.d. Dit leidt 
eveneens tot beperking van administratieve kosten en 
tot verlaging van produktiekosten, omdat meer profijt 
kan worden getrokken van schaaleffecten. Meer con
erect gaat het om de volgende zaken: veiligheidseisen, 
gezondheidsvoorschriften, milieu-eisen (met name in 
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landbouw en chemie) en hannonisatie in de levensmid
delenwetgeving. Wat dit laatste betreft zullen levens
middelen die in het ene land zijn toegestaan, ook in de 
andere Ianden moeten worden toegelaten. Aangezien 
ons land nu al hoge eisen stelt en daarom, in tegenstel
ling tot een aantal andere Ianden, reeds ruimschoots aan 
vee! Europese nonnen voldoet, kan dit een concurren
tievoordeel opleveren. Andere Ianden zullen immers 
aan de voor hen zwaardere EG-eisen moeten gaan vol
doen. 
c. Wegnemen van de barrieres voor het kapitaal- en 
dienstenverkeer. De liberalisatie van de kapitaalmark
ten zal - met consequenties voor het EMS en de inter
nationale coordinatie van het nationale beleid lei den tot 
grotere kapitaalstromen. Voor de banken betekent dit 
meer omzet, voor de debiteuren betekent dit een lagere 
rente. Voorts zullen de beperkingen in de dienstverle
ning door banken, verzekeraars en beleggingsinstellin
gen worden opgeheven, hetgeen resulteert in een verge
makkelijking van vestiging in het buitenland, alsook tot 
meer dienstverlening aan het buitenland. Aangezien 
ons land (samen met Engeland) altijd een tamelijk libe
raal vestigingsbeleid heeft gevoerd in de sfeer van de 
financiele dienstverlening, getuige de vele buitenlandse 
banken en verzekeringsinstellingen die zich in ons land 
hebben gevestigd, lijkt ons land hierbij een relatief 
sterke positie in te nemen. Het profijt van de opheffing 
elders is groter dan het nadeel van het slechten van de 
kleine barrieres in eigen land. Voor de vervoerssector 
lijkt het effect nog het grootst. Door het opheffen van 
de binnengrenzen en de geleidelijke specialisatie van 
produkties zal de vraag naar vervoer fors toenemen. 
d. Uitbanning van de discriminatie bij overheidsaan
schaffingen. De verplichting leveranciers en bouwers 
uit andere lidstaten te Iaten meedingen bij aanschaffin
gen, aanbestedingen en inschrijvingen door overheden 
en overheidsbedrijven zal ongetwijfeld leiden tot lagere 
prijzen. Er ontstaat immers meer concurrentie, hetgeen 
resulteert in lagere prijzen voor overheidsconsumptie 
(met uitzondering van defensiematerieel) en voor over
heidsinvesteringen (infrastructuur, elektrische centra
les, telefooncentrales, ziekenhuisinstallaties, etc.). De 
intra-Europese handelsstromen zullen hierdoor toene
men. Effecten worden verwacht voor de bouwnijver
heid, de electronicasector, de zware kapitaalgoederen
industrie en de transportmiddelensector, die ongetwij
feld hun winstmarges zullen zien krimpen. Positief 
daarentegen zijn de effecten van lagere prijzen voor de 
energiesector, de telecommunicatie, de overige open
bare nutsbedrijven (waterleiding) en de intramurale ge
zondheidszorg. Voor het openbaar vervoer lijken derge
lijke prijsverlagingen van geringe betekenis, omdat ons 
land op dit terrein weinig eigen produkties kent. Voors
hands is moeilijk te geloven dat bij die openstelling van 
het overheidsaankoopbeleid ook werkelijk de wederke
righeid in acht zal worden genomen. Het vraagt met 
name in de Zuid-Europese Ianden een nogal grote men
taliteitsombuiging. 
e. Harmonisatie respectievelijk unificatie van indirecte 
belastingen. Teneinde de optimale allocatie van pro
duktiefactoren niet te verstoren en bij volledige open
stelling van de binnengrenzen geen ongewenste con-
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currentievervalsing te krijgen, dienen de stelsels van in
directe belastingen op elkaar te worden afgestemd. 
Men denkt aan harmonisatie voor de BTW (beperkte 
'tariefvorken' en een unifonne indeling in tariefklas
sen) en aan unificatie van de accijnsheffingen. Op den 
duur moet de accijns op sigaretten of alcohol overal 
hetzelfde zijn. 
Thans is vijftig procent van de 279 voorstellen goedge
keurd door de Raad van Ministers. Hierbij moet wei 
worden bedacht dat de moeilijkste onderwerpen nog op 
afdoening wachten. 

Macro-economische effecten 
De hiervoor genoemde maatregelen grijpen direct in op 
kosten- en prijsverhoudingen. De kunstmatige elemen
ten daarin gaan verdwijnen en kosten en prijzen zullen 
steeds meer de werkelijke economische offers en 
schaarsteverhoudingen weerspiegelen. In samenhang 
daarmee zullen produktie-activiteiten worden geher
groepeerd en zal de onderlinge handel tussen de part
nerlanden versterkt gaan groeien. 
Voor de consument betekent de toenemende concurren
tie een profijtelijke prijsverlaging, terwijl deze ook zal 
profiteren van de lagere produktiekosten. Door de ·gro
tere concurrentie zullen bedrijven worden aangespoord 
tot een grotere mate van efficientie. Bovendien zal men 
de produkties in die Ianden gaan vestigen, waar de be
trokken Ianden comparatief de grootste kostenvoorde
len hebben, kortom het ideaal van echte vrijhandel en 
vrije vestiging zal meer en meer worden benaderd. In 
concreto zal dit gepaard gaan met meer specialisatie en 
schaalvergroting. 
De Europese Commissie is uiterst optimistisch over de 
positieve gevolgen van de Witboek-maatregelen voor 
de economische groei. Volgens het Cecchine-rapport 
(een deskundigencommissie) is op middellange tennijn 
een extra groei van vier a vijf procent voor het Euro
pese BNP mogelijk, en een stijging van de werkgele
genheid met ca. 1 ,5 procent. Wanneer de hiennee ver
bonden extra belastingopbrengsten bovendien zouden 
worden aangewend voor verlaging van de directe be
lastingen (aanbod-effecten!), zou de extra groei van het 
Europese BNP zelfs op zeven a acht procent kunnen 
uitkomen. 
Het Nederlandse CPB heeft ook gepoogd de economi
sche gevolgen van het Europese integratieproces te be
cijferen. Deze instantie is van wat conservatievere ver
onderstellingen uitgegaan, dat wil zeggen heeft aange
nomen dat de theoretisch te verwachten initiele effec
ten niet ten volle zullen worden gerealiseerd. Zo is 
aangenomen dat er niet aileen maar sprake zal zijn van 
een heviger prijsconcurrentie, maar dat er daamaast 
door fusies of andere samenwerkingsverbanden ook 
nieuwe monopolies kunnen ontstaan en derhalve daar
door juist minder prijsconcurrentie. Op grond van deze 
meer behoudende en daardoor mogelijk realistischer 
uitgangspunten becijfert het CPB de extra groei voor de 
Europese Gemeenschap op 2 a 2,5 procent. Wordt de 
hienneer verbonden extra belastingopbrengst eveneens 
aangewend voor lastenverlichting, dan beloopt de addi
tionele groei 3 a 3,5 procent. 
Extra werkgelegenheidseffecten verwacht het CPB m 
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het geheel niet. In tegendeel, op kortere terrnijn ver
wacht men dat de negatieve werkgelegenheidseffecten 
uit hoofde van de opheffing van de grensbelemmerin
gen (grenspersoneel, vervoerspersoneel) dominant zijn. 
Eerst later zullen zich ook positieve effecten manifeste
ren uit hoofde van de aantrekkende groei. 
De hiervoor besproken groei-effecten hebben betrek
king op de totale economie van Europa respectievelijk 
Nederland. Voor afzonderlijke bedrijfstakken kunnen 
deze effecten uiteenlopen. Relatief gunstig pakt de 
extra produktiegroei uit voor verkeer en vervoer, de 
metaalnijverheid, textiel en kleding en de handel. Bin
nen ieder van deze bedrijfstakken kan het beeld even
wei weer divers zijn. Zo heeft een verkenning van de 
mogelijkheden voor de metaalsector aangetoond dat de 
zware machine- en apparatenbouw en de electronica
sector eerder moeten rekenen op bedreigingen, terwijl 
andere onderdelen zoals de sector van de metaalpro
dukten en de instrumenten- en optische industrie rela
tief sterk kunnen profiteren. 
Relatief bescheiden is de extra produktiegroei voor de 
bouwnijverheid, de delfstoffenwinning, de landbouw, 
de voedings- en genotmiddelenindustrie en de overige 
industrieen. 

Een ander economisch landschap 
Het Nederlandse bedrijfsleven is zich aan het voorbe
reiden op de ene Europese markt, althans de middel
grote en grote bedrijven. De zeer grote bedrijven waren 
daarvoor al klaar, omdat deze door hun multi-nationale 
structuur veelal reeds vestigingen hebben in de diverse 
partnerlanden. Oat Jaatste wil niet zeggen dat deze 
multi-nationale bedrijven zich helemaal niet meer aan
passen aan het Europese perspectief. Het is namelijk 
zeer wei denkbaar dat deze multi's nu besluiten tot bun
deling en concentratie van produkties waarin zij een 
sterke positie innemen. Daartegenover is evenzeer 
denkbaar dat deze zeer grote en vaak wereldomspan
nende bedrijven besluiten tot het afstoten van die pro
dukties waarin zij minder sterk en krachtig zijn, in anti
cipatie op de heviger wordende prijsconcurrentie. 
De grote groep kleine bedrijven heeft zich vaak nog 
niet beraden op de consequenties van de Europese 
markt, alle voorlichtingscampagnes ten spijt. Onthul
lend Jaag is het percentage kleine bedrijven dat heeft 
nagedacht over de nieuwe kansen en mogelijkheden, 
maar ook over de in het verschiet liggende bedreigin
gen. Voorzover deze kleine bedrijven opereren op lo
kale consumptie- en investeringsgoederenmarkten, lij
ken deze kansen en bedreigingen ook van geringe im
portantie. Een mogelijke uitzondering lijkt de detail
handel, waar de penetratie van het grootwinkelbedrijf 
verrnoedelijk nieuwe impulsen krijgt. Voorzover kleine 
bedrijven niet opereren op lokale finale afzetmarkten 
maar veeleer halffabrikanten of onderdelen toeleveren 
aan grote bedrijven, kan er wei degelijk sprake zijn van 
reele kansen of bedreigingen. Het voortbestaan hangt 
dan af van de krachtige of zwakke positie die deze 
grote bedrijven in de Europese markt zullen innemen, 
alsook van de nieuwe concurrenten die zich op de be
trokken toeleveringsmarkt zullen manifesteren. 

Er is nog niet gesproken over de categorie middelgrote 
en grote bedrijven. Juist deze categorie is zeer actief 
bezig met zich te orienteren en zich voor te bereiden op 
de jaren negentig. Het is goed hierbij onderscheid te 
maken tussen de belangrijke sectoren van het bedrijfs
Jeven. 
Naast grensoverschrijdende fusies en ovemames en 
naast wederzijdse participaties in elkaars aandelenkapi
taal ziet men in de industrie allerlei vorrnen van strate
gische samenwerking van de grond komen. Dergelijke 
strategische samenwerkingsvorrnen kunnen betrekking 
hebben op onderzoek en ontwikkeling, afspraken op 
het gebied van de produktie teneinde te kunnen profite
ren van de voordelen van specialisatie en het op grotere 
schaal produceren, en marketing-overeenkomsten, bv. 
het verkopen van elkaars produkten op de eigen thuis
markten. Het voordeel van deze strategische samen
werkingsvorrnen is dat men zijn juridische zelfstandig
heid behoudt en daarrnee ook de uiteindelijke zeg
gingsmacht. Met geeft slechts een deel van zijn econo
mische zeggingsmacht prijs door deze in te brengen in 
het samenwerkingsverband en aldus te profiteren van 
de grotere markt. 
De grotere ondememingen in de bouwnijverheid voe
ren min of meer dezelfde strategie uit als de industrie. 
Ook hier is sprake van ovemames, fusies en weder
zijdse aandelenparticipaties. Ook zijn er strategische 
samenwerkingsverbanden op het gebied van onderzoek 
en ontwikkeling en op het gebied van de produktie, zij 
het dat deze samenwerkingsvorrnen hier per project 
worden overeengekomen en niet voor een bepaalde of 
onbepaalde tijd. 
Op het gebied van de commerciele en zakelijke dienst
verlening zullen zich verrnoedelijk de meest spectacu
laire ontwikkelingen voordoen, omdat de opheffing van 
nationale barrieres hier meer ingrijpend is en de com
merciele en zakelijke dienstverlening voor het overige 
de intemationalisering van de goederenstromen zal 
moeten volgen. Binnen dit cluster van economische ac
tiviteiten kunnen de volgende bedrijfstakken worden 
onderscheiden: 
- Banken en verzekeraars: Deze bedrijfstakken zullen 
in aile partnerlanden hun nationale clientele moeten 
kunnen bedienen. Het opbouwen van eigen netwerken 
in de diverse Ianden is te kostbaar en duurt te lang. 
Daarom zullen ook voor deze bedrijfstakken grens
overschrijdende fusies en samenwerkingsverbanden tot 
stand komen. Bovendien worden bancaire diensten en 
verzekeringsdiensten steeds meer ge"integreerd, temeer 
daar binnenkort het zogeheten structuurbeleid wordt 
opgeheven. Op nationaal niveau valt daarom te ver
wachten dat banken en verzekeraars tot samenwerking 
zullen besluiten, waarbij de vorrngeving zich nog niet 
Jaat voorspellen. 
- Transportsector: Ook voor de transportsector geldt 
dat de nationale netwerken meoten worden verbreed tot 
Europese netwerken. Wei moeten dan eerst bestaande 
belemmeringen worden opgeheven, zoals tolheffing op 
buitenlands vrachtverkeer en het verbod om als buiten
landse vervoerder binnenlandse vrachtritten uit te voe
ren in een partnerland. De meest voor de hand liggende 
oplossing is ook hier de grensoverschrijdende fusie of 
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samenwerking, die overigens reeds wordt geprakti
seerd. Daamaast is er nog een andere tendens werk
zaam: de steeds grotere nadruk op de logistiek dwingt 
ertoe dat de diverse schakels van de vervoersketen soe
pel in elkaar grijpen, teneinde de totale vervoerstijd tot 
een minimum terug te brengen. Op nationaal niveau sti
muleert dit samenwerkingsvormen tussen de diverse 
vervoersvormen: zeevaart, wegtransport en luchttrans
port. Ook deze tendens is reeds nu zichtbaar, getuige 
bv. de samenwerking tussen luchtvaart (KLM) en weg
transport (Frans Maas) en de ovemame door Nedlloyd 
(zeevaart en wegtransport) van een grote Westduitse 
wegtransportondememing. 
- Overige zakelijke dienstverlening: Hier gaat het om 
ondersteunende dienstverlening, zoals accountants
diensten, juridische diensten en de diensten van organi
satie- reclame- en adviesbureau 's. Ook hier is sprake 
van twee tendenties, namelijk parallellisatie en schaal
vergroting. Parallellisatie houdt in dat het totale pakket 
van diensten wordt verbreed, bv. fusie van accountants
maatschappen en adviesbureau's. Tegelijkertijd ont
staan er fusies of samenwerkingsverbanden, waarbij de 
grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden vaak 
worden vooraf gegaan door fusies op nationaal niveau. 
Blijkbaar is dat laatste nodig om een krachtige positie 
te verkrijgen in de intemationale onderhandelingen. De 
grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden blij
ven overigens niet beperkt tot de EG aileen, maar heb
ben veelal zelfs een Atlantische dimensie. 
Op het gebied van de distributie zowel groot- als klein
handel, prepareert men zich eveneens op de voort
schrijdende economische integratie in Europa. Zo zijn 
er bijvoorbeeld Nederlandse groothandels overgeno
men door Engelse ondememingen. De beschikbare fei
ten zijn te fragmentarisch en vermoedelijk ook te on
volledig (lang niet iedere fusie of ovemame haalt de 
publiciteit) om hieruit algemene tendenties te destille
ren. 
Op het gebied van de kleinhandel is men recentelijk 
ook begonnen zich in Europees verband te hergroepe
ren. Het betreft hier met name ketens van grootwinkel
bedrijven, die ten dele vanuit defensieve overwegingen 
in elkaars aandelenkapitaal participeren resp. samen
werking op het gebied van inkoop nastreven. 

Op dit moment hangt er nog te vee! kruitdamp boven de 
Europese markt om een goed zicht te krijgen op de her
groepering die zich aan het voltrekken is. Niet aile ini
tiatieven zullen tot succes leiden, getuige bv. de mis
lukking van de voorgenomen fusie tussen Amro en de 
Belgische Generale. Bovendien worden er op dit mo
ment nog vele plannen en strategieen uitgebroed in de 
diverse directiekamers. Duidelijk is wei dat het land
schap van het Europese bedrijfsleven er in de jaren ne
gentig geheel anders zal komen uit te zien. Allerlei ten
denties, zoals specialisatie, integratie, concentratie, 
schaalvergroting en parallellisatie zullen dan zijn uitge
werkt. 
We bevinden ons in een buitengewoon boeiend tijd
perk, waarbij ons vermogen tot anticipatie en onze be
reidheid tot aanpassing beslissend zullen zijn voor de 
mate waarin het Nederlandse bedrijfsleven zal profite-
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ren van de Europese integratie. Blijkens het 'World 
Competitives Report', waarbij men voor 22 OESO-lan
den het investeringsklimaat heeft proberen te meten, 
zijn dynamiek en aanpassingsvermogen geen sterke 
factoren in ons land. Weliswaar behaalde ons land een 
zevende plaats, maar uitgesproken zwakke factoren in 
ons land zijn de rol van de staat in het economisch pro
ces, de dynamiek van de economie als geheel en die 
van de marktsector in het bijzonder. 

De rol van de overheid 
Via de kaders en condities die de overheid schept, kan 
ons land zich gemakkelijker of moeizamer aanpassen 
aan de ene Europese markt in wording. Werkelijk ont
hullend was dat in het concept-Regeerakkoord met 
geen woord werd gerept over het Europese integratie
proces. 
Verwijten daarover werden gepareerd met de opmer
king dat 'Europa' geen politiek-controversieel onder
werp is tussen CDA en PvdA. Zelden werd hierdoor 
duidelijker gedemonstreerd dat Nederlandse politici 
voortdurend met het gezicht naar het Binnenhof zijn 
gericht en de rug naar Brussel hebben gekeerd. 
Wil ons land optimaal kunnen profiteren van die ene 
Europese markt, dan zal ons land moeten zorgen dat 
zijn eigen huis op orde wordt gebracht. Ten dele is 
daaraan ook gewerkt, gelet op de aanpassing van onze 
belastingtarieven in de sfeer van de directe belastingen 
en gelet op aanpassing van de indirecte belastingen 
(BTW-tarief, dieselaccijns). Deze aanpassingen zelf lij
ken evenwel niet voldoende, om over andere noodzake
lijke aanpassingen maar te zwijgen. 
Een meer systematische vergelijking van ons land met 
andere EG-partnerlanden kan aan het Iicht brengen op 
welke terreinen Nederland zich zou moeten aanpassen. 
Er ontstaat dan het volgende beeld: 
- ons land kent een relatief zeer omvangrijk publieke 

sector, vooral op het punt van de overdrachtsuitga
ven, hetgeen gepaard gaat met een eveneens om
vangrijke collectieve lastendruk; 
de marginale tarieven in ons land zijn bijna over de 
gehele linie extreem hoog, hetgeen het functioneren 
van diverse markten emstig belemmert, in het bij
zonder die van de arbeidsmarkt; zelfs na de operatie
Oort neemt ons land een onaantrekkelijke positie in 
met een top-tarief van zestig procent, beduidend 
meer dan elders gangbaar is; 
aan de onderkant van het inkomensgebouw ken
merkt ons land zich door een nog steeds relatief 
hoog minimumloon-niveau en relatief hoge mini
mum-uitkeringen; 

- ons stelsel van sociale zekerheid kent een overgrote 
mate van solidariteit, waardoor er weinig prikkels 
zijn ingebouwd voor een beheerst beroep op de be
trokken regelingen; met name op het terrein van 
ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid onder
scheidt ons land zich in ongunstige zin van andere 
Ianden; 

- ons onderwijsstelsel is weinig georienteerd op dear
beidsmarkt, Ievert vee! drop-outs op en zet aan tot 
lange leer-omwegen; met name het lager beroepson
derwijs staat in laag aanzien, waardoor in de toe-
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komst grote problemen dreigen voor industrie, bouw 
en wegtransport; 

- de researchcapaciteit aan de kant van de overheid is 
nogal versnipperd, waardoor samenwerking tussen 
bedrijfsleven en universiteiten moeizaam van de 
grond komt; men heeft niet durven kiezen voor zo
geheten centres of excellence; voorts steken de fi
nanciele faciliteiten van de overheid op dit gebied 
schraal af bij die in het omringende buitenland; 

- ten slotte, maar de opsomming is niet uitputtend, is 
de wetgeving in ons land op het gebied van ontslag
bescherming, werk- en rusttijden en arbeidsduur 
nogal stug en star, waardoor bedrijven weinig wend
baar zijn en niet soepel kunnen inspelen op de be
hoeften in de markt. 

De sociale dimensie 
Met betrekking tot de sociale dimensie ga ik ervan uit 
dat wij er niet aan zullen ontkomen het aanpassingsver
mogen van ons stelsel te vergroten. Laat ik enkele 
hoofdlijnen aangeven. Allereerst de sociale zekerheid. 
We hebben in Nederland een uniek stelsel. Typisch Ne
derlands zijn de koppeling van de uitkeringsrechten en 
een aantal volksverzekeringen aan het ingezetenschap 
in plaats van aan het verrichten van arbeid (zoals de 
AOW); de koppeling aan risico's in plaats van opge
bouwde aanspraken (bijv.WAO) en de koppeling aan 
het risque social in plaats van aan het risque professio
nel. Er zal orde op zaken gesteld moeten worden, 
omdat we internationaal teveel uit de pas !open, het ge
heel onbetaalbaar is en we bovendien een ideaal win
kelcentrum voor social shopping dreigen te worden. 
Ten tweede de collectieve sector. Een ander veld waar 
fundamentele aanpassingen onvermijdelijk zullen zijn. 
Onze collectieve sector is vee! te groot, vooral waar het 
de rijksoverheid betreft. Dat is een publiek bekend feit. 
De heer Gee/hoed heeft onlangs gesteld dat de Rijks
overheid risicoloos met 25 procent kan worden inge
krompen. Dat was mij uit het hart gegrepen. Ik vind dat 
heel kritisch gekeken moet worden naar wie de ambte
lijke status nog kan behouden. Dat moeten ambtenaren 
van essentiele rijksdiensten zijn en een dunne laag van 
op alle departementen inzetbare topambtenaren (een 
soort civil service). Een dergelijke benadering biedt de 
mogelijkheid het overheidspersoneel marktconform te 
betalen en verbetert de kwaliteit van de dienst. 
Een derde pijnlijke ingreep betreft de arbeidspatronen, 
meer in het bijzonder de arbeidstijden. We kennen een 
luxe systeem van werktijden dat dateert uit de gebor
genheid van de nationale welvaartsstaat. Een perma
nent proces van verkorting van de werktijd, na de 
Tweede Wereldoorlog op gang gekomen, en is in de 
jaren tachtig nog versterkt door het defensieve streven 
naar herverdeling van werk. We kennen zeer vee! vrije 
dagen. Bovendien houden we dan ook nog vast aan een 
inflexibele benadering van de tijden waarop we willen 
werken (geen zaterdag, geen avonduren). Onze werk
nemers hebben geen flexibele instelling. We scoren 
slecht wat dat betreft. 
Daar zal verandering in moeten komen: geen arbeids
duurverkorting, maar bedrijfstijdverlenging. Geen hei-

lige huisjes, zoals de zaterdag, overeind Iaten. We moe
ten de economische motor harder Iaten draaien, willen 
we blijven meedoen. Flexibilisering is nodig, ook op 
het gebied van de beloning. Flexibilisering is overigens 
niet aileen een economisch belang, het heeft ook maat
schappelijke betekenis. Ik wijs in dit verband op ont
wikkelingen als emancipatie en individualisering. Ook 
daardoor wordt een grotere verscheidenheid in arbeids
patronen noodzakelijk. 

Om economisch het hoofd boven water te kunnen hou
den zullen we tot aanpassingen moeten komen. Dit mag 
echter niet ten koste gaan van de sociale stabiliteit. Dat 
is een immense opgave. Die aanpassing moet niet van
uit Brussel plaatsvinden. Ik ben ervan overtuigd dat het 
absoluut niet werkt om realistische, en dus vaak neer
waartse bijstellingen, door buitenstaanders te Iaten 
doen. We moeten zelf het huis op orde brengen. Daarbij 
komt dat ik een afkeer heb van bureaucratien. Ze staan 
ver af van de burgers en scheppen vervreemding. 
Daarom zo min mogelijk Brusselse regelgeving. 
Dat is ook nodig om de nationale identiteit te behou
den. Die identiteit is het bindmiddel dat nodig is om het 
noodzakelijke aanpassingsproces te realiseren. Als het 
gaat om de omvang van de collectieve sector, het stelsel 
van sociale zekerheid, de arbeidspatronen dan hebben 
we het over zaken die nauw verband houden met onze 
eigen traditie en cultuur. Fundamentele wijziging van 
die zaken moeten geschieden door dezelfde mensen en 
stromingen die die traditie en cultuur hebben bepaald. 
Ik heb het hier specifiek over de sociale gevolgen. Die 
zijn nauw verweven met de nationale cultuur. Het geldt 
in vee! mindere mate voor de economische integratie. 
Dat is een van nature vee! zakelijker en dus gemakke
lijker te internationaliseren proces. 
Aanpassingen door de nationale instituten is dus het de
vies. Daarvoor is nationale consensus noodzakelijk. 
Om die te bereiken zullen we snel moeten ontwaken 
- niet rozig blijven dromen. Wakker worden en met el
kaar het pad uitzetten. Daarvoor is een redelijke instel
ling nodig, geen ideologische. Wat dat betreft Ieven we 
in een gunstige tijd. We beleven het einde van de ideo
logieen. Zie de ontwikkelingen in het Oosten. Zie ook 
het steeds geringer wordende kleurverschil tussen de 
politieke partijen in dit dee! van Europa. Ik denk in dit 
verband nog even aan de formidabele snelheid waar
mee het CDA/PvdA-Kabinet is gevormd. 
Op basis van realiteitszin moe ten we aan de slag om na
tionale overeenstemming te bereiken. De vakbeweging 
moet hierin een belangrijke rol spelen. Dat betekent dat 
zij een krachtige positie nodig heeft en dat haar ideeen 
en opvattingen breed worden gedragen door de wer
kende bevolking. Daarvoor zijn twee dingen vereist. 
Werkgevers moeten de integratie niet aangrijpen om de 
positie van de vakbeweging uit te hollen en vakbonden 
moeten niet vluchten in syndicalisme. Van beide zijden 
moet de wijsheid worden opgebracht om niet te bezwij
ken voor de verleiding van het korte termijn denken. 
Willen we het grote karwei waarvoor we staan kunnen 
klaren, dan hebben werkgevers en vakbeweging elkaar 
nodig. De arbeidsverhoudingen moeten intact blijven. 
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De semi-soevereine staat 

Het is niet al te gewaagd ervan uit te gaan dat om
streeks 1995 het Europese economische integratiepro
ces zal hebben geleid tot een min of meer voltooide in
terne markt, die wordt gekenmerkt door een vrij ver
keer van goederen, diensten, personen en kapitaal. Bin
nen deze markt zullen de lidstaten verplicht zijn tot een 
zekere coordinatie van hun monetaire en macro-econo
mische beleid. 
Over de gevolgen van een dergelijke '1992-plus '-situa
tie voor de plaats en rol van de nationale overheid in 
een betrekkelijk kleine lidstaat als Nederland wordt bij 
ons, en zeker in sociaal-democratische kringen, nog te 
weinig nagedacht. Zij zijn op den duur veel groter dan 
nu, blijkens onder andere de tekst van het regeerak
koord, wei wordt aangenomen. 
In deze bijdrage zal ik trachten enkele van die gevolgen 
wat nader in kaart te brengen. 

Schuivende competentiepatronen 
De verwezenlijking van de interne markt volgens het in 
het EEG-verdrag vastgelegde stramien heeft als eerste 
gevolg dat de juridische marges waarbinnen de natio
nale wetgever en het nationale bestuur moeten werken 
krapper worden. De verschillende rechtstreeks wer
kende bepalingen van het EEG-Verdrag die het vrije 
verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal 
beheersen stellen steeds hardere grenzen aan wat een 
nationale overheid nog mag.' Op het economisch be
leidsgebied houdt dit onder andere in dat iedere natio
nale regeling, die het grensoverschrijdend verkeer be
lemmert of kan belemmeren op juridische bezwaren 
stuit. Maar daarmee houdt het niet op. Ook nationale 
wettelijke voorschriften die uit andere hoofde worden 
uitgevaardigd, bijvoorbeeld in het kader van het onder
wijs-, volksgezondheids-, cultuur- of consumentenbe
leid, kunnen, wanneer ze het tussenstaatse verkeer van 
goederen, diensten of personen raken, in strijd komen 
met het EEG-Verdrag. Onevenredig zware beperkingen 
in het tussenstaatse handelsverkeer, of verkapte discri
minaties van elders uit de Europese Gemeenschap ko
mende goederen, personen of diensten zijn naar de 
vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie van de 
Europese Gemeenschappen zonder meer onrechtmatig. 
Zo wordt de oplossing van de Nederlandse mediapro
blematiek sterk gecompliceerd door de randvoorwaar
den die de artikelen 52, 56 en 59 EEG daaraan stellen. 
De invoering van meer marktmatige elementen in ons 
volksgezondheidsbesteld zal vergelijkbare complica
ties geven.2 

De juridische marges die het EEG-Verdrag en de 
daarop gebaseerde uitvoeringsregelingen stellen, zijn 
overigens niet aileen per beleidsterrein merkbaar, zij 
werken ook door in het beleidsinstrumentarium van de 
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overheid en de beleidsorganisatie. Zo binden de artike
len 92-94 EEG het gebruik van steunmaatregelen (sub
sidies) voor ondernemingen aan strikte beperkingen. 
Hetzelfde geldt voor het gebruik van overheidsop
drachten en -aanbestedingen voor doeleinden van re
gionale of industriepolitiek. AI enkele malen heeft de 
Nederlandse voorkeur voor een op publiekrechtelijke 
of privaatrechtelijke leest geschoeide bedrijfsorganisa
tie tot fricties met het gemeenschapsrecht geleid.3 

Heeft het Europees integratieproces consequenties voor 
de speelruimte waarover wetgever en bestuur beschik
ken, het bepaalt ook, en in toenemende mate, hun 
agenda's. Het verwijderen van de talrijke technische, 
administratieve en fiscale belemmeringen voor het tus
senstaatse verkeer van produkten en produktiefactoren 
vereist een omvangrijke programma van communau
taire harmonisatierichtlijnen, die in de nationale wetge
ving moeten worden verwerkt. De bekende 279 richtlij
nen van het Witboek van de Europese Commissie voor 
de voltooiing van de interne markt vallen voor het 
overgrote dee) onder deze richtlijnen. Zij binden de na
tionale wetgever naar onderwerp, resultaat en, soms, 
ook naar methode en vorm.• 
Hierbij blijft het niet. Op grond van de bevoegdheden 
die de Gemeenschap op uiteenlopende beleidsgebieden 
als het milieu-, sociaal-, technologie-, landbouw- en 
vervoersbeleid al had of onlangs heeft verworven, vaar
digt zij een nog steeds groeiende stroom van richtlijnen 
uit, die de nationale wetgever moet uitvoeren, en die 
wat mogelijk nog belangrijker is, de hem overblijvende 
beleidsruimte bepalen. De problemen met de toepas
sing van het beginsel van sexe-gelijkheid in de Neder
landse sociale zekerheidswetgeving zijn representatief 
voor de inkrimpende beleidsruimte voor de nationale 
wetgever. 
Intussen leidt de dynamiek voor het Europese integra
tieproces als proces van beleidsintegratie ertoe dat in 
het recente verleden gemaakte keuzen van de Neder
landse wetgever opnieuw ter discussie komen, nu op 
het niveau van de communautaire wetgever. Dit doet 
zich, onder meer, voor bij de ontwikkeling van het ge
meenschappelijke telecommunicatie- en energiebeleid.5 

Daar kunnen de communautaire beleidskeuzen de 
onlangs door de Nederlandse wetgever, bij de wetge
ving tot privatisering van de PTT en de Wet elektrici
teitsvoorziening, gemaakte keuzen geheel of ten dele 
ongedaan maken. 
Het is nietjuist de consequenties van het Europe e inte
gratieproces uitsluitend af te meten in termen van juri
dische competentieverschuivingen. In tal van situaties 
heeft dit proces tot gevolg dat daar waar de Neder
landse overheid rechtens nog mag optreden, zij niet 
zinvol meer kan optreden, omdat op een open, boven-
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nationale markt haar interventies minder effectief wor
den of zelfs averechts kunnen uitwerken.• 
Het duidelijkst komt dit naar voren bij het macro-eco
nomisch beleid, waar de impulsen van een autonome 
stimulering als het ware over de grenzen weglekken en 
op korte termijn tot ernstige verstoringen van het mo
netaire en het externe evenwicht kunnen leiden. De 
slechte Franse ervaringen in de jaren 1981-1983 met 
een eenzijdige, van de overige lidstaten afwijkende, 
conjunctuur-politiek zijn in dit opzicht veelbeteke
nend.7 De Nederlandse fiscale en sociale zekerheids
wetgever behoudt zijn bevoegdheden grotendeels, 
maar bij de uitoefening ervan zal hij zich voortdurend 
moeten afvragen, wat de gevolgen zijn van een duide
lijk afwijkend belastingniveau of een ruimhartiger so
ciaal zekerheidsstelsel.8 Een vrij verkeer van personen 
en kapitaal zal meebrengen dat specifiek hogere Neder
landse lasten meer dan in het verleden zullen kunnen 
worden ontweken en dat specifiek hogere Nederlandse 
Justen oneigenJjjk vestigingsgedrag zullen bevorderen. 
Kortom, de Nederlandse overheid is in al haar geledin
gen veroordeeld tot een zekere beleidsconvergentie met 
de belangrijkste andere lidstaten in het bijzonder, waar 
haar wetgeving en beleid relevant is voor het gedrag 
van de marktactoren. De recente stelselherziening bij 
de inkomstenbelasting moet dan ook mede worden be
grepen in het Iicht van de druk tot beleidsconvergentie 
op een interne markt in wording. Deze pressie tot aan
passing zal ook merkbaar blijken, wanneer de ambi
tieuze beleidsdoelstellingen van het Nationaal Milieu
Beleidsplan (NMB) door middel van actieve overheids
interventies, in termen van regulering, heffingen en 
subsidies, moeten worden verwezenlijkt. Hierbij zal de 
tweeledige kwetsbaarheid van het Nederlandse milieu
beleid als nationaal milieubeleid scherp naar voren 
komen. In de eerste plaats, omdat vee! beleidsinterven
ties maar heel ten dele effectief kunnen zijn, indien zij 
op grotere, bovennationale schaal niet worden gevolgd. 
In de tweede plaats, omdat in een open bovennationale 
markt, een relatief kleine sarnenleving het gevaar loopt 
een naar verhouding hoge sociaal-economische prijs te 
beta! en voor een strigenter en kostbaarder milieubeleid. 
De positie van de nieuw aangetreden bewindsman van 
VROM is dan ook op het eerste gezicht niet te 
benijden. 
Het Europese integratieproces verandert de context 
waarin nationale overheden, organjsaties, ondernemin
gen en burgers bestaan, opereren en werken. Het heeft 
een eigen dynamiek en het plaatst zodoende de natio
nale samenlevingen voor njeuwe en andere opgaven, 
die de van oudsher bestaande prioriteiten en preferen
ties kunnen doorbreken. Zo zal, bijvoorbeeld, bij de 
ruimtelijke inrichting van ons land rekening moeten 
worden gehouden met het gegeven, dat op een vol
tooide interne markt het geografisch economische 
zwaartepunt zich wat naar het Zuid-Westen van de Ge
meenschap zal verplaatsen. De grotere mobiliteit van 
goederen, diensten en personen binnen de interne markt 
heeft gevolgen voor de vraag naar infrastructuur, zeker 
als men een traditioneel sterke transport- en distributie
functie wenst te bestendigen. Bij de rechtshandhaving, 
van oudsher een overheidstaak die in hoge mate wordt 

gekleurd door nationale beleidstradities en voorkeuren, 
zal de grensoverschrijdende justitiele, politionele en 
administratieve samenwerking moeten worden ver
sterkt. En of we dat aantrekkelijk vinden of niet, wij 
zullen ons moeten verdiepen in de wijze waarop andere 
Westeuropese samenlevingen hun rechtsstaat hebben 
ingericht en zullen daaraan, bijna onvermijdelijk, con
cessies moeten doen. De gevoelens van onbehagen die 
er thans Ieven rond het zogenaarnde Schengenoverleg 
zijn begrijpelijk, maar de vragen die bij dit overleg 
moeten worden opgelost zijn symptomatisch voor de 
vraagstukken die een geliberaliseerd grensoverschrij
dend verkeer stelt.9 Wij zullen ze onder ogen moeten 
durven zien. 
Scherp gesteld, is de Nederlandse sociale rechtsstaat tot 
wasdom gekomen binnen beschuttende nationale gren
zen, als uitdrukking van een tarnelijk besloten nationale 
sarnenleving. Een samenleving, die ook waar zij in een 
internationaal verband een voortrekkersrol preten
deerde, steeds de in haar beslotenheid gegroeide voor
keuren weerspiegelde. De versnelling die het Europese 
intergratieproces thans doormaakt, markeert het einde 
van het tijdperk waarin onze natie, in zichzelf besloten, 
tevreden kon zijn. 10 De Nederlandse staat is semi-soe
verein geworden; hij is belangrijke competenties aan de 
Gemeenschap kwijtgeraakt en andere moet hij delen. In 
de uitoefening van de overblijvende bevoegdheden is 
hij gedwongen de gevolgen van het marktintegratiepro
ces te verdisconteren. En dat proces plaatst hem voor 
rueuwe beleidsopgaven. 
Hetgeen geldt voor de nationale staat, geldt ook voor de 
nationale sarnenleving. De daarin levende voorkeuren 
over de richting en inrichting van de maatschappij kun
nen niet meer door tussenkomst van de nationale over
heid alleen worden verwezenlijkt. Ook het georgani
seerde 'maatschappelijke mjddenveld' in a! zijn scha
keringen, ondernemingen en burgers zal zich op de ver
anderende context moeten instellen. De nationale 
overheid en de nationale sarnenleving worden beide af
hankelijker. 

Beleidsconcurrentie op de interne markt 
In de sterk gecentraliseerde Nederlandse eenheidsstaat 
waarin de territoriaal en functioneel gedecentraliseerde 
overheden heel weinig beleidsruirnte in termen van 
autonome bevoegdheden en financiele middelen heb
ben en waarin deze in de uitoefening van hun medebe
wind nog steeds zijn onderworpen aan een zware verti
cale coordinatie van de centrale overheid, heeft het 
denkbeeld dat horizontaal gelijk geschakelde overhe
den elkaar met hun beleid kunnen beconcurreren wei
nig kans gekregen. Ook verder past dit denkbeeld 
slecht in de Nederlandse politieke en beleidscultuur. 
Oat komt deels omdat daarin nog steeds het vertrouwen 
in een integraal sturende coordinatie van bovenaf heel 
sterk is. Men denke slechts aan het onderwijsbeleid, het 
volkshuisvestingsbeleid en het volksgezondheidsbe
leid. Deets is het een gevolg van de overlegcultuur bin
nen ons openbaar bestuur, waarin men niet in de eerste 
plaats de concurrentie, maar vooral het compromis en, 
moeizaam, de samenwerking zoekt. Beleidsconcurren
tie, zo al aanwezig, komt ten onzent weinig verder dan 
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de wat verschaalde verbalistiek van ' Amsterdam heeft 
het ', maar 'Rotterdam maakt het '. 
In de context van de Europese Gemeenschap met zijn 
weldra voltooide interne markt, zijn de verhoudingen 
tussen enerzijds de Gemeenschap en anderzijds de lid
staten en tussen de lidstaten onderling diametraal an
ders dan in· onze Nederlandse sfeer. Hier een in ieder 
opzicht dominerende centrale overheid, daar een in ter
men van bevoegdheden, financiele middelen , omvang 
en besluitvormingscapaciteit zwakke publieke entiteit 
met sterk intergouvernementele trekken. Hier een in 
een sterke gebondenheid aan een sterk centraal gezag 
werkend decentraal bestuur met weinig eigen beleids
capaciteit, daar een slechts in gedeeltelijke gebonden
heid aan een betrekkelijk zwak communautair bestel 
opererend nationaal bestuur met vee! eigen beleidsca
paciteit. In een dergelijke, sterk van de Nederlandse 
context afwijkende communautaire omgeving, zijn de 
kansen op het ontstaan van een levendige beleidscon
currentie groot. 11 In dit verband is het aantrekkelijk om 
een parallel te trekken met wat er in de Yerenigde Sta
ten sinds het midden van de jaren zeventig gaande is. 
Daar heeft de federale overheid, aanvankelijk geleide
lijk, maar onder de Reagan-administratie, vrij abrupt, 
haar bemoeienis op tal van beleidsterreinen drastisch 
beperkt. Onder dit New Federalism werd van de staten 
verwacht dat zij de lege plekken die door het terugtrek
ken van het federale bestuur werden veroorzaakt, zou
den opvullen.'2 Zo werd de coordinerende en herverde
lende federale invloed op het beleid van de staten dui
delijk minder. De staten kregen meer taken en beleids
ruimte.'3 Zij moesten in een sterk ge'integreerde markt 
met een hoge factormobiliteit hun beleidsstrategie uit
werken. Waar in de Yerenigde Staten ondernemingen 
en burgers aan de ene kant uiterst 'tax-conscious ' 
waren en zijn, maar aan de andere kant de in een tech
nologisch-economisch opzicht hoogontwikkelde sa
menleving gewone eisen aan publieke voorzieningen 
als onderwijs, infrastructuur en openbare veiligheid 
bleven stellen, moest elk van de staten daar zelfstandig 
een evenwicht trachten te vinden tussen een nog accep
tabel lastenniveau en het peil van de noodzakelijke 
voorzieningen. 
Bij het maken van die keuze dienden de door andere 
'concurrerende' staten gemaakte keuzen te worden 
meegewogen. Als afhankelijke overheden in een open, 
ge'integreerde markt waren zij verplicht nauwkeurig re
kening te houden met de voorkeuren van de kiezers en 
de maatschappelijke belangengroeperingen in de state
lijke samenlevingen, terwijl zij tevens actief moesten 
kunnen inspelen op het beleid van de andere staten. " 
Het wekt geen verbazing dat deze in hun beleidsvor
ming en -uitvoering afhankelijke staatsadministraties 
tamelijk extrovert moeten zijn en een zwaar accent leg
gen op de effectiviteit en doelmatigheid van hun optre
den. Zij moeten immers 'zichzelf verkopen'. 
Het is zeer waarschijnlijk dat zich binnen de Europese 
Gemeenschap met een voltooide interne markt een ac
tieve beleidsconcurrentie tussen de lidstaten zal gaan 
voordoen. AI in de tweede helft van de jaren zeventig 
werd deze zichtbaar in de zogenaamde 'Subventionswett
bewerb' tussen nationale overheden die met subsidies 
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het bestaan van hun zwakke industriele sectoren - tever
geefs - trachtten te rekken. In het bekende rapport van 
Padoa Schioppa over de verdieping van het integratie
proces wordt als altematief voor een centraliserende 
harmonisatie van nationale wetgeving op gemeen
schapsniveau een Normenwettbewerb tussen de lidsta
ten aanbevolen. " Uiteindelijk zou die tot een door de 
werking van de markt afgedwongen 'spontane ' conver
gentie van wet- en regelgeving kunnen leiden. De 
regering van het Verenigd Koninkrijk acht de combina
tie van beleidsconcurrentie en vrije marktwerking het 
voertuig bij uitstek voor een min of meer automatisch 
verlopende onderlinge aanpassing van de belastingen. 
Zij is zelfs van opvatting dat op deze marrier een alter
natief kan worden gevonden voor de plannen tot vor
ming van een economische en monetaire unie. In deze 
voorstelling leidt een minimaal centraal of communau
tair gezag in combinatie met een sterke vrije marktwer
king tot het terugdringen van de overheid op aile ni
veaus. In extremis doorgeredeneerd zou dit ertoe kun
nen leiden dat de Europese marktintegratie leidt tot een 
'staatsvrije' economische ruimte. 
Oat het concept van beleidsmatig concurrerende over
heden in neo-conservatieve kringen aan beide zijden 
van de Atlantische Oceaan populair is, wekt dan ook 
geen verbazing.' 6 Overigens is, naar hieronder zal blij
ken, het realiteitsgehalte van deze wensdroom van een 
onder druk van de markt stelselmatig terugtredende 
overheid niet zo groot. Beleidsconcurrentie is een ver
schijnsel waarmee de Nederlandse overheid in de na
bije toekomst terdege rekening zal moeten houden, 
maar als zij in de vorming, inhoud en uitvoering van 
haar beleid zich instelt op het bestaan ervan, kan haar 
optreden medebepalend zijn voor het betrekkelijke sla
gen of falen van Nederlandse samenleving op de in
terne markt. Juist een Minimal State zou in deze mede
dinging wei eens fundamenteel kunnen falen. 

Amerikaanse ervaringen 
De veronderstelling dat beleidsconcurrentie tot een te
rugtreden van de overheid moet leiden, is in de beleids
praktijk binnen de Yerenigde Staten niet houdbaar ge
bleken. In technologisch en economisch opzicht hoog
ontwikkelde samenlevingen stellen hoge eisen aan de 
beschikbaarheid en kwaliteit van voorzieningen als on
derwijs, fysieke en technische infrastructuur, weten
schappelijk onderzoek en openbare veiligheid. Deze 
samenlevingen vergen voorts een efficiente ruimtelijke 
ordening, een aantrekkelijk fysiek leefrnilieu, een geva
rieerd aanbod aan culturele voorzieningen en een sta
biel sociaal klimaat, als noodzakelijke condities voor 
een evenwichtigc sociaal-economische ontwikkeling. 
De belangrijkste voorwaarde is een betrouwbaar open
baar bestuur, dat in staat is aan de hierboven gestelde 
eisen te voldoen. 
Een scherpere beleidsconcurrentie verandert in begin
set weinig aan de functies en taken van de overheid bin
nen de samenleving. De gedachte dat een dergelijke 
concurrentie zich via het niveau van de collectieve las
ten zal afspelen en nationale samenlevingen met een re
latief laag lastenniveau in economisch opzicht aantrek
kelijker zou maken, is hoogstens op korte termijn juist. 
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Wanneer in dergelijke samenlevingen het aanbod aan 
educatieve voorzieningen, infrastuctuur of rechtshand
having bij de maatschappelijke vraag achterblijft, ver
liest een modeme maatschappij haar draagvlak. Het
zelfde geldt wanneer de ruimtelijke spreiding van 
maatschappelijke activiteiten chaotisch wordt of het fy
siek en natuurlijke leefmilieu sterk verslechtert. Het be
drijfsleven daar ziet de korte-termijnvoordelen van een 
laag lastenniveau verkeren in het langere-termijnnadeel 
van een tekort schietend aanbod aan essentiele open
bare voorzieningen." De Amerikaanse staten, die in het 
begin van de jaren tachtig zonder meer voor de toen 
prevalerende 'Reaganomics' kozen en voor een sterk 
concurrerend, laag, belastingniv~au kozen, zien zich 
thans geconfronteerd met een stagnerende welvaart en 
hoge schuldenlasten. Voor verschillende van die staten, 
die vooral in het Zuiden en Zuidwesten (de sunbelt) 
zijn gelegen, is de weg terug vrij moeilijk. De kosten 
van de noodzakelijke verbetering van het door een 
veeleisend bedrijfsleven verlangde openbare voorzie
ningenniveau moeten door al kwijnende regionale eco
nomieen worden opgebracht. '8 We mogen uit die erva
ringen afleiden dat voor de EG-lidstaten een algemene 
race to the bottom met hun collectieve lasten een wei
nig aantrekkelijke beleidskeuze in hun onderlinge com
petitie zou zijn. 

De vaststelling dat vele van de door de modeme over
heid verrichte functies en taken essentieel zijn voor een 
modeme sarnenleving betekent echter geenszins dat 
onder een scherpere beleidsconcurrentie de nationale 
overheden op dezelfde wijze kunnen blijven functione
ren. Ook hier zijn de ervaringen van de laatste vijftien 
jaar in de Verenigde Staten illustratief. De vooral rond 
de Grote Meren in het Noordoosten gelegen staten met 
een naar Amerikaanse maatstaven vrij omvangrijke 
collectieve sector en vrij ruime sociale voorzieningen 
kwarnen daar in de tweede helft van de jaren zeventig 
in moeilijkheden. De relatief hoge lasten ervoor moes
ten worden opgebracht door regionale economien, 
waarvan de industriele basis afbrokkelde. Omdat in de 
overheidsuitgaven de consumptieve en de overdrachts
uitgaven gingen domineren boven de collectieve inves
teringen, ontstond er voor het bedrijfsleven en de ac
tieve bevolking een wanverhouding tussen de relatief 
hoge lasten en de relatief geringe Justen van de collec
tieve sector. De effectieve beleidsconcurrentie van an
dere staten, waar deze verhouding wat gunstiger lag, 
dreigde deze traditionele industriestaten in een spiraal 
van steeds hogere lasten, drukkend op steeds zwakkere 
economieen te brengen. Over staten met een lange in
dustriele traditie en een betrekkelijk hoog welvaartsni
veau als Massachusetts, New Yersey en Illinois werd 
dan ook tegen het einde van de jaren zeventig geprofe
teerd dat zij het hillbilly-country van de toekomst zou
den zijn. 
Deze sombere verwachtingen zijn niet uitgekomen. 
Met wisselende combinaties van belastingverminderin
gen, aanzienlijke verschuivingen in het patroon van de 
collectieve uitgaven, namelijk van overdrachts- en con
sumptieve bestedingen naar overheidsinvesteringen en 
een vergroting van de doelmatigheid van het openbaar 

bestuur, zijn zij uiteindelijk succesvoller gebleken dan 
de staten die in een ongerichte inkrimping van hun col
lectieve sector zonder meer hun competitieve voordeel 
zochten. Thans is het zo dat staten die in termen van in
komen per hoofd van de bevolking, economische groei 
en werkloosheid naar verhouding goed scoren ook ·een 
betrekkelijk hoog belastingniveau hebben. Het laatste 
is echter direct zichtbaar in de kwaliteit van de infra
structuur, het onderwijs en van een openbaar bestuur, 
dat niet schroomt voor het voeren van actief planolo
gisch en milieubeleid. '9 

In de Amerikaanse literatuur wordt opgemerkt dat de 
staten met een vergelijkbaar technologisch en econo
misch ontwikkelingspeil uiteindelijk een zekere con
vergentie in overheidsbeleid Iaten zien. In dit beleid 
zijn de verhoudingen tussen de collectieve en markt
sector niet volgens de neo-conservatieve rhetoriek an
tagonistisch, maar zij worden gekenmerkt door weder
kerige afhankelijkheden. Goed openbaar bestuur, kwa
litatief goede collectieve voorzieningen en een sterke 
marktsector blijken aan elkaar complementair. Het 
gemak waarmee de Amerikaanse staten elkaars be
leidsmatige sterkten trachten te imiteren, is evenals het 
gebrek aan gene waarmee ze van elkaars zwakten pro
fiteren, voor een Westeuropese toeschouwer opvallend. 
Het resultaat is dat niet minder: de vorming van 'con
vooien ' van staten die, in onderlinge competitie gewik
keld, uiteindelijk op een gelijke koers belanden.20 

Ofschoon de ervaringen in de Verenigde Staten met be
leidsconcurrentie tussen staten niet zonder meer naar 
de Gemeenschap kunnen worden getransporteerd, zijn 
zij uiterst leerzaam. Zij tonen aan de ene kant hoe 
kwetsbaar 'afhankelijke overheden' op een gelnte
greerde markt kunnen zijn en Iaten aan de andere kant 
zien hoe belangrijk de door deze overheden gekozen 
beleidsstrategieen zijn voor de kwaliteit en vooruitzich
ten van 'hun' sarnenlevingen. 

Schaduwzijden van beleidsconcurrentie 
Beleidsconcurrentie kent drie evidente schaduwzijden. 
Concurrentie tussen overheden kan ertoe leiden dat de 
richting en de resultaten van het optreden van het open
baar bestuur door de eisen van de korte termijn worden 
gedicteerd. Daarmee loopt de overheid het gevaar een 
van haar meest wezenlijke functies uit het oog te verlie
zen, narnelijk het toepassen van structurele correcties 
op de werking van het marktrnechanisme. Het verwaar
lozen van die functie kan ertoe leiden dat zich maat
schappelijke problemen gaan voordoen die niet, of heel 
moeilijk meer zijn op te lossen.2' lndien een gebrekkig 
planologisch. beleid eenmaal heeft geleid tot een onge
controleerde suburbanisatie, wordt het naderhand heel 
moeilijk de verkeerscongestieproblemen op te lassen. 
En als een onvoldoende effectief milieubeleid eenmaal 
tot besmetting van het grondwater heeft geleid, zijn de 
maatschappelijke kosten achteraf vee! hager dan die 
van een doelmatig preventief ingrijpen. Het openbaar 
bestuur zal derhalve steeds moeten voorkomen dat zich 
'beleidsresistente' ontwikkelingen voordoen, ook aJ 
worden zij dan op korte termijn in hun beleidscompeti
tie gehandicapt. 
Beleidsconcurrentie tussen overheden pleegt zich ten 
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tweede in de regel voorat op de versterking van de eco
nomische structuur en op de verbetering van de voor
waarden voor de economische groei te rich ten. Dit is in 
sociaat opzicht gunstig voor zover het leidt tot een 
hoog niveau van werkgelegenheid. Echter voor de be
volkingsgroepen, die (nog) geen, of niet meer aanslui
ting met de arbeidsmarkt hebben, kan een dergelijke 
eenzijdige gerichtheid ernstige gevolgen hebben. Het is 
opvallend dat in de Verenigde Staten ook de meest suc
cesrijke staten bijna zonder uitzondering met naar 
Westeuropese maatstaven zeer ernstige sociate proble
men hebben te kampen. De vorming van 'onderklas
san' in de grote steden, die niet of nauwelijks meer 
voor het gewone bestuur bereikbaar zijn, is naar mijn 
indruk het gevaarlijkste beleidsresistent wordende pro
bleem daar, dat uiteindelijk de ontwikkeling van de 
grootstedelijke samenlevingen ernstig kan bedreigen.22 

Zo is het vinden van een evenwicht tussen een race to 
the sky voor de economische voorzieningen en een 
race to the bottom voor de sociale voorzieningen een 
van de lastigste problemen voor een aan beleidsconcur
rentie onderwotpen overheid. Hierbij zij opgemerkt dat 
dit evenwicht niet blijvend kan worden gevonden door 
een bepaald njveau van overdrachtsuitgaven veilig te 
stellen. De mate waarin de sociale voorzieningen jn
strumenteel kunnen worden ingezet voor de verminde
ring van het beroep op die voorzienjngen is in een con
currerende omgeving uiteindelijk bepalend voor de sta
biliteit van het noodzakelijke evenwicht. 
De derde schaduwzijde van beleidsconcurrentie is het 
gevaar dat de eraan onderwotpen overheden in de ver
leidjng kunnen komen om de negatieve externe gevol
gen van hun optreden op elkaar af te wen tel en. Hiervan 
zijn in de Verenigde Staten bijna schaamteloos aan
doende voorbeelden te vinden. Elektriciteitsopwekking 
in het Midden-Westen die door het hoge zwavelgehalte 
van de- goedkope- brandstof ernstige verzuring in het 
Noordoosten veroorzaakt. Sociale dumping door staten 
als Arizona en Nieuw Mexico, die welvarende gepen
sioneerden naar hun territoir Iokken, maar nalaten de 
nodige zorg- en gezondheidsvoorzieningen aan te hie
den. Daardoor komen de Justen van de vergrijzende be
volking aan de sunbelt ten goed, terwijl de lasten blij
ven drukken op de staten van herkomst in de frostbelt. 
Perverse bewegingen van afvat en sociale zorgzoeken
den zijn het gevolg van de ecologische en sociale dum
ping van in hun optreden onverantwoordelijke overhe
den. Risico's die zich ook in Europa bij de voltooiing 
van de interne markt kunnen voordoen. 
Het is opvallend dat waar het om marktconcurrentie 
tussen ondernemingen gaat, het bijna vanzelfsprekend 
is om het marktgedrag aan normatieve regels te binden 
ten behoeve van publieke belangen als de bescherming 
van de arbeid, de volksgezondheid of het milieu. Echter 
waar het om concurrerende nationale ove.rheden gaat, 
worden dergelijke bindingen vee! minder vanzelfspre
kend gevonden. In federate stelsels heeft men in het 
verleden er ook niet zoveel behoefte aan gehad, omdat 
ernstige gevallen van beleidsdumping voor de federate 
overheid het argument bij uitstek vormden om zelf het 
desbetreffende beleid te gaan voeren. De aanwas van de 
federate taken vanaf het begin van de R oosevelt-periode 
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tot en met het presidentschap van Richard Nixon vormt 
in de Verenigde Staten een doorlopende illustratie hier
van. 23 Echter het terugtreden van de federale overheid 
onder de presidenten Carter en Reagan heeft het pro
bleem van de interstatelijke beleidsconcurrentie met 
ongeoorloofde middelen weer actueel gemaakt. De 
Amerikaanse constitutie, rue vooral de betrekkingen 
tussen federatie en de staten regelt, doch over de ver
houdingen tussen de staten onderling zwijgt, biedt hier
voor geen andere oplosing dan een actieve tussenkomst 
van de federale overheid zelf.2' Het terugtreden van die 
overheid heeft in de Verenigde Staten dan ook in 
tweeerlei opzicht gevolgen gehad voor de bescherming 
van de 'zwakkere' belangen. In de eerste plaats omdat 
sinds de jaren dertig de federate overheid bij uitstek 
voor deze belangen in het krijt trad. In de tweede plaats 
doordat in de verschetpte beleidsconcurrentie tussen de 
staten behartiging ervan op statelijk niveau moeilijker 
we rd. 
Binnen de Europese Gemeenschap moet de bescher
ming van de zwakkere belangen die bij een verscherpte 
intracommunautaire beleidsconcurrentie in de knel 
kunnen komen, anders worden benaderd dan in de Ver
enigde Staten of andere volwaardige federaties . De vee! 
lichtere institutionele structuur van de Gemeenschap, 
haar vee! geringere financiele armslag en haar nog 
zwakke worsteling als staatkundige identiteit, maken 
het vrijwel onmogelijk aan de Gemeenschap een rol op 
te dragen die in federate staatsverbanden bij uitstek 
door de federale overheden is vervuld.2' De vervulling 
van de typische kerntaken van de sociale rechtsstaat zat 
vooralsnog aan de lidstaten voorbehouden blijven. Wei 
zullen op gemeenschapsniveau de condities waaronder 
de lidstaten in hun beleid onderling kUJmen en mogen 
concurreren opnieuw moeten worden doordacht. De 
Westeuropese politieke en sociaal-economische tradi
ties wijken onmiskenbaar van de Amerikaanse af, door
dat daarin aan de bescherming van maatschappelijk 
zwakkere belangen een hogere prioriteit wordt toege
kend dan in de Verenigde Staten gebruikelijk is. Een in
terne markt die diep verankerde compromissen tussen 
economische vrijheidsbeginselen en solidaire gelijk
heidsbeginselen op schetp zou zetten, zal op den 
duur op ernstige politieke en maatschappelijke 
weerstanden kunnen stuiten. De roep om een 'Soci
aal Europa' is in onze Westeuropese traditie dan ook 
even authentiek als het verlangen naar een grote, effec
tief werkende binnenmarkt. 26 

Plaats en toekomst van de atbankelijke nationale 
overheid 
Wij zullen ons in Nederland moeten afvragen welke de 

-factoren zijn, die een betrekkelijk kleine nationale sa
menleving in een open bovennationale markt meer of 
minder succesvol maken. We!Jicht de belangrijkste fac
tor is de mate waarin de politieke en maatschappelijke 
elites binnen de nationale samenleving bereid zijn de ju
ridische en feitelijke consequenties van het Europese 
marktintegratieproces te onderkennen en te aanvaarden. 
Deze bereidheid is een noodzakelijke voorwaarde voor 
een verantwoorde analyse van wat de nationate - lees: 
Nederlandse- overheid kan, mag en moet doen. Het in-
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vesteren van vee! politiek kapitaal in overheidsbeleid 
dat naderhand met het gemeenschapsrecht onverenig
baar blijkt, in de context van de interne markt niet doel
matig kan zijn, of door concurrerende lidstaten wordt 
afgestraft, zal in toenemende mate riskant worden. Niet 
aileen, omdat het maatschappelijk vertrouwen in een 
nationale overheid die haar pretenties niet kan waarma
ken, slinkt, maar ook omdat verkeerde beleidskeuzen 
naderhand heel moeilijk te repareren zullen blijken. Als 
Nederland nu voor het mediabeleid europeesrechtelijk 
aanvechtbare oplossingen zoekt, zullen naderhand de 
marges voor een onaanvechtbare oplossing krapper 
blijken dan ze nu zijn. Voor een aan beleidsconcurren
tie onderworpen samenleving geldt, evenals voor con
currerende ondememingen, dat eenmaal gedane foute 
keuzen niet meer of heel moeilijk kunnen worden over
gedaan. Voor de politieke en beleidsmatige besluitvor
ming houdt dit in dat veel meer dan in het verleden de 
exteme context voor het nationale beleid moet worden 
meegewogen. De ruimte voor de in ons staatkundige 
bestel zo belangrijke op de interne politieke verhoudin
gen gerichte compromisvorrning krimpt aanzienlijk in. 
Een in Nederland politiek 'aanvaardbare' oplossing 
kan in de context van de interne markt juridisch aan
vechtbaar of feitelijk ineffectief zijn. Zij kan, boven
dien, de positie van de Nederlandse samenleving bin
nen die markt op den duur emstig aantasten. Kortom, 
naarmate de Nederlandse overheid en de Nederlandse 
samenleving afhankelijker worden en aan een scher
pere beleidsconcurrentie zijn blootgesteld, zullen de 
eisen waaraan de in de nationale sfeer te maken be
leidskeuzen moeten voldoen, hoger worden. 
De omslag naar een meer naar buiten gerichte beleids
cultuur zal niet eenvoudig zijn. Daarrnee is een rigou
reuze waardering van de sterke en zwakke kanten van 
de organisatie, uitvoering en inhoud van het Neder
landse overheidsbeleid gemoeid.27 Zo 'n analyse gaat 
het bestek van deze bijdrage te buiten. lk moet het Iaten 
bij het aangeven van enkele nader te onderzoeken vra
gen: 
a. Voldoet de sterk gecompartimenteerde, competen

tiegerichte organisatie van de centrale overheid aan 
de eisen die in de veranderende beleidscontext aan 
een 'tussengeschakelde' nationale overheid worden 
gesteld? 

b. Kan de Nederlandse centrale overheid zich de be
staande weinig efficiente manier van beleidsvoorbe
reiding blijven veroorloven, waar vrijwel ieder res
sortoverschrijdend probleem tot vertraging en inter
deparementale spanningen leidt? 

c. Is de centralistische Nederlandse beleidscultuur, met 
zijn sterke accenten op beleidseenheid en materiele 
gelijkheid, wei opgewassen tegen de eisen van een 
zich mede door de werking van een bovennationale 
markt sterk differentierende en mobiele samenle
ving? In hoeverre is een verdergaande decentralisa
tie van de collectieve sector naar daartoe te ordenen 
deelmarkten en van de centrale overheid naar decen
trale overheden wenselijk? 

d. Als beleidsconcurrentie vooral wordt gevoerd met 
de hoogte van de collectieve lasten en de omvang en 
samenstelling van de collectieve voorzieningen, hoe 

moeten dan het relatief hoge Nederlandse lastenni
veau en de samenstelling van de collectieve uitga
ven in Nederland worden beoordeeld? Is het naar 
verhouding !age aandeel van de overheidsinvesterin
gen een mogelijk structurele handicap voor de Ne
derlandse samenleving?" 

e. Het arbeidskostenniveau in Nederland is, mede door 
het lange bruto-netto traject relatief hoog. De in
standhouding van dit niveau vereist echter een rela
tief hoge arbeidsproduktiviteit. In hoeverre wordt 
deze relatie een handicap voor sectoren waarin de 
arbeidsproduktiviteit duidelijk achterblijft? Maakt 
de voltooiing van de interne markt de desbetreffende 
bedrijfstakken in de marktsector niet bijzonder 
kwetsbaar en zal de druk op de kwartaire sector niet 
toenemen? Anders gezegd: moet de bestaande com
binatie van een hoog sociaal zekerheids- en voorzie
ningenniveau en een laag arbeidsparticipatieniveau 
niet worden aangepast in de richting van een hogere 
participatie met een voor het arbeidsgeschikte dee! 
van de bevolking versoberd stelsel van overdrachts
uitgaven?29 

f. Voldoet het bestaande aanbod aan onderwijs- en on
derzoeksvoorzieningen aan de maatschappelijke 
vraag daamaar? Is het onderwijsbestel effectief, in 
de zin dat het niveau, naar intemationale maatstaven 
gemeten, hoog genoeg is? Is het efficient, in de zin 
dat de kosten/opbrengstverhouding relatief gunstig 
is? Is het adequaat, in de zin dat het beantwoordt aan 
de maatschappelijke vraag? 

h. Voldoet het bestaande aanbod aan fysieke, techni
sche en wetenschappelijke infrastructuur aan de 
maatschappelijke vraag daamaar? Wordt bij de allo
catie van deze voorzieningen voldoende rekening 
gehouden met de comparatieve sterkten van de Ne
derlandse samenleving of doen zich structurele one
venwichtigheden tussen de maatschappelijke vraag 
naar deze voorzieningen en het aanbod ervan voor? 

1. In hoeverre wordt getracht de bijdragen die het cul
turele, het sociale en het milieubeleid leveren aan de 
kwaliteit en stabiliteit van het maatschappelijk kli
maat te waarderen en te presenteren als noodzake
lijke voorwaarden voor een structureel aantrekkelijk 
economisch klimaat? Is het verantwoord de op deze 
terreinen bestede collectieve uitgaven eenzijdig te 
blijven waarderen in terrnen van lasten voor de 
marktsector?30 In hoeverre is de vorrning van een 
duurzame consensus hieromtrent mogelijk tussen de 
belangrijkste maatschappelijke belangenorganisa
ties? 

j. Een open nationale economie kan zich een betrekke
lijk hoog niveau van collectieve lasten en arbeids
kosten slechts blijvend veroorloven, indien de ar
beidskosten-ontwikkeling met die van de belangrijk
ste concurrerende samenlevingen (de Bondsrepu
bliek, Frankrijk, Belgie) in de pas blijft. Echter de 
voortschrijdende marktintegratie heeft tot gevolg dat 
de mogelijkheden tot het afdwingen van deze disci
pline, hetzij van overheidswege, hetzij door de cen
trale werkgevers- en werknemersorganisaties, sterk 
zullen afnemen. De feitelijke betekenis van centrale 
akkoorden over de ontwikkeling van de arbeids-
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voorwaarden Lijkt dan ook minder te worden. Is het 
mogelijk om, in de plaats daarvan, min of meer be
stendige, strategische normen voor verantwoord so
ciaal-economisch gedrag, die ook op decentraal ni
veau- moeten- worden nageleefd, te formuleren? 

k. De zelfdicipline die in een voltooide interne markt is 
vereist voor de werkgevers- en werknemersorgani
saties, zal ook de nationale begrotingswetgever 
moeten opbrengen. Voor het nationale begrotingsbe
leid krimpen zowel aan de inkomsten-, als aan de 
uitgavenzijde de 'vrije' beleidsmarges in.' ' Iedere 
verdere stap naar een economische en monetaire 
unie zal de restricties voor het Nederlandse begro
tingsbeleid nog stringenter maken. Wat zijn de con
sequenties hiervan voor het begrotingsproces als be
leidsvormingsproces? Moet de inwisseling van 
'oud' voor 'nieuw' beleid niet aanzienlijk makkelij
ker en sneller gaan verlopen?32 Zijn we, zo nodig, in 
staat tot een grondige herwaardering van het uitga
venintensieve overheidsbeleid? 

1. Het Nederlandse overheidsbeleid wordt aan de ene 
kant gekenmerkt door een uitgesproken vertrouwen 
in het beleidsinstrumentele karakter van de over
heidsinterventies.33 Aan de andere kant wordt de pu
blieke besluitvorming zo sterk door particularisti
sche deelbelangen gedomineerd, dat de feitelijke uit
komsten ervan bepaald worden door de 'wet van de 
minste maatschappelijke weerstand' .34 Instrumenteel 
bezien, komen zo vee! overheidsinterventies te laat 
en zijn ze, op zichzelf beschouwd, niet afdoend. Het 
maken van zwaar wegende strategische keuzen 
blijkt in ons staatkundige bestel heel moeilijk. Als ze 
ai tot stand komen, zijn ze meestal van buitenaf 
afgedwongen. Welnu, is in een onzekere, door be
leidsconcurrentie bepaalde omgeving, de gangbare, 
wat zelfgenoegzame instrumentalistische visie op 
het optreden van de centrale overheid nog houd
baar?35 En kan de Nederlandse overheid zich in de 
voorbereiding en de uitvoering van haar optreden 
blijven onderwerpen aan de wet van de minste maat
schappelijke weerstand? Kan het vermogen van ons 
staatkundig bestel tot het tijdig maken van belang
rijke strategische keuzen worden vergroot? 

Uitdaging aan de sociaal-democratie 
Deze lijst van vragen over de plaats en rol van de Ne
derlandse overheid bij de verdere voltooiing van de in
terne markt en bij de intensivering van de monetaire en 
macro-economische beleidsintegratie in EG-verband is 
zeker niet volledig. Louter indicatief geeft zij slechts 
aan dat de mogelijke gevolgen van beide ontwikkelin
gen op den duur vee I ingrijpender zijn dan de betrekke
lijke onbekommerdheid van het actuele politieke en 
ambtelijke spel suggereert. Wellicht het sterkst blijkt 
het gebrek aan politiek voorstellingsvermogen ten on
zent over de consequenties van de komende beleids
concurrentie binnen EG-verband uit het volstrekte stil
zwijgen over de vraag of en aan welke communautaire 
normen die concurrentie moet worden gebonden. Waar 
de Europese Gemeenschap vooralsnog nog niet in staat 
is om wezenlijke taken van de nationale sociale rechts
staten over te nemen of hun uitoefening van bovenaf 
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dwingend te coordineren, maar wei een kader schept 
waarbinnen de nationale samenlevingen elkaar aan een 
scherpe mededinging onderwerpen, zal de communau
taire ordening van die mededinging van fundamenteel 
belang blijken.36 De inhoud en strekking van zo'n orde
ning zal de staatkundige, de sociaal-economische en de 
maatschappelijke orde binnen de Europese Gemeen
schap op beslissende wijze kunnen be"invloeden.37 Zo 
houdt de veranderende plaats enrol van de semi-soeve
reine, afhankelijker wordende nationale verzorgings
staat in het kader van een nog lang niet voltooide Euro
pese Gemeenschap een dwingende uitdaging tot herbe
zinning voor de Nederlandse sociaal-democratie in. 

No ten 
I. De juridische consequenties van het Europese integratiepro

ces voor het handelingsvermogen van de lidstaten zijn goed 
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6. Vergelijk Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 
(WRR), De onvoltooide Europese integratie, Rapporten aan 
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interne markt. T.K. zittingsjaar 1987-1988, 20 596, Bijlage 
IX, biz. 169-194. 

9. C. Groenendijk heeft in een onlangs gehouden nog niet ge
publiceerde lezing een goed overzicht gegeven van de con
sequenties die het zogenaamde Schengen-overleg voor o.m. 
het Nederlandse vreeemdelingenrecht en zijn toepassing zou 
kunnen hebben. Zijn betoog zou echter aan kracht winnen 
als hij behalve de mogelijke schaduwzijden van de bij een 
vrij personenverkeer nodige politionele en justitionele sa
menwerking, ook wegen zou hebben aangegeven om die be
zwaren te beperken. 

IO.P. Scheffer, Een teVI·eden natie, Nederland en het wederke
rend geloof in de Europese status quo, Bert Bakker, Amster
dam 1988. Niet aileen het door hem beschreven vertrouwen 
in de status quo voor het buitenlandse beleid blijkt thans 
meer en meer ongegrond, hetzelfde geldt ook voor het bin
nenlandse beleid. Waar de omgeving niet (meer) beheersbaar 
blijkt, is ieder geloof in een status quo hachelijk. 

ll.L. Stoleru, L'Ambition internationale, Seuil , Paris 1987, biz. 
291-317. 

12. T. Conlan, New Federalism , Intergovernmental Reform from 
Nixon to Reagan, The Brookings Institution, Washington 
DC, 1988, biz. 95-112; R.P. Nathan, Instistutional Change 
under Reagan, in: J.L. Palmer (ed.), Perspectives on theRe
agan Years, The Urban Institute Press, Washington D.C. 
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beleidsvacuum door de staten was bepaald niet geheel in 
overeenstemming met de bedoelingen van de Reagan-admi
nistratie. Deze heeft getracht aan het beleidsmatige acti
visme van de Staten beperkingen te stellen. Vergelijk Conlan 
(nt 12), t.a.p. biz. 179-198. 

14.L.A. Geelhoed, De ajhankelijke overheid, ESB 16-8-1989, 
blz. 784-788. 

15.T. Padoa-Schioppa, e.a. Efficiency, Stability and Equity, A 
Strategy for the Evolution of the Economic System of the 
European Community, Brussels, april 1987. 

16. Vergelijk Con tan, (nt.l2), t.a.p. biz. 16 en N. Thygesen, The 
Delors Report and European economic and monetary union, 
International Affairs, Vol.65, nr.4, biz. 637-652, m.n. biz. 
651. 

17.Na het neo-conservative radicalisme van de Reaganperiode 
ontspint zich in de Verenigde Staten geleidelijk weer een in
tellectueel debat over de positieve rol van de overheid in het 
economisch bestel. Vergelijk o.a. J.E. Stiglitz, Economics of 
the Public Sector, 2nd ed. W.W. Norton, New York, 1988. 

18. Vergelijk Conlan (nt. 12) t.a.p. biz. 228-231. 
19. Vergelijk P.K. Eisinger en W. Gormley, eds. The Midwest re

sponse to the New Federalism, University of Wisconsin 
Press, Madison 1988. Uit een oogpunt van beleidsvergelij
king is dit een heel interessant boek, dat laat zien hoe de ver
schillen in politieke traditie de reactie van de staten op het te
rugtreden van de federate overheid mede hebben bepaald. 

20.Dit beeld heb ik ontleend aan: J. Shannon, Competition; Fe
deralism's Invisible Regulator, Tax Notes, 5 april 1989, biz. 
93-97. 

21. Stiglitz (nt. 17), t.a.p. biz. ll4-13l. 
22.Eisingeren Gormley (nt. 19), t.a.p. biz. 98-107. 
23.De groei van de federate bevoegdheden met de opkomst van 

de modeme interventiestaat is in de Verenigde Staten uitge
breid en gedocumenteerd beschreven. Vergelijk o.a. M.E. 
Parrish, The Great Depression, The New Deal and the Ame
rican Legal Order, Washington Law Review, 59 (1984), biz. 
723-750 en D. Vogel, 'The "New" Social Regulation in His
torical and Comparative Perspective ', in T.K. Mac Graw, 
ed., Regulation in Perspective, Harvard University Press, 
(Cambridge (Mass.), 1981. In de Bondsrepubliek heeft zich 
een vergelijkbare ontwikkeling voorgedaan. Daar is de in art. 
74 GG neergelegde catalogus van concurrerende federate be
voegdheden sedert 1949 bijna verdrievoudigd. Vgl. P. Bad
ura, Staatsrecht, C.H. Beck, MUnchen, biz. 375-378. 

24.Vergelijk D.E. Engdahl, Constitutional Federalism. 2nd. ed. 
West Publishing Co., St. Paul 1987, biz. 391-405. 

25. Vergelijk WRR De financiering van de Europese Gemeen
schap, Rapporten aan de Regering, nr. 32, Staatsdrukkerij, 
's-Gravenhage 1988, biz. 7-ll. 

26. De voorzitter van de Europese Commissie heeft in zijn op 17 
oktober 1989 gehouden rede bij de opening van het acade
misch jaar van het Europa College in Brugge, terecht, de so
ciale dimensie van het Europese integratieproces naar voren 
geschoven, als een dee! van de Westeuropese sociaal-cultu
rele traditie Ag. Europe, Documents no 1576, 21 oktober 
1989, biz. 5 en 6. 

27.Geelhoed (nt. 14), t.a.p. 
28.Stoleru (nt. 11), t.a.p. biz. 296-316. 

29.Dit is een van de dilemma's die zich toch zal voordoen, wan
neer het pas aangetreden kabinet ernst maakt met 'sociale 
vemieuwing'. Geelhoed (nt. 14), t.a.p. 

30.ln de Verenigde Staten blijkt sociale stabiliteit een uiterst be
langrijke vestigingsfactor te zijn. Conlan (nt. 12) t.a.p. biz. 
170. 

31. De Grauwe (nt. 7) t.a.p. biz. 31, wijst erop dat verschillen in 
uitgangsniveau in fiscale en sociale lasten binnen de Ge
meenschap nog kunnen blijven bestaan, maar dat divergente 
ontwikkelingen in deze niveaus emstige verstoringen teweeg 
kunnen brengen. 

32.In mijn bijdrage De agenda van de begrotingswetgever in de 
jaren negentig, Beleid en Maatschappij 1989 S, biz. 223-
229, heb ik noodzaak tot een inruil van 'oude' uitgaveninten
sieve overheidstaken voor nieuwe taken nader beargumen
teerd. Beleidsconcurrentie leidt ertoe dat de 'vrije' beleids
ruimte voor de expansie van de overheidsuitgaven inkrimpt. 

33.J.A.A. van Doom geeft in zijn ' lnleiding: anatomie van de 
interventiestaat' in J.W. de Beus en J.A.A. van Doom, red., 
De illferventiestaat, Boom Meppel/Amsterdam 1984, een 
treffende karakteristiek van de beleidsinstrumentele inslag 
van het modeme overheidsoptreden. 

34. L.J. de Wolff 'Overheid en maatschappelijke organisaties: 
van corporatisme naar etatisme', in De interventiestaat (nt. 
33), biz. 199-225 betrekt in zijn beschouwingen over de ge
leidelijke afbrokkeling van het neo-corporatistische beleids
model (nog) niet de consequenties van het marktintegratie
proces. Het valt op goede gronden te verdedigen dat dit 
model heel kwetsbaar zal blijken. 

35. De eenzijdig instrumentalistische beschouwingen in mijn 
geschrift De intervenierende staat, Ministerie van Binnen
landse Zaken, 's-Gravenhage 1983 zou ik nu niet meer voor 
mijn rekening willen nemen. Een aan beleidsconcurrentie 
onderworpen overheid moet heel voorzichtig omspringen 
met zowel haar doeleinden als haar instrumenten. 

36.ln de Amerikaanse constitutionele geschiedenis is de ver
houding tussen de constitutionele (rechts-)orde en de econo
mische orde het object van felle controverses geweest. Tot 
het midden van de jaren dertig stond de jurisprudentie van 
het Supreme Court over de Interstate Commerce Clausule 
aan een actief sociaal-economisch beleid van de staten in de 
weg, terwijl zijn jurisprudentie over de Due Process Clau
sule een actief federaal sociaal-economisch beleid blok
keerde. Dit historisch voorbeeld geeft aan hoe belangrijk de 
verdere institutionele en materiele uitwerking van het com
munautaire recht voor de Nederlandse sociaal-economische 
orde kan zijn. Vergelijk o.a. P. Murphy, The Constitution in 
Crisis Times, 1919-69, Harper and Row, New York, 1972. 

37. Het EEG-Verdrag biedt thans al verschillende aanknopings
punten voor de - verdere - ordening van de beleidsconcur
rentie tussen de Lid-Staten, zoals de artikelen 92-94 (verbod 
van steunmaatregelen), 101 en f02 (opheffing van distor
sies) en 107-109 (coordinatiegebod bij monetaire oneven
wichtigheden). De bevoegdheden van de Gemeenschap om 
op terreinen als het sociale en het milieubeleid minimum
standaarden vast te stelle·n zijn eveneens geschikt om uitwas
sen in de beleidsconcurrentie tegen te gaan. 

47 
socialisme en democratie 
nummer 2 
februari 1990 



Caspar Wiebrens 
Raadsadviseur politie-onder
zoek van her Wetenschappelijk 
Onderzoek en Documentatie 
Centrum van her ministerie 
van Justitie. Her artikel is ge
schreven op persoonlijke titel 

socialisme en democratie 
nummer2 
februari 1990 

Politie-organisatie: bet tahoe van de lokale 
autonomie 

De afgelopen maanden is het zogenaamde 'politie
vraagstuk' weer midden in de belangstelling komen te 
staan. Dit vraagstuk komt in principe neer op de vraag 
'wie is ten aanzien van wat de baas over de politie en 
daarvoor verantwoordelijk '. Oat is een bewust gecreerd 
vraagstuk; in een democratisch land mag niemand de 
baas zijn over de politie, dus bouwt men checks and 
balances in. Het oorspronkelijke vraagstuk is in de loop 
van de tijd echter bedolven onder een stapel daarvan af
geleide vraagstukken. Er zijn twee politie-organisaties 
(rijks- en gemeentepolitie)' met eigen financieringssys
temen, moederdepartementen (Justitie en Binnenlandse 
Zaken) 'culturen', protagonisten, opleidingen, compu
tersystemen, rechtspositieregelingen etc. Aan de oor
spronkelijke checks and balances zijn in de loop van de 
tijd ettelijke andere opgehangen. Het zijn oneigenlijke 
checks and balances, maar ze spelen wei een rol. Met 
maar een klein beetje kwade wil is bijna alles in politie
land tot 'het politievraagstuk' herleidbaar. Scenario
schrijvers voor een Nederlandse politieserie kunnen 
hun inspiratie beter ontlenen aan De Grens van Harry 
Mulisch dan aan Hill Street Blues. 
Sinds de invoering van de Politiewet in 1957 heeft een 
stoet van commissies zich over het politievraagstuk ge
bogen. Hele bossen zijn gerooid, per saldo is er weinig 
veranderd. De discussie, die vooral bestaat uit het uit
wisselen van reeds bekende standpunten, oogt vooma
me1ijk als een staatsrechtelijke en bestuurlijke discus
sie. Eind jaren zestig waren verstoringen van de open
bare orde (m.n. Amsterdam 1966) de aanleiding, in de 
jaren zeventig fungeerden (pretentieuze) plannen tot re
organisatie van het binnenlands bestuur als aanjager 
van de besteldiscussie. Ook in de jaren tachtig stond het 
politievraagstuk op de agenda van elk kabinet. In het 
regeerakkoord van het Kabinet-Lubbers I ( 1982-1986) 
stond ten aanzien van de politie vermeld: 'Het ontwerp 
nieuwe Politiewet wordt zo snel mogelijk afgehandeld. 
Realisering van een eensoortige provinciale politie zal 
daarbij centraal staan, waarbij -en onder het uitgangs
punt dat - aan de gemeenten een zo groot mogelijke 
zeggenschap over het daar aanwezige onderdeel wordt 
gegeven'. Het bleek echter, ondermeer vanwege het 
ontbreken van gegevens, bijzonder moeilijk te zijn een 
raming te maken van de reorganisatiekosten. De toen
malige politieministers, die vermoedelijk niet stonden 
te trappelen om het karwei uit te voeren, spraken van 
een bedrag van een miljard of meer. Reden genoeg om 
het wetsontwerp in te trekken. 
Het regeerakkoord van het kabinet-Lubbers II (1986-
1989) werd het politievraagstuk niet genoemd, maar 
wei de sterkteverdeling. De toestand van 's Rijks kas 
maakte het niet mogelijk aan de roep om meer sterkte 
tegemoet te komen. Maar er was een andere oplossing: 
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herverdeling van sterkte binnen het raamwerk van het 
bestaande politiebestel. In het regeerakkoord van het 
kabinet-Lubbers II staat dan ook dat 'de sterkte van ge
meente en rijkspolitie zo wordt vastgesteld dat meer re
kening wordt gehouden met aard en omvang van de cri
minaliteit'. Er werd een commissie benoemd, de stuur
groep Projekt Kwantificering Politiewerk (PKP), die 
26 oktober 1988 met het rapport De politie beter ver
deeld naar buiten kwam. Het voorstel van de stuur
groep PKP behelsde de herschikking van zo'n 2.500 
koppen, i.e. acht procent van het totaal aantal politie
mensen. De verliezers bevonden zich in het kamp van 
de rijkspolitie, dat circa 1200 man zou moeten overhe
velen naar de gemeentepolitie. De korpsen in de klei
nere plaatsen zouden eveneens een fikse aderlating 
moeten ondergaan ten bate van de korpsen in de mid
delgrote steden. 
De rapen waren gaar. Kamerleden, de VNG, de bonden 
en vertegenwoordigers van de kleine korpsen gaven 
weinig blijk van enthousiasme. De minister van Justitie 
had ook wat problemen met het voorstel. 'Het is voor 
mij nog bepaald te vroeg om vast te stellen dat hiermee 
de steen der wijzen is gevonden ', meldde hij bij het 
ontvangst nemen van het rapport. Die opmerking was 
voor een glunderende presentator van Den Haag Van
daag reden genoeg het kijkersvolk te melden dat 'Zel
den een ambtelijk stuk zo snel in de bureaulade zal zijn 
verdwenen als dit rapport van een commissie van hoge 
ambtenaren'. Hij had wei een beetje gelijk. Pas na lang 
aandringen van de Kamer konden beide politieminis
ters in februari 1989 zich vinden in een 'voorlopig re
geringsstandpunt.' Het definitieve regeringsstandpunt 
liet tot juni 1989 op zich wachten. Toen was het doek 
voor het kabinet-Lubbers IT inmiddels gevallen. De in
gredienten van het politievraagstuk lagen op het Bin
nenhof, de partijen behoefden enkel het recept in de 
verkiezingsprogramma's te schrijven. Aile (potentiele) 
regeringspartijen onderschreven het opheffen van de 
organisatorische tweedeling van de politie. De voor
keur van de meeste partijen ging daarbij uit naar het on
derbrengen van het korps Rijkspolitie bij het ministerie 
van Binnenlandse Zaken. Na de verkiezingen werd in 
het regeerakkoord van het kabinet-Lubbers ill het kar
wei afgemaakt: 'organisatie en beheer van de politie 
worden herzien. Deze herziening leidt tot een politiebe
stel waarbij rijks- en gemeentepolitie samen opgaan in 
een Nederlandse politie met een uniforme rechtsposi
tie'. 
De voorgeschiedenis biedt weinig optimisme ten aan
zien van de kans van slagen van de voorgenomen reor
ganisatie. Maar dat neemt niet weg dat om twee rede
nen verandering van het politiebestel gewenst is. De 
versnipperde organisatiestructuur van de politie leidt 
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tot relatief hoge kosten. De politie kan met de be
staande middelen meer doen . De tweede reden heeft 
betrekking op de besluitvorming ten aanzien van de 
inzet van middelen. Anders gezegd: de politie kan haar 
werk beter doen. 

Kosten 
Jaarlijks spenderen de beide politiedepartrnenten zo'n 
3,5 miljard ten behoeve van de politie. De 
gemeentepolitie wordt middels een doeluitkering gefi
nancierd door het ministerie van Binnenlandse Zaken; 
het ministerie van Justitie financiert 'haar' rijkspolitie. 
Circa tachtig procent van die 3,5 miljard is bestemd 
voor personeelskosten. Financieren van andere zaken 
dan salarissen is wat problematisch. Nieuw beleid 
krijgt wei een begrotingspost, maar vaste lasten en kos
tenoverschrijdingen elders nopen tot wat jongleren met 
fondsen . Zo geldt voor het ministerie van Justitie dat de 
politiegeldstroom is gekoppeld aan andere (open einde) 
posten van het ministerie, zoals de rechtshulp. Conform 
goed ambtelijk gebruik komt het er gauw op neer dat 
het beschikbare geld wordt gepompt naar die plaatsen 
waar gaten (dreigen te) vallen. 
De organisatiestructuur van de Nederlandse politie 
werkt een doelmatige besteding van die 3,5 miljard ook 
niet bepaald in de hand. Een dee) van dat geld kan beter 
beschouwd worden als monumentenzorg: het instand
houden van volledig opgetuigde korpsen in de kleinere 
steden. De onderzoeken, die in het kader van het Pro
ject Kwantificiering Politiewerk (PKP) werden ver
richt, wezen op overcapaciteit bij de zogenaamde Ma
durodamkorpsen. De daar aanwezige overhead en faci
liteiten zijn niet rendabel. Ook in de studie Doelmatig 
dienstverlenen van het Sociaal en Cultureel Planbureau 
bleek dat kleine korpsen, vanwege het optreden van 
schaaleffecten, niet optimaal (kunnen) produceren. 
Verandering van de organisatiestructuur Ievert volgens 
berekeningen van het SCP, een capaciteitswinst van 
meer dan twintig procent.2 

Problemen met de organisatiestructuur, met name het 
schaalprobleem zijn al van oudsher onderkend. De tij
dens Lubbers I in behandeling genomen nieuwe Poli
tiewet zou daar middels de instelling van provinciale 
politie een eind aan hebben moeten maken. Zoals ge
zegd, dit wetsontwerp heeft de eindstreep niet gehaald. 
In de nota De toekomst van het politiebestel (1985) 
werd een nieuw perspectief geschetst: samenwerking. 
Hetland werd in 23 regio's verdeeld. Binnen de regio's 
moest de samenwerking op het vlak van executieve 
taken (recherche, surveillance, etc.) op gang gebracht 
worden en binnen de regio moesten voorzieningen 
(meldkamer, verbindingen etc.) gecreeerd zodat de po
litie in de regio meer als eenheid kon functioneren. 
Voor samenwerkingsprojecten werd subsidiegeld be
schikbaar gesteld. 
De samenwerking moest vanaf de basis tot stand ge
bracht worden. Dat klinkt mooi, maar in de praktijk be
tekende het dat aan de vele reeds bestaande overlegyor
men in politieland een aantal Poolse Ianddagen werd 
toegevoegd. Lokale autonomie en vrijblijvendheid zijn 
niet altijd van elkaar te onderscheiden. Mocht men 
komen tot samenwerkingsplannen, dan was het de 

vraag of dat gesubsidieerd kon worden. Subsidiegevers 
en subsidieverstrekkers hadden soms een verschillende 
interpretatie van samenwerking. Of het eenmaal bin
nengehaalde geld echt aan de samenwerking is besteed, 
is niet altijd te achterhalen. Het afrekenen op basis van 
prestaties is nog altijd een beetje tahoe. De samenwer
king is geen onverdeeld succes geworden, zo bleek uit 
een in de zomer van 1989 uitgekomen rapport. 3 Dat is 
jammer want met samenwerking zou minstens een paar 
honderd extra mensjaren (broodnodige) inzet gewon
nen zijn. Het Coordinerend Politieberaad (CPB) zag de 
bui hangen en pleitte na de val van het kabinet-Lubbers 
II en voor de formatie voor gerichte en minder vrijblij
vende samenwerking. 
Duidelijk is dat de huidige organisatiestructuur verbete
ring behoeft. Een standaardargument tegen reorganisa
tie is sinds jaar en dag dat reorganisatie contraproduktief 
is. De politie is al overbelast, er is teveel bezuinigd; re
organisatie betekent dat men zijn energie daarin gaat 
steken en niet in de dagelijkse bedrijfsvoering. Een 
makkelijk argument, omdat prestatiegegevens - laat 
staan inzicht in de prestaties - tot voor kort ontbraken. 
Maar juist die bedrijfsvoering is, zo blijkt uit recente 
onderzoeken, ook voor verbetering vatbaar. Er zijn 
korpsen, die gewoon beter presteren dan andere verge
lijkbare korpsen. Een aardig gegeven in dit verband uit 
het PKP-onderzoek is dat gemiddeld zo'n 35 procent 
van de beschikbare tijd aan politiewerk wordt besteed. 
De rest van de tijd verdwijnt in overleg, opleiding, per
soonlijke verzorging etc. Een paar procent meer tijd 
aan politiewerk betekent dan al gauw een produktivi
teitswinst van ca. 1000 mensjaren. Het is dus zaak de 
reorganisatie door te voeren en niet tot jaar x te wach
ten op verbetering van de bedrijfsvoering. 

'Quasi-slachtoffers' 
Verbetering van de bedrijfsvoering en verandering van 
de organisatiestructuur kan tot beduidende winst lei
den. Die winst is nodig want de politie heeft veel zaken 
aan te pakken: verkeer, openbare orde, kleine criminali
teit, zware en georganiseerde criminaliteit, milieucri
minaliteit etc. Mogelijk nog belangrijker dan de vraag 
naar produktiviteitswinst, is de vraag naar de inzet van 
middelen. De middelen moeten verdeeld worden over 
de verschillende belanghebbenden van de politie: het 
bestuur en het openbaar ministerie. De zorg van het be
stuur houdt op bij de gemeentegrenzen, het openbaar 
ministerie moet daar, gezien haar taak op het vlak van 
de criminaliteitsbestrijding, wei eens overheen kijken. 
Zolang het om lokale aangelegenheden gaat moeten be
stuur, korpsleiding en openbaar ministerie elkaar kun
nen vinden in het driehoeksoverleg. De beschikbare ca
paciteit moet worden verdeeld over de verschillende 
taakvelden: verkeer, openbare orde, hulpverlening en 
criminaliteitsbestrijding. De officier van justitie zal 
vooral in het laatste dee) ge"interesseerd zijn. Merk op 
dat de verhouding tussen het werk vanwege criminali
teit en het werk vanwege de drie andere taakvelden de 
laatste decennia sterk gewijzigd is. Was voorheen de 
verhouding 1 :3, nu is dat I: 1. Criminaliteitsbestrijding 
Jegt een steeds groter beslag op de middelen. 
A Is de officier van justitie al zijn dee) er uit kan slepen, 
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dan moet men het in het driehoeksoverleg eens worden 
over wat men zal gaan aanpakken. Men moet aangeven 
welke vormen van criminaliteit politieprioriteit krijgen 
en welke niet. Dat klinkt heel mooi op papier en het 
wordt ook vaak op papier in de zgn. lokale beleidsplan
nen vastgelegd. Meestal gebeurt dat in vage termen als 
'meer aandacht voor ... ' Er is een gerede kans dat het 
bij beleidsplannen blijft want, en hier wreekt zich ja
renlang achterstallig onderhoud, het ontbreekt aan de 
(informatie-)middelen om effecten van beleid te meten 
en de effectiviteit van de inzet van mensen en middelen 
te relateren aan vooraf overeengekomen beleidsdoelen. 
Overigens, zelfs als die middelen aanwezig zijn, dan 
nog ontbreekt de mogelijkheid naleving van gemaakte 
afspraken af te dwingen. 
Het wordt voor het openbaar ministerie nog lastiger 
wanneer zaken niet meer direct plaatsgebonden zijn. 
Deze 'bovenlokale' zaken zijn meestal van een wat 
grover kaliber (drugshandel, milieuzaken, fraude) ; wat 
opsporing en vervolging betreft vergen zij veel politie
werk. Een extra complicatie bij fraude en milieuzaken 
is dat het slachtoffer niet altijd als slachtoffer wordt ge
zien of dater nauwelijks slachtoffers aan te wijzen zijn. 
Zij zijn min of meer anoniem (de overheid, het bedrijfs
leven, de fondsen etc.), het zijn geen personen maar in
stanties elders. Het zijn 'quasi-slachtoffers' . 
Dergelijke, moeilijk verkoopbare zaken worden thans 
op ad hoc basis aangepakt. Er is geen instantie die de 
middelen voor bovenlokale zaken alloceert. In principe 
zijn er ook geen middelen voor beschikbaar. Op insti
gatie van het openbaar ministerie, dat eerst voor de no
dige faciliteiten (ruimte, vervoer, computers etc.) moet 
zorgen, staan de betrokken korpsen (cq Rijkspolitie) 
een deel van hun mensen en middelen af zodat een 
team gevormd kan worden. Dat vergt (langdurig) touw
trekken en onderhandelen (een periode van zes maan
den is niet ongewoon). Daarmee is de kous nog niet af. 
Tijdens een onderzoek kunnen korpsen mensen en mid
del en aan het team onttrekken en voor eigen (lokale) 
prioriteiten, in het ergste geval de plaatselijke verkeers
problematiek, inzetten. 
De laatste jaren beschikt het openbaar ministerie over 
een lokkertje in de vorm van de Regeling Bijzondere 
Opsporingskosten (de zgn. BOP-pot). De korpsen hoe
ven niet meer voor de voile honderd procent voor de 
kosten van een grootschalig onderzoek op te draaien. 
De BOP-pot, zo'n vijftien miljoen, wordt gebruikt voor 
de financiering van excessieve personele kosten van
wege bovenlokaal onderzoek. Dat betekent overigens 
niet dat onderhandelen en touwtrekken niet meer voor
komen. Het openbaar ministerie hoeft enkel wat minder 
te soebatten. 

Verouderde besluitvormingsstructuur 
Naast lokale en bovenlokale taken wordt de politie ook 
geacht werkzaamheden te verrichten die 'het algemeen 
belang' dienen. Ben voorbeeld daarvan is de mede door 
milieu overwegingen ingegeven controle op de nale
ving van de maximum snelheid. Ten aanzien van de uit
voeringsmogelijkheden van dergelijk (al dan niet door 
parlement en kiezers gewenst) beleid van justitie moet 
men enige scepsis betrachten. Het politiebestel voorziet 
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daar namelijk niet in. De minister van Justitie kan het 
parlement van alles beloven op het gebied van fraude, 
milieu, de naleving van de maximum snelheid etc. 
maar per saldo beschikt hij niet over de instrumenten 
die beloften waar te maken. Hij blijft daarvoor afhanke
lijk van de bereidwilligheid van de lokale korpsbeheer
ders. Hij kan ze hoogstens prikkelen door het creeren 
van wat aparte geldstroompjes. Of het geld dan ook 
daadwerkelijk aan de bedoelde activiteit wordt besteed, 
is een andere vraag. Een dergelijke gang van zaken is 
begrijpelijk. Het in de jaren vijftig opgezette bestel is 
vooral lokaal georganiseerd. Daarbinnen worden ge
meenten in staat gesteld hun belangen te optimaliseren. 
Indertijd een logische stap: de taak van de politie toen, 
was een vooral lokale taak. Van bovenlokale taken of 
'nationale taken ' (snelheid, milieu) was niet of nauwe
lijk sprake. Dat is nu anders, aileen de besluitvorming 
ten aanzien van de inzet van middelen heeft geen ver
andering ondergaan. Die besluitvorming vindt nog 
steeds op basis van lokale afwegingen plaats. Voor de 
lokale beheerder zijn de kosten van niet-lokale politie
activiteiten duidelijk: zij bestaan uit het onttrekken van 
mensen en middelen aan de organisatie ten nadele van 
lokale taken. De baten zijn vaak minder duidelijk. Zij 
komen aan andere gemeenten ten goede, het gaat om 
quasi slachtoffers (dus'het valt wei mee') of iets dat in 
Den Haag besloten is. 
Het (on)aardige is dat niemand voor deze gang van 
zaken echt verantwoordelijk is. Op lokaal niveau ligt de 
controle op het doen en Iaten van de politie bij de ge
meenteraad. Zijn zorg houdt op bij de gemeentegren
zen, er is geen verantwoordingsplicht. Wat daar buiten 
gebeurt, behoort tot de zorg van het openbaar ministe
rie. Dat kan zich erop beroepen dat het wel gezag maar 
geen beheer heeft. Daar is een uitzondering op: de 
rijkspolitie. Op dit Uustitie) onderdeel kan door het 
openbaar ministerie snel en gemakkelijk een beroep 
worden gedaan wanneer de noodzaak van een groot
schalig onderzoek zich voordoet. 
In feite wordt de uitvoering van de politietaak dus ge
kenmerkt door een grote mate van non-decision ma
king. Lokaal worden papier en beleidplannen gevuld, 
maar er bestaat weinig zicht op wat en waarom iets wel 
of niet op de lokale politie-agenda's komt. Verantwoor
ding in de vorm van rapportage achteraf is zeldzaam. 
Effecten van (voorgenomen) beleid worden zelden 
zichtbaar gemaakt, naleving van afspraken is niet af te 
dwingen. 
Er bestaat nog minder zicht op de niet-lokale agenda 
(voorzover die bestaat). Het is iiberhaupt niet bekend 
wat er op zou kunnen komen (hoeveel bovenlokale 
zaken zijn er eigenlijk) laat staan dater inzicht is in wat 
wei (en op welke termijn) en wat niet (en waarom niet) 
aangepakt wordt. Wie wat doet en waarom, welke mid
delen worden ingezet en met welke resultaten blijft een 
zaak van gissen. 

Reorganisatie 
De bewindslieden van het nieuwe kabinet Iaten er geen 
gras over groeien. De beproefde tot uit- en afstel lei
dende weg van staatscommissies wordt niet ingeslagen. 
Met de reorganisatie moet, zo wordt in de regeringsver-
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klaring aangekondigd, a! in 1990 worden begonnen. 
Het land wordt opgedeeld in een aantal regio's met 
ieder een korps. De beheerder van dat korps zal in de 
regel de burgemeester van de grootste gemeente in die 
regio zijn. Het gezagsdualisme bleef gehandhaafd; de 
burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare 
orde en het openbaar ministerie voor de strafrechtelijke 
handhaving van de rechtsorde. Op de valreep van de 
formatie werden nog wat preciseringen toegevoegd. 
Het beheer op afstand van de politie zal bij de minister 
van Binnenlandse Zaken komen te berusten. De aan
vankelijk in het regeerakkoord vermelde regiobeheer
der wordt in de precisering van het regeerakkoord bij
gestaan door de hoofdofficier van justitie en de korps
chef. Gedrien vormen zij het beheersorgaan van de 
nieuwe politieregio's dat op basis van een beleidsplan 
te werk zal moeten gaan. 
Verder houdt de minister van Justitie greep op de poli
tie door zeggenschap over een dee! van het politie-bud
get. Deze 'coup van Hirsch Ballin' herstelde de rust in 
de gelederen van het openbaar ministerie. Dat bezag 
het in het regeerakkoord vastgelegde voomemen de po
litie bij een departement (men vermoedde toen reeds 
Binnenlandse Zaken) onder te brengen met lede ogen. 
Het 'pseudo-beheer ' over de rijkspolitie dreigde haar 
hiermee ontnomen te worden. Het justitiedeel van het 
politiebudget kan ook gebruikt worden voor de vor
ming van bovenregionale teams. lllustratief voor de 
niet bijster rationele discussie rond het politievraagstuk 
is dat de term 'bovenregionale teams' sinds jaar en dag 
gevolgd wordt door de geconditioneerde reflex 'de Ne
derlandse FBI'. Dergelijke (ad hoc) teams kunnen wel
beschouwd wei eens nodig zijn; en voor het instellen 
van een Nederlandse FBI is wat meer nodig dan het 
opzij zetten van wat geld. 
Samenvoeging van rijks- en gemeentepolitie en tot 
standkoming van een regionale politie is een stap in de 
goed richting. Het betekent in ieder geval dat de be
staande vermolmde en kostenvretende organisatiestruc
tuur verdwijnt. Met het werken in regioverband kan 
ook de vergadercultuur teruggebracht worden. Die tijd 
kan nu besteed worden aan verbetering van de bedrijfs
voering. De politie kan eindelijk meer doen. 
Dat (meer) doen moet dan wei in beeld gebracht wor
den. De informatie van de politie is nu, zowel naar 
kwaliteit als naar kwantiteit bezien, pover. Er is iets be
kend over de middelen, de inputzijde.' De outputzijde, 
de geleverde diensten, wordt systematisch onderbe
licht. Dergelijke informatie is om meer dan een reden 
van belang. In de eerste plaats dient er inzicht te zijn in 
de geleverde prestaties om nate gaan of de politie op de 
meest doelmatige wijze (d.w.z. tegen de laagst moge
lijke kosten) haar diensten Ievert. En vanuit het stand
punt van de belastingbetaler mag men verwachten dat 
het politiemanagement daar ook op aangesproken 
wordt. 
In de tweede plaats is de informatie nodig voor een zo 
goed mogelijk 'beheer op afstand' door het ministerie 
van Binnenlandse Zaken. Dat beheer is mede door het 
gebrek aan informatie niet altijd optimaal geweest. De 
wijze waarop de verdeling van de sterkte in het verle
den 'geregeld' werd, is daar een illustratie van.' Dat 

geldt ook voor de verdeling van andere gelden. Het op 
een bestuurdersdepartement rondwarende taboe van de 
Jokale autonomie lijkt het onmogelijk te maken finan
ciele verstrekkingen te koppelen aan prestaties. Dat is 
geen stimulans voor de zo gewenste verbetering van de 
bedrijfsvoering. 
In de derde plaats hebben de verschillende belangheb
benden baat bij informatie over wat de politie doet. 
Welke oplossing men ook kiest voor het politievraag
stuk, de relatie tussen bestuur en justitie zal nooit opti
maal zijn. Dat is ook geen probleem: checks and balan
ces impliceren grensgevechten. Belangrijk vanuit het 
oogpunt van democratische controle is dat zichtbaar 
wordt wie welk deel krijgt, op grond waarvan men dat 
dee) krijgt en wat men ermee gedaan heeft. Prioriteits
stelling en (effecten van) beleid worden dan duidelijk. 
De bestaande besluitvorming verschaft geen duidelijk 
inzicht waaraan politie-middelen worden besteed, op 
grond waarvan ze worden besteed en wat de effecten 
van de inzet zijn. 
Door de zeggenschap over een deel van het politiebud
get wordt het openbaar ministerie direct bij het beheer 
betrokken. Dat moet zichtbaar worden in de besluitvor
ming en informatievoorziening zodat verantwoording 
plaats kan vinden. Gebeurt dat niet dan bestaat er een 
gerede kans dat het openbaar ministerie het haar toebe
deelde geld naar eigen inzichten gaat besteden. Als er 
geen zicht bestaat op die bestedingen, is het politie
vraagstuk eigenlijk opgelost. Maar niet op de manier 
zoals bedoeld. 

Nolen 
I. De rijkspolitie opereert op het platteland en in de kleine ge

meenten. De (148) gemeenten met 25.000 inwoners of meer 
hebben recht op een eigen gemeentepolitiekorps. De Rijks
politie ressorteert onder de minister van Justitie, de gemeen
telijke politiekorpsen staan onder dagelijks beheer van de 
burgemeester. Het departement van Binnenlandse Zaken 
voert een 'verwijderd ' centraal beheer, d.w.z. het verdeelt de 
gelden (en daarmee de sterkte) van de gemeentelijke politie
korpsen . Behalve meerdere beheerders kent politieland ook 
meerdere bazen: het zgn. duaal gezag. Dit vanwege de twee 
hoofdtaken van de politie: criminaliteitesbestrijding (straf
rechtelijke handhaving van de rechtsorde) en handhaving 
van de openbare orde. Bij criminaliteitsbestrijding staat de 
politie onder gezag van het openbaar ministerie (een onder
dee! van het ministerie van Justitie) , bij handhaving van de 
openbare orde onder gezag van de burgemeester. ln de dage
lijkse praktijk van het politiewerk zijn die twee hoofdtaken 
overigens vaak moeilijk van elkaar te scheiden. De agent be
vindt zich op het terrein van de openbare orde wanneer hij 
wat rumoerige cafegangers maant zich rustig te houden. Zet 
hij ze op de bon, dan Ievert hij werk voor de officier van jus
titie. Bij de burgemeester (van een gemeentepolitiekorps) 
vallen beheer en gezag dus samen. Het openbaar ministerie 
heeft wel gezag, maar geen beheersfunctie. 

2. Sociaal en Cultureel Planbureau, Doe/matig dienstverlenen . 
Een onderzoek naar de produktiestructuur van vier voorzie
ningen in de kwartaire sector, Rijswijk , 1989. 

3. Onderzoek en Adviesbureau Geerts, lnventarisatie Politiifle 
samenwerking, Nijmegen, 1989. 

4. Het is al een aardige toer uit te vissen over hoeveel mensen 
en middelen een korps nu de beschikking heeft. 

5. Caspar Wiebrens, ' Politiesterkte: verdeling van veiligheid of 
van voorrechten?' In : Socia/isme en Democratie , 1988/12, 
pp. 363-370. 
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Loslopend wild 

zij behoort niet weliswaar 
tot de mirakuleuzen der aarde -
toch doet zij opgeld en niet zuinig 
op gebied van lichamelijk schoon. 
dat zij haar sterk geraden ook : 

hoe snel aanbidders hun amoereuze 
geduld verliezen weet je maar nooit ! 
wat kun je dan anders of beters verzinnen 
om het hoofd te bieden als meisje aileen 
aan die verzamelde strategieen ? 

en niet enkel het hoofd asjeblief 
maar ook en vooral de benen 

1924 : geboren te Antwerpen. 1953 : poeziedebuut (Partituur voor vlinderbloemigen). 1955 : medeoprichter van 
het tijdschrift Gard Sivik. 1960 : Prozadebuut (Met de noorderzon op stok). 1960: eerste toneelopvoering (Mui
zen). 1961 : redacteur van Podium. 1966: Vander Hoogtprijs. 1968 :Dirk Martensprijs (poezieprijs van de stad 
Aalst). 1975 :Little Annie's Lonely Songbook (tekst & muziek van 50 Engelstalige songs). 1981 : Poezieprijs van 
de provincie Antwerpen. 1983: eerste instrumentale composities ( voor het Rijnmond Saxofoonkwartet en het Duo 
Contemporain). 
Recente publikaties : 1983 : Een vingerknip (poezie) . 1985 : Het zoemen van de bierkaai (proza). 1988: Zanger 
met zuurstofmasker (poezie). 1989: Antwoordapparaat (proza). 
Onuitputtelijke absurdistische dichter, in wiens eenvoudige zeggingskracht de wonderlijkste zaken worden geopen
baard. 
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Signalementen 

SenD-eerste jaargang 

We hebben H. Brugmans, lid van de eerste, driehoof
dige redactie van SenD gevraagd om enkele kantteke
ningen te plaatsen bij het vijftigjarig bestaan van ons 
blad - mede naar aanleiding van de korte geschied
schrijving van Ed Jonker die we eind vorig jaar, in een 
extra nummer, publiceerden. Hij zond ons onder
staande bespiegeling over de eerste, vooroorlogse 
jaargang. 

Naast mij ligt een stevig boekdeel van 832 bladzijden: 
onze eerste jaargang, als opvolger van de, in 1916 op
gerichte en met vaste hand door W.A. Bonger geleide, 
Socialistische Gids. Waarom deze overgang naar iets 
nieuws - een onttroning die door de oude hoofdredac
teur als pijnlijk werd ervaren? 
We hadden het gevoel, dater een 'modemer' tijdschrift 
moest komen, leesbaarder dan de 'letterzee' die het 
vroegere blad geweest was. Een orgaan ook, dat een 
duidelijke lijn volgde en er zich niet toe bepaalde, bij
dragen te plaatsen, voorzover ze interessant waren. Een 
driekoppige redactie die tot teamwork in staat was: de 
felle vemieuwer Wim Banning, de strijdbare econoom 
Van Gelderen (een van de architecten van het Plan van 
de Arbeid) en ikzelf die toen 32 jaar was. Dit Jaatste 
heeft zijn betekenis, want we wilden bewust de jonge 
socialistische generatie aan het woord hebben. 
Ik was secretaris van de redactie en bovendien verant
woordelijk voor de opmaak. Het behoorde dus tot mijn 
taak, het blad ook grafisch te verlevendigen: passende 
illustraties te zoeken in het archief van de Arbeiders
pers, eventueel tussentitels toe te voegen, hier en daar 
een artikel in te leiden met een zinnetje dat de leeslust 
prikkelde, elke titel op te luisteren met een eigen typo
grafische vorm. Maar vooral probeerden we actueel te 
zijn. Wie in deze bladzijden bladert, zal er de gespan
nenheid van de tijd in herkennen: de oorlogsdreiging, 
het uitbreken van het conflict in Polen, de 'geestelijke 
herbewapening' van onze lezers, in de strijd tegen het 
nazidom. 
Oat bleek al dadelijk uit de beginse!verklaring van ons 
dricen, waarin de binnenlandse politiek naar de kantlijn 
wordt verwezen: 'Nieuwe vijanden en nieuwe gevaren 
doemen op; nieuwe vraagstukken vragen om oplossing. 
De intemationale problemen overheersen en daarmee 
dicteert de buitenlandse politiek tot op grote hoogte de 
koers, die de binnenlandse volgen moet'. Maar dat be
tekende niet, dat we de gedachte loslieten die in de laat
ste jaren juist binnen de partij ingang gevonden had: 
die van een specifiek Nederlandse volksgemeenschap 
waar de socialistische opbouw moest beginnen, met 
een beroep op allen. En het 'Ter InJeiding' sluit af met 

een zinsnede die vandaag misschein wat retorisch mag 
klinken, maar toen correspondeerde met onze veront
ruste overtuiging: 'De redding der beschaving en de 
vestiging ener sociale democratie zijn niet meer te 
scheiden'. 
Natuurlijk bevatte 'ons' SenD 'klassieke' opstellen 
over traditionele thema's, zoals het stuk van Drees over 
Rijk en Gemeenten, of analyses van verkiezingscijfers. 
Ook over het Plan werd nagepraat, met name door 
Hein Vos, maar we wisten al, dat we de confessionele 
vakbeweging daarbij niet aan onze kant konden krij
gen. Wei 'vemieuwend' waren de betrekkelijk vele ar
tikelen over culturele onderwerpen. Er was ook pole
miek. Zo vie! Banning de katholieke doordrijvers aan, 
die hun specifieke moraal wilden opdringen aan de 
natie als geheel- alsof die principieel niet als pluriform 
moest worden beschouwd. 
Maar de opvallende frisheid van het tijdschrift was 
vooral te danken aan de militante geest die eruit sprak. 
Kenschetsend was de invoering van een rubriek 'Van 
Vriend en Vijand', waarin korte stukjes verschenen. 
Metals eerste dat van Banning en de openingszin: 'Kan 
ik er wat aan doen, dat de leuze "geestelijke bewape
ning" me bitter op de tong ligt?'. Immers, waartoe leidt 
morele optutting, als er geen politieke daden uit 
groeien? 

'Bellicisme' 
Tot mei '40 zou Nederland neutraal blijven. Voor som
mige landgenoten betekende dat niet aileen een politiek 
van intemationale voorzichtigheid, maar bovendien de 
uitdrukking van een bepaalde, pacifistische burger
deugd . A Is gevolg daarvan werd hier en daar gevonden, 
dat wij ons, ook als individuele burgers, 'neutraal' be
hoorden te gedragen. Zeker, we moesten niets van het 
nationaal-socialisme hebben, maar dat mocht niet te 
luid worden verkondigd, want anders zou Hitler boos 
kunnen worden en ons aanvallen. 
Oat standpunt was allerminst het onze! Vooral Van Gel
deren maakte duidelijk, hoe weinig 'neutraal' wij ons 
opstelden in de strijd die in Europa woedde. Zijn ana
lyse van wat hij noemde 'De aardverschuiving van 
MUnchen' loog er niet om. Terwijl de grote meerder
heid van de Nederlanders toen verheugd opademde 
vanwege de behouden 'vrede', wist hij, hoezeer het 
verraad aan Tsjechoslowakije (en het opgeven van de 
verdedigingswerken daar) niets anders was geweest 
dan een volstrekte catastrofe. Zijn zorgvuldig gedocu
menteerde stuk besluit: 'Een geslaagde Duitse hegemo
nie ware de vemietiging der west-europese cultuur. 
Niets minder staat op het spel. De deur voor de verdere 
opmars werd op 29 september te MUnchen met een da
verende slag opengegooid'. 
Praktisch betekende dat meteen: volledige aanvaarding 
van de landsverdediging, ja, van grotere bewapening 
door de democratieen, Nederland incluis. Oat was in de 
partij geen populaire zaak. Jarenlang was de SOAP de 
propagandist geweest van eenzijdige ontwapening, 
waarbij A/borda zelfs de idee van een 'dappere onge
hoorzaamheid' had bepleit (een uiting die ons steeds 
opnieuw voor de voeten werd geworpen). Op het con
gres van Den Haag hadden we weliswaar dit pacifisti-
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sche programmapunt Iaten vallen, maar onze medere
dacteur Banning had toen de Ieiding gehad van de min
derheid die had tegen gestemd. Bonger had destijds ge
zegd: 'Onze enige hoop berust bij de Britse Navy en het 
Franse Ieger'. Banning had dat een verschikkelijke uit
spraak gevonden. En nu? Neen, hij viet ons heiden niet 
met zoveel woorden bij, maar maakte ook geen gebruik 
van de mogelijkheid die hem geboden werd om een kri
tische kanttekening te schrijven tegenover onze 'belli
cistische' gezindheid. Een persoonlijke en tragische 
herinnering in dit verband: zowel Bonger als Van Gel
deren hebben zich, na onze militaire capitulatie, van het 
Ieven beroofd.) 
Dat 'bellicisme' bracht ons in open conflict met Hen
drik de Man, voor wie wij altijd het grootste respect 
hadden gekoesterd en die wij nog steeds beschouwden 
als de belangrijkste sociaal-democratische denker na 
Eduard Bernstein (en in diens lijn). Wij hebben ook een 
bijdrage van De Man, uit het door hem geredigeerde 
tijdschrift Leiding, overgenomen. Maar toen hij in dat 
blad van oktober '39 een artikel schreef 'Genoeg sabo
tage van de onzijdigheid ', kwam prompt het antwoord 
van Van Gelderen. 
Natuurlijk was De Man geen fascist geworden. Ook 
was zijn houding niet te wijten aan overmatige sympa
tie voor het Duitsland waar hij een groot deel van zijn 
loopbaan had doorgebracht (en waar, tussen haakjes, 
ook zijn boeken op de brandstapel waren gegooid). Zijn 
motieven werden v66r alles bepaald door zijn paci
fisme enerzijds (in 1914 was hij oorlogsvrijwilliger ge
weest, 'bedrogen door de nationale propaganda van 
toen ' ) en anderzijds door de onthutsende ervaringen die 
hij, als minister, opgedaan had ten aanzien van de Bel
gische democratie. Heel spits had hij geconcludeerd, 
dat er geen sprake was van een strijd tussen Goed en 
Kwaad, maar tussen twee nationale ego·lsmen, met 
eigen ideologie. 
Voor Van Gelderen was dat een voorbeeld van vals in
tellectueel spel. Uiteraard kon men de democratische 
Ianden veel verwijten en hij somde de zware gemaakte 
fouten op. Maar vandaag was het de tijd niet meer om 
na te gaan, hoe ongelukkig de Tsjechische politiek te
genover de Sudentenduitsers wet was geweest. Van
daag was er nog maar een echt probleem: hoe de op
mars van het nationaal-socialisme te stoppen. Nakaar
ten over het recente verleden kon aileen maar verwar
ring stichten. De vraag was hoe het ergste kon worden 
vermeden: 'Dreigt de ongestrafte voortzetting van zulk 
een regime, waarin aile normen waarop onze bescha
ving rust, worden geschonden, op de duur niet overal 
met zijn hete adem cultuur en menselijkheid te verstik
ken? En zou, nu eenmaal de worsteling tussen deze we
reid en de democratieen de vorm van een wapengang 
heeft aangenomen, de socialist daarbij neutraal kunnen 
zijn?' 

Franse Revolutie 
De tweede jaargang kon nog maar uit enkele losse 
nummers bestaan. Materieel dus een schamele oogst. 
Maar toch (mag ik het zo zeggen?) een monument van 
historische waarde. Een bewijs van hoe onneutraal een 
tijdschrift zijn kon, binnen het neutrale Nederland. Een 
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bewijs ook van hoe creatief de jongere generatie van 
toen zich kon uiten, naar de toekomst toe, en hoe ze het 
werk van de sociaal-democratie kon plaatsen in een 
historische lijn. 
Dat Iaatste blijkt vooral uit het speciale nummer dat we 
toen hebben gewijd aan de Franse Revolutie, na 150 
jaar. Als socialisten wisten wij er ons de erfgenamen 
van. Maar tevens stelt met name Vander Goes van Na
ters in zijn stuk 'De Franse Revolutie en wij', dater in 
die grootse beweging een individualistisch-liberaal ele
ment werkte, dat praktisch halt maakte voor de collec
tieve vragen van de menseHjke ontvoogding. Voor so
cialisme was het te vroeg, al bestonden er, gevoelsma
tig, wei aanduidingen in die richting. En hij citeert (hoe 
kon het anders?) Jaures : 'Het is aileen het Socialisme, 
dat aan de Verklaring van de Rechten van de Mens haar 
volle betekenis zal geven, en het recht der mensheid zal 
verwerkelijken'. 
Ikzelf heb in die aflevering een studie bijgedragen over 
'Condorcet en de Filosofie van de Vooruitgang'. Ik 
hield van die man en zijn rationele optimisme, van zijn 
overtuiging, dat de mens altijd perfectibel kan zijn -
wanneer de sociale omstandigheden het maar toelaten 
en de politieke vrijheid gewaarborgd blijft. Maar tevens 
heb ik toen getracht, de grenzen van deze ideologie aan 
te geven - en daarmee impliciet die van de Revolutie 
zelf. Immers, als de mens van nature goed is (en de ge
dachte aan erfzonde zonder grond), dan zal de Rede 
triomferen en steeds verdere progressieve doelstellin
gen realiseren. Reeds Robespierre zelf was daar al niet 
meer zo zeker van. Hij meende, dat een goed gelnfor
meerd burger tevens 'robespierrist' moest worden. Wie 
dat bewust niet werd, was dus een verrader, gedreven 
door onverdedigbaar eigenbelang of schuldige verblin
ding. Daarmee moest dan het Schrikbewind afrekenen. 
Ook met de liberaal Condorcet. 
'Robespierre' luidde de conclusie, 'was dit doctrinaire, 
wereldvreemde liberalisme (helaas! ... ) al voorbij: 
door de politieke praktijk werd hij genoopt tot de Ter
reur. En de latere Marxisten vulden hun theorie over het 
'afsterven van de Staat' aan met een paragraaf over het 
Sociaal Schrikbewind, de 'dictatuur van het Proletari
aat' . 

Wie na een halve eeuw herleest wat hij destijds schreef 
- hij en de geestverwanten van toen - dreigt te worden 
ontgoocheld. Hier echter is dat, merkwaardig genoeg, 
niet het geval. Zeker, de overlevenden van die tijd heb
ben in hun evolutie niet stilgestaan. Maar als men nu in 
een beschouwing van Van der Goes van Naters leest 
over 'supra-nationale' organen die het recht in de we
reid moeten handhaven, dan wordt het duidelijk 
waarom juist hij met zoveel overtuiging federalist kon 
worden. Inzake regionale en functionele decentralisa
tie, zowel als in Europa. 
In die gespannen jaargang kondigt zich heel wat toe
komstzwangere theorie aan, die langzaam tot praktijk 
zou groeien. 'Een monument' , schreef ik hierboven. 
Maar zeker geen grafmonument! (H. Brugmans). 
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Klassieken 

De Socialistische Opstellen van J. Saks 

De Sociaai-Democratische Arbeiderspartij, opgericht 
in 1894, was aanvankelijk een braaf genootschap op 
marxistische grondslag. Het programma ontleende de 
nieuwe club aan haar Duitse zuster, de Sozialistische 
Partei Deutschlands. Opsteller van dit program was 
Karl Kautsky, door Friedrich Engels persoonlijk aan
gewezen als opvolger en aanvoerder van de socialisti
sche beweging. Kautsky redigeerde Die Neue Zeit, het 
theoretisch maandblad van de SPD, dat in 1898 een Ne
derlandse editie kreeg onder de titel De Nieuwe Tijd. 
Redactiesecretaris van dit nieuwe blad werd Pieter 
Wiedijk, apotheker te Amsterdam. Wiedijk, die publi
ceerde onder de nom de plume J. Saks, was vastbeslo
ten het gedachtengoed van Marx en Kautsky te verde
digen tegen anachisten, reformisten, radicalen en an
dere dwaallichten. De Nieuwe Tijd dreigde dus het 
saaiste blad van Nederland te worden. 
Dat zou erg meevallen. In de eerste plaats omdat naast 
Saks eigenzinnige types als Frank van der Goes, Hen
riette Roland Holst, Herman Gorter en Herman Heijer
mans in de redactie zetelden. In de tweede plaats omdat 
Saks, in de beste socialistische traditie, het ruzie maken 
met medestanders die er net iets anders over dachten 
als hij (Van der Goes, Gorter, Wibaut), respectievelijk 
het polemiseren met liberate heren die met het socia
Iisme het beste voor hadden (Quack, Treub), tot hoog 
literair niveau wist te verheffen. Maar de belangrijkste 
reden waarom De Nieuwe Tijd ook nu nog zoveel Iees
genot verschaft is de problematische confrontatie tus
sen de revolutionaire leer en het gezapig voortkabbe
Iende Hollandse Ieven. Dit dilemma zou het Leitmotiv 
worden van Saks' essays in De Nieuwe Tijd, waarvan 
een selectie werd gebundeld in twee delen Socialisti
sche Opstellen. In Saks' eigen woorden uit 1902, het 
jaar van de schoolkwestie: 
'De groote moeilijkheid is: de ontwikkelingstoestand 
van het kapitalisme te demonstreeren aan een omge
ving, die zich voomamelijk kenmerkt door haar onont
wikkeldheid. Onze toestanden wijzigen zich traag, 
sloom wijken de klassen uiteen, bijna zijn ze stationair; 
hier is niet de wrijving, die het klassegevoel doet ont
branden en het Iicht ontsteekt, waarbij de arbeider zijn 
klassepositie en toekomst duidelijk erkent. Waar het 
zich smeulend openbaart, daar staat de kerk met den 
domper klaar en weldra nu ook de school'. 
Saks was de eerste die met behulp van het marxisme de 
geschiedenis van Nederland opnieuw interpreteerde. 
Leer en werkelijkheid bleken zodanig uiteen te !open, 
dat Saks, volstrekt tegen zijn wil, steeds verder van 
Kautsky en Marx himself verwijderd raakte. In 1908 
herdenkt Saks de vijfentwintig jaar te voren overleden 

Marx en prijst hij het geduld van de maestro, die im
mers ten strijde trok tegen de uit zelfoverschatting 
voohspruitende 'onbekookte overhaasting van het an
archisme'. Marx wordt vervolgens door Saks ten voor
beeld gesteld aan een 'ander tot krachtsverspilling lei
dende ongeduld', namelijk de illusie dat het kapita
lisme kan worden overwonnen door hervormingen in 
het parlement. Hoe moeilijk het is geduld en zelfbe
heersing te betrachten, blijkt volgens Saks echter 'wei 
hieruit, dat zelfs hij, Marx, niet aileen eigen kracht door 
overschatting ondermijnde, maar tevens, hoewel de 
richting der maatschappelijke beweging juist beoordee
lende, het tempo der ontwikkeling en de kracht van het 
proletariaat in bedriegelijke vergrooting heeft gezien.' 

Zeer kort samengevat houdt de revolutietheorie van 
Marx het volgende in. Wanneer de produktiekrachten 
met de produktieverhoudingen in tegenspraak komen, 
breekt een tijdperk van sociale revolutie aan. Met de 
verandering van de economische grondslag wentelt 
zich - langzaam of snel - de gehele reusachtige boven
bouw om. De kapitalistische produktiewijze verandert 
de meerderheid van de bevolking in proletariers. Als 
gevolg van concentratie van kapitaal leidt de kapitalis
tische produktiewijze tot vermaatschappelijking van de 
produktiekrachten, tot het aanwenden van het gehele 
maatschappelijke reservoir van produktiekrachten. 
Deze vermaatschappelijking stuurt aan op de overgang 
van de produktiekrachten in staatseigendom. Het reali
seren van deze gemeenschappelijke eigendom van pro
duktiemiddelen, van het socialisme dus, is de taak van 
het proletariaat, dat zich hiertoe meester moet maken 
van de staat. De politieke revolutie gaat dus vooraf aan 
het verwezenlijken van het socialisme. 
Wanneer en hoe komt deze politieke revolutie tot 
stand? Marx en Engels stelden in 1972 in een nieuw 
voorwoord op Het Communistisch Manifest dat de his
torisch gegroeide omstandigheden in elk land het tijd
stip van revolutie zouden bepalen. Dit betekent dat 
deze omstandigheden specifiek moeten worden geana
lyseerd om de strategie en taktiek van de arbeiders
klasse te kunnen bepalen. Bekend is Marx' uitspraak 
dat de vestiging van het socialisme in Nederland waar
schijnlijk een relatief vredig be loop zal kunnen hebben. 
Kautsky was de eerste die een samenhangende poli
tieke strategie formuleerde. Het Programma van Erfurt 
uit 1891 omschrijft de taken en inrichting van de socia
listische partij en schetst de weg naar de verovering van 
de politieke macht, waarbij voor de parlementaire strijd 
een grote rol is weggelegd. De hoogste vorm van klas
senstrijd was in de visie van Kautsky de politieke strijd, 
de partij moest de arbeiders opvoeden tot revolutionai
ren. De verovering van de staat moest gestalte krijgen 
door het bereiken van de absolute meerderheid in het 
parlement (dat ook in de socialistische staat blijft be
staan). Kautsky was optimistisch over de spoedige in
eenstorting van het kapitalisme en hoopte dat de bour
geoisie zo verstandig zou zijn dit oordeel der geschie
denis onder ogen te zien. Dan kon de revolutie zonder 
bloedvergieten zijn beslag krijgen. Volgens Kautsky 
zouden steeds grotere massa's tot de overtuiging 
komen dat, naarmate de kapitalistische ontwikkeling 
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voortschreed, het socialisme onvermijdelijk zou zijn. 
Hier ligt het grote verschil met Saks, die absoluut niet 
geloofde in automatische versterking van het klassebe
wustzijn als gevolg van de ontwikkeling van het kapita
lisme. Crises konden, in plaats van de socialistische re
volutie, even goed lei den tot versterking van het kapita
lisme of tot contra-revolutie. Saks was het dan ook niet 
eens met Kautsky (en Gorter) dat steun aan de boeren 
moest worden onthouden aangezien zij een onder
gaande klasse waren. Net zoals de bourgeoisie aan de 
macht kwam door aile anti-feodale elementen in zich te 
verenigen, meende Saks, 'trommelt de sociaaldemocra
tie aile oproerige verdrukten van het kapitalisme bijeen 
en tracht hen in haar kring te trekken'. De boeren moes
ten dus worden geholpen. 

Thssen Kautsky en Gramsci 
Dat politieke veranderingen geen logisch gevolge zijn 
van economische ontwikkelingen is de belangrijkste 
conclusie uit het geschiedkundig werk van Saks. In de 
opstellen 'De Wiegen' uit 1909 en 'Mr. H.P.G. Quack' 
uit 1917 heeft Saks op een vrijzinnige manier het 
marxisme geconfronteerd met de geschiedenis van Ne
derland. Naar aanleiding van het grote aantal wiegen 
dat werd geschonken aan de zwangere Wilhelmina, 
vroeg Saks zich af waarom de betrekkingen tussen 
Oranje en de Nederlandse bourgeoisie opeens zo harte
lijk waren geworden. De geschiedenis van de republiek 
en het koninkrijk was toch doortrokken van de strijd 
van de regenten tegen de aspiraties van stadhouders en 
koningen. Vormde de populariteit van ons vorstenhuis 
immers niet 'de in majeur getransponeerde klassehaat 
tegen de regentengroep'? Toen in de tweede helft van 
de negentiende eeuw de positie van Oranje definitief 
was ontmanteld, bleek de burgerij, als gevolg van het 
opkomende socialisme, opeens behoefte aan de decora
tieve functie van de monarchie. Tegenover het socia
Iisme moesten 'symbolen en idealen' worden gevon
den. Door de schoolstrijd kon de godsdienst geen dienst 
doen als 'eenheidssymbool van de natie'. De monar
chie moest 'de nationale idee, de illusie der klassenloze 
maatschappij' verbeelden, omdat zij in de voorstelling 
van het verleden 'de belichaming van de revolutionaire 
vrijheidstraditie' en 'waarborg tegen regentenwille
keur' was. 
Grote politieke vemieuwingen, betoogde Saks, in zijn 
opstel over Quack, zijn in Nederland geenszins het re
sultaat van het botsen van produktiekrachten op pro
duktieverhoudingen. De Nederlandse eenheidsstaat 
kwarn van buitenaf tot stand en werd in 1813 na Water
loo van buitenaf gecontinueerd. Koning Willem I werd 
uit Engeland gel:aald om voor charismatisch Ieider te 
spelen, zoals in Marx' Achttiende Brumaire Louis Bo
naparte na de Commune van Parijs (1871) het lot der 
natie in handen moest nemen. In 1848 werd Nederland 
van een absolute een constitutionele monarchie. De po
litieke hervormingen liepen vooruit op de maatschap
pelijke ontwikkeling. Saks: 'Onder de invloed der bui
tenlandse gebeurtenissen was in de nieuwe grondwet 
een machtsverhouding vastgesteld tussen "vorst" en 
"volk", die eerder een uitdrukking was van de buiten
landse dan van de Nederlandse werkelijkheid. ' 
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Saks behoorden · tot de weinigen die reeds voor het 
einde van de Eerste Wereldoorlog en de daaropvol
gende revoluties in Europa onderkenden dat de burger
lijke heerschappij geworteld was in een ideologisch 
overwicht. [n zekere zin kan Saks dan ook worden be
schouwd als een voorloper van Antonio Gramsci, de 
Italiaanse communistenleider die, onder invloed van 
het debacle van de revolutiepogingen en de overwin
ning van Mussolini, een grondige revisie van de 
marxistische theorie van de politieke revolutie onder
nam. Bij Gramsci heet het ideologisch overwicht van 
de kapitalisten 'hegemonie' en het optreden van figu
ren als Willem I, Louis Bonaparte en Mussolini in cri
ses noemt hij 'passieve revoluties': 'het historische feit 
van de afwezigheid van een verenigd initiatief van het 
volk en het tweede feit van het reageren van de heer
sende klassen op het primitieve en chaotische subversi
visme van de volksmassa's door middel van restaura
ties, waarbij een gedeelte van de eisen van het gewone 
volk werd overgenomen ' . Pas als de social is ten de 
ideologische hegemonie op de bourgeoisie hebben ver
overd, kan er sprake zijn van een politieke revolutie. 
Saks neemt een tussenpositie in ten opzichte van 
Kautsky enerzijds en Gramsci anderzijds. De apotheker 
en redactiesecretaris gaat niet zover als de Sardijnse re
volutionair, die de pretentie dat met het marxisme de 
toekomst kan worden voorspeld resoluut afwees. Het 
marxisme van Saks is gedateerd en aileen te begrijpen 
in de context van de eerste twee decennia van deze 
eeuw. Toch zijn de Socialistische Opstellen (Rotter
dam, 1918 en 1923) niet helemaal gespeend van ac
tualiteit. Het ongeduld, de zelfoverschatting en het on
gegrond optimisme, waartegen Saks ten strijde trok, 
blijkt in de sociaal-democratie narnelijk Ianger stand te 
hebben gehouden dan het marxisme. 

Hans Wansink is historicus. 

Boeken 

Overscbatting van de stadsplanners 

Lodewijk Brunt bespreekt: 
Maarten A. Hajer, De stad als publiek domein. Wiardi 

11 Beckman Stichting, 1989. Te bestellen door f 15,- over ~ 
te maken naar Postbank 34 79 700 t.n.v. PvdA-brochu-
res Amsterdam, o.v.v. beste1nummer 751. 

Na een lange periode van anti-stedelijk sentiment, heeft 
het er de schijn van dat steden, stedelijke verschijnselen 
en leefstijlen sinds enige tijd 'in' zijn. Allerwegen 
wordt gesproken van stedelijke revitalisering en de op
komst van een nieuw stedelijk elan. Stadsbesturen 
overtreffen elkaar bij het presenteren van omvangrijke 
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en ingrijpende plannen om hun stad op te stoten in de 
vaart der volkeren. Een spectaculair voorbeeld is het 
Amsterdamse project voor de 11-oever, dat onderdeel 
uitmaakt van het Programma voor Ruimtelijke Ver
nieuwing. Het betreft een gebied dat zich over om
streeks vijftien kilometer uitstrekt van het station Slo
terdijk tot aan het 11-meer. Het is de bedoeling dat hier, 
met de directe omgeving van het Centraal Station als 
briljant middelpunt, een volledig nieuwe stadswijk tot 
ontwikkeling wordt gebracht. Het moet de meest fun
damentele ingreep in de bestaande stedebouwkundige 
structuur worden sinds de aanleg van de grachtengordel 
in de zeventiende eeuw. 
De ortdememingsgeest die aan dit elan ten grondslag 
ligt, doet in de verte misschien denken aan de nietsont
ziende voortvarendheid waarmee in de jaren zestig me
nige stadskem tot de grond toe werd afgebroken om 
plaats te maken voor autosnelwegen en betonnen 'me
gastructuren', waarvan in Nederland het complex 
Hoog-Catharijne een inmiddels klassiek voorbeeld is. 
Die overeenkomst dringt zich op omdat er ook nu weer 
een belangrijke rol wordt gespeeld door grote particu
liere investeerders. In de binnenstad van Amsterdam, 
om er maar een symptoom van te noemen, wordt het 
ene na het andere luxe hotel uit de grond gestampt, ter
wijl het stadsbestuur zich in blijmoedige samenwerking 
met vertegenwoordigers van de bankwereld over de 
concretisering van de diverse stedebouwkundige pro
jecten buigt. 

Allure-denken 
Toch is er in een aantal opzichten nu iets anders aan de 
hand dan toen. In De stad als publiek domein, zojuist 
bij de Wiardi Beckman Stichting verschenen, noemt 
Maarten Hajer drie verschillen. Meer dan destijds is er 
tegenwoordig sprake van besef van de kwaliteit van 
wat er gebouwd wordt. Bovendien tracht men een be
tere aansluiting te vinden met het bestaande en tenslotte 
bestaat er een grotere aandacht voor het wonen in de 
stad. Reden voor de auteur om te spreken van het ' al
lure-denken'. Wat hij daar precies onder verstaat is niet 
geheel en a! duidelijk, maar tot de ingredienten rekent 
hij elementen als: kwaliteit, herkenbare structuur, 
strakke vormgeving, duidelijke lijnen, stedelijke ver
nieuwing, hoogwaardigheid en city-marketing. 'De 
straten, pleinen en parken moeten weer "allure" krij
gen ', merkt Hajer in dit verband op. 'De straat van de 
jaren tachtig moet een "strakke" vormgeving krijgen. 
Gemeentelijke bestuurders en ambtenaren denken sterk 
in termen van grote lijnen, heldere structuren en dure 
materialen ' . 
De auteur heeft zijn kennis op dit gebied voomamelijk 
ontleend aan een serie vraaggesprekken met bestuur
ders en ambtenaren, die werkzaam zijn bij de door de 
Vierde Nota Ruimtelijke Ordening aangewezen zes 'ste
delijke knooppunten', te weten: Amsterdam, Arnhem, 
Den Haag, Groningen, Nijmegen en Rotterdam. Hij 
was daarbij op zoek naar een antwoord op de vraag op 
welke manier het beleid, speciaal met betrekking tot de 
inrichting en vormgeving van de openbare ruimte, zou 
kunnen bijdragen aan de verhoging van de kwaliteit 
van het stedelijk Ieven. Want ondanks de positieve as-

pecten die hij onderscheidt aan het nieuwe allure-den
ken, is hij er niet helemaal gerust op dat dit een onver
deelde zegening zal blijken te zijn. 
Hajer verwoordt zijnzorg door erop te wijzen, dat de 
stedelijke vemieuwing momenteel ter hand genomen 
wordt door een 'ijzersterke coalitie ' van beleggers, ont
wikkelaars, ontwerpers en bestuurders. De kans bestaat 
volgens hem dat deze coalitie slechts plannen toelaat 
die op het allure-denken zijn gebaseerd. Wat daarmee 
dreigt is dat het beleid eenzijdig gericht zal zijn op een 
vormgeving van de openbare ruimte die tegemoet komt 
aan de wensen en behoeften van de 'maatschappelijke 
bovenlaag '. De aandacht voor deze categorie zal in de 
ogen van de auteur ten koste gaan van degenen die van 
het arbeidsproces zijn uitgesloten en die in een steeds 
kleiner wordende wereld terechtkomen omdat ze in be
paalde wijken op een kluitje gedreven worden. Maar 
ook van een aanzienlijke categorie stadsbewoners die 
geen aansluiting hebben kunnen vinden bij de 'nieuwe 
dynamiek van hetfin de siecle'. Kortom, zo vraagt de 
auteur zich af: 'Hoe voorkomen we nu dat we over tien 
jaar wederom vertwijfeld naar ons hoofd grijpen wan
neer we op de huidige plannen terugkijken?' . 

Welnu, dat is niet zo eenvoudig. De kwaliteit van de 
nieuwe stedelijke plannen staat of valt volgens Hajer 
met de vraag of de stedelijke openbare ruimte zich zal 
kunnen ontwikkelen tot een 'publiek domein '. Met dit 
begrip doelt de auteur op de gemeenschappelijke sfeer 
van een stedelijke samenleving, waar de stadsbewoners 
allemaal aan hun trekken kunnen komen. Er moet wor
den voldaan aan vier criteria. Is het stedelijke gebied 
voldoende toegankelijk? Zijn er voldoende aantrekke
lijke en gevarieerde voorzieningen aanwezig? Is de be
trokkenheid van de gebruikers gewaarborgd? Profiteert 
de stad als geheel van de investeringen die gedaan zijn? 
Het is duidelijk dat het niet altijd gemakkelijk zal zijn 
om vast te stellen wanneer nu precies aan deze maatsta
ven voldaan is. Gelukkig voert de auteur zelf een uit het 
Ieven gegrepen voorbeeld aan van hoe zo'n publiek do
mein, zij het tijdelijk en op kleine schaal, er in de prak
tijk kan uitzien. Hij beschrijft met grote geestdrift het 
zomercafe op de luchtplaats van het voormalige Huis 
van Bewaring aan het Amsterdamse Kleine-Gartman
plantsoen, zoals dit functioneerde in het begin van de 
jaren tachtig. 'Het bijzondere van de Amsterdamse 
Luchtplaats was dat dit maatschappelijk initiatief een 
veelheid van activiteiten en groepen aantrok. ( . .. ) 
Groepen uit het disco-publiek die normaal consumeer
den op het Leidseplein, verkozen destijds de levendige 
Luchtplaats waar ze dan ineens naast de krakers kwa
men te zitten waar ze de rest van de week op hadden 
zitten kankeren (het was een tijd vol ontruimingen). 
Een groep Surinaamse winkelmeisjes kwam er ieder 
weekend voor uit Zaandam. Toeristen bleven er onver
mijdelijk han gen. Nieuwe bandjes ontstonden' , aldus 
nog steeds Hajer. 
En hij vervolgt: 'Het was een duidelijk voorbeeld van 
een plaats waar daadwerkelijke ontmoetingen plaats
vonden. Het publiek Ieven rond de Luchtplaats had als 
zodanig een buitengewoon hoog democratisch gehalte. 
Natuurlijk kwamen er op zo ' n verzamelpunt tal van 
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louche randfiguren af. Dealers en zakkenrollers denken 
tens lotte al sinds jaar en dag marktgericht. Maar als ge
heel was de Luchtplaats - in al zijn eenvoud- een ver
rassend voorbeeld van democratisch publiek Ieven en 
een voorbeeld van hoe het publiek Ieven bij kan dragen 
aan het bestrijden van vooroordelen en racisme ' . 
Het klinkt fraai, daar valt weinig op af te dingen, maar 
is zo'n idyllisch stadstafereel een realistische optie 
voor de projectontwikkelaars van het nieuwe Manhat
tan aan het IJ? De Luchtplaats mag een voorbeeld. ge
weest zijn van stedelijke 'democratie ', maar kon als zo
danig aileen maar bestaan omdat er niets op het spel 
stond en er geen collectieve beslissingen genomen 
moesten worden. Hoe democratisch was trouwens de 
Griekse stadsstaat, waar Hajers ideaal van het publieke 
domein duidelijk op ge"inspireerd is? Volgens onze he
dendaagse maatstaven, ben ik bang, bedroevend wei
nig. Zou het publieke Ieven op de Luchtplaats daadwer
kelijk hebben bijgedragen tot het bestrijden van voor
oordelen en racisme? Ik kan het bijna niet geloven. 
Hajer gaat van de veronderstelling uit, dat ontmoetin
gen van vreemden per definitie tot een vergroting van 
onderling begrip en waardering leiden. Dat is nogal 
na"ief, want zulke ontmoetingen kunnen net zo goed ge
voelens van vervreemding, vijandschap en haat tot ge
volg hebben. Het stedelijk Ieven is complex en gelaagd 
en kan per situatie een ander karakter hebbe. Wellicht 
zaten krakers en disco-jeugd broederlijk en zusterlijk 
bijeen in de cafetuin van de Luchtplaats, dat neemt niet 
weg dat ze elkaar buiten die situatie hartgrondig kon
den vervloeken en verafschuwen. Een dergelijke 'dub
bele moraal' is onlosmakelijk met het sterk gesegmen
teerde stedelijke bestaan verbonden, daar zal zelfs een 
coati tie van stadsplanners niets aan kunnen veranderen. 

Krokettencultuur 
Hoeveel sympatie ik in een bepaald opzicht ook heb 
voor Hajers optimisme over de mogelijkheden tot ver
werkelijking van een publiek domein, ik denk dat je bij 
stadsontwikkelingsprojecten altijd rekening zult moe
ten houden met winnaars en verliezers. Hajers stand
punt, dat er in de stad een leefklimaat gerealiseerd moet 
worden dat waardevol is voor aile burgers, lijkt me dan 
ook moeilijk vol te houden. De stadsbevolking is te di
vers om op een gemeenschappelijke noemer te kunnen 
teruggebracht. Een forum als de Luchtplaats mag dan 
onweerstaanbaar zijn geweest voor het uitgaanspubliek 
van het Leidseplein, vertegenwoordigers van andere 
bevolkingscategorieen wilden er niet dood aangetrof
fen worden! 
Hoewel Hajer het nergens met zoveel woorden zegt, 
proef ik uit zijn betoog een sterke neiging om projecten 
die een garantie van collectieve betrokkenheid en 'de
mocratie' niet kunnen bieden, ronduit af te wijzen. Hij 
is vooral bevreesd dat het stedelijk beleid zich teveel 
zal richten op 'nieuwe stedelingen ' , hooggeschoolde 
arbeidskrachten met een 'stedelijke mentaliteit' , die ge
orienteerd zijn op de diversiteit van de stedelijke sa
menleving en zich thuisvoelen in de betrekkelijke 
anonimiteit van de stedelijke omgeving. Moetje pogin
gen om de stad voor deze categorie mensen aantrekke
lijk te maken afwijzen, omdat het soort van voorzienin-
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gen waar zij prijs op stellen niet wordt gewaardeerd 
door 'Jan met de pet '? 
Het risico van een dergelijke redenering is, dat je uit
komt op een positie, waarin de grootste gemene deter 
de doorslag geeft. De gevolgen daarvan Iaten zich ge
makkelijk raden, want kunnen dagelijks worden geob
serveerd in allerlei gedeelten van de stad die in emstige 
mate te lijden hebben onder de zich almaar breder ma
kende 'krokettencultuur ' . Vol gens dezelfde redenering 
kun je trouwens met een gerust hart een groot gedeelte 
van het nu al bestaande stedelijke voorzieningenpakket 
afbreken: worden het Concertgebouw, het Muziek
theater, de Stadsschouwburg, alsmede een aanzienlijk 
gedeelte van de theaters, musea, restaurants en cafe's 
immers niet vrijwel uitsluitend gefrequenteerd door een 
betrekkelijk kleine ' bovenlaag '? 
lk vrees dat Hajer het allure-denken bij de stadsontwik
keling een veel grotere invloed toedenkt dan dit in feite 
ooit kan hebben. Wat de stadsplanners hooguit kunnen 
doen is enkele van de voorwaarden scheppen waaron
der het stedelijk Ieven zich afspeelt. Laten we overi
gens hopen dat het werkelijk om condities van grote al
lure zal gaan. Maar hoe er op zulke voorwaarden ge
reageerd zal gaan worden valt niet te voorzien. Geen 
enkele bevolkingscategorie laat zich langdurig dwin
gen in het keurslijf van een projectontwikkelaar en het 
stadsleven is vee! te complex en te veelzijdig om zich 
door kaarsrechte straten, monumentale pleinen of to
renhoge wolkenkrabbers in strakke banen te Laten lei
den. Als de stad van de toekomst zich ooit nog eens in 
een waarachtig publiek domein zal ontpoppen, zal dit 
- gelukkig- niet dankzij, maar ondanks de ' ijzeren co
alitie' zijn. 

Lodewijk Brunt is hoogleraar sociologie van de ge
bouwde omgeving aan de Universiteit van Amsterdam 

Het socialisme komt ... niet? 

C.H. Wiedijk bespreekt: 
Frits de Jong Edz., Herinneringen van een rode jongen. 
Amsterdam, Stichting beheer USG, 1989. 

In oktober 1981 had ik het genoegen met de oud
AJC'er Jacques Baruch over de (socialistische) bewe
ging te spreken. In snel tempo passeerde in ons gesprek 
een keur van sociaal-democraten de revue. Het duurde 
dan ook niet lang of we kwamen, na de door de nazi 's 
vermoorde oud-AJC'er Ab Lopes, op Frits de Jong, in 
1941 student geschiedenis en later, als prof. dr. Frits de 
Jong Edz., onder andere hoogleraar nieuwste geschie
denis aan de politieke en sociale faculteit van de Uni
versiteit van Amsterdam. 
'Van die Frits,' zei Baruch letterlijk, 'kreeg ik in 1941, 
- toen waren er net persoonsbewijzen uitgereikt, per
soonsbewijzen met een J erop en Frits was iets jonger 
dan ik, studeerde geschiedenis, we waren lid van de So
ciaal-Democratische Studenten Club - ... ; Frits heeft, 
en daar ben ik 'm nog altijd dankbaar voor, zijn per
soonsbewijs aan mij gegeven .. . ' 
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Van Frits de Jong is nu, postuum, onder de titel Herin
neringen van een rode jongen het verhaal van zijn 
jeugd verschenen. Het egodocument is niet groot. Van 
de 86 pagina's zijn er 63 met tekst bedrukt en 12 andere 
bevatten fraaie, voor het begrip van de tekst noodzake
lijke, illustraties in zwart-wit en kleur. Maar De Jong 
Edz. kan schrijven en deze 'kaneel' is het zeker waard 
'bij het lood' gewogen te worden. 
Terwijl de uitgever van het mooi uitgevoerde boekje 
vooral overtuigd blijkt van de ironiserende afstand van 
De Jongs herinneringen, zal de lezer, volgens mij, 
vooral door diens humor worden getroffen. Niet door 
het vertellen van het tegengestelde van wat hij zeggen 
wil, pakt de auteur ons, maar door het met een glim
lach, soms ook met een grimlach, bezweren van vee! 
uit zijn jonge Ieven dat melancholiek maakt. Frits was 
zonder twijfel een rode jongen; zijn haar en zijn hart 
waren rood. Dat wekte bij de anderen agressie op. 'Doe 
eens wat geks,' roepen de jongens van het Buiksloter
hamse schooltje in Amsterdam-Noord, als Frits door 
zijn haar en zijn 'paarse, blauwe of terra AJC-kieltje' 
weer eens het middelpunt van een joelende groep kin
deren is. 'En,' laat DeJong erop volgen, 'dan moest ik 
grimassen en gebaren ten beste geven, waarvoor ik 
thuis al minachtend met pias werd aangeduid ... ' 
Een belangrijk thema in de geschiedschrijving van de 
sociaal-democratie, de aanpassing, de accommodatie 
om het modem uit te drukken, door DeJong ingroei ge
noemd, is zeker het belangrijkste thema van deze herin
neringen. Dit abstracte begrip krijgt door De Jongs ver
teltalent en het feit dat het hier gaat om Nederlandse, 
twintigste-eeuwse geschiedenis, een bijzonder concreet 
karakter. De Vander Pekstraat in Noord waar vader Ed 
K. de Jong, pas tot bibliothecaris van de afdeling Mei
doomplein van de Amsterdamse Openbare Leeszaal en 
Bibliotheek benoemd en moeder ('Ma, of zo iets zeiden 
we niet') Nelly Zemike, o.a. actief in de Sociaal-Demo
cratische Vrouwenclub, zich in 1923 vestigen, ligt er 
nog, het bovenhuis (nr. 52, I hoog) is er nog, de wooing 
van Vorrink, 'schuin aan de overkant', eveneens. 
Dan wordt de klacht van De Jong over de verhuizing 
naar een eigenaardige wooing in de, ook nog be
staande, Aurikelstraat in Amsterdam-Noord wei heel 
werkelijk: 'Het was dus een afwijkend huis, natuurlijk 
was het dat. Jets wat alle andere mensen hadden, daar 
kleefde a1tijd wat aan dat niet helemaal in orde was. Zo 
dronken andere mensen koffie- wij nooit.' 
Zelfs op de Van Tuyll van Serooskerkenweg in Amster
dam-Zuid zijn de opengeschoven vitragegordijnen van 
de familie DeJong nog paars in plaats van 'statig wit of 
creme' en zijn ze juist gesloten om 'iedere inkijk te 
voorkomen'. We weten niet welke indruk De Jongs me
dedeling over 'die brede Van Tuyllweg' op lezers 
maakt die niet ooit hebben verlangd ook in dat mooie 
nieuwe Amsterdam-Zuid te kunnen wonen. Zeker is dat 
de verteller erin slaagt een dubbele bodem in zijn ver
haal aan te brengen die geen bekendheid met een be
paalde straat nodig heeft om begrepen te worden. Op p. 
67 schrijft hij over de !eiders van de Nederlandse so
ciaal-democratie: 'Die woonden haast allemaal ih 
"Zuid". Wibaut voorop, Waldeck Pyrrnontlaan 11, 
maar ook A.B. Kleerekoper op de Minervalaan ... ' 

Ook jongere sociaal-democraten als Wim van Halm, 
bezoldigd assistent-Rode-Valken1eider van de AJC in 
1931, woonde bij de De Jongs 'om de hoek'. Maar, 
weet de lezer, de moeder van het zesjarige Fritsje had 
haar jongen a1 geleerd dat de voorrnan van de Neder
landse sociaal-democratie, Troelstra, wilde dat aile 
arme mensen het beter zouden krijgen. (p. 18) 
Naast de anderen waren er steeds 'de onzen' (zoals De 
Jong de sociaal-democraten elders wei heeft genoemd), 
dat is ook een thema in deze herinneringen. Die gaven 
de in zijn jeugd vaak angstige jongen een gevoel van 
veiligheid, van geborgenheid. Wanneer Troe1stra in mei 
1930 is overleden, ziet de uit school naar huis (dan nog 
aan de Ooievaarsweg in Noord) 1opende Frits 'veel 
rode vlaggen hangen, ha1fstok en vaak van een zwarte 
dot crepe voorzien of een dito stukje wimpel.' Het heeft 
dus bestaan, geeft DeJong impliciet aan, zestig jaar ge
l eden, een Amsterdam-Noord dat voor een belangrijk 
dee! geloofde in de komst van het socia1isme. De bewe
ging is een realiteit geweest. Met zijn grote aandacht 
voor het visuele roept hij dat beeld op, een beeld dat 
door de in het boekje opgenomen reprodukties van affi
ches en prenten wordt bevestigd. 'Zo was het ook 
thuis,' vervolgt DeJong zijn verhaal. Zijn moeder zegt: 
'Het crepe was al in vee! winkels uitverkocht.' Dat is 
geen ironie. En in het avondblad van Het Volk van die 
dag schrijft de dichteres Margot Vos: 'De aad'laar met 
gebroken wieken is heengegaan.' Was Troelstra geen 
adelaar? Waren zijn wieken niet gebroken? 
Hoewel de herinneringen nauwelijks verder reiken dan 
1937 en dus het Ieven van een jongen beschrijven, om
vatten ze de hele ontwikkeling van Sam de Wolffs 'het 
socialisme komt' tot Wim Thomassens 'het socialisme 
komt niet'. Maar telkens zijn er ook tegenmelodieen in 
het verhaal. Van de eigen VARA willen Frits' ouders 
geen lid worden, die is te 'ordinair'. Maar op de burger
lijke Daltonschool in Zuid moet Frits kleur bekennen: 
'Ben je voor de AVRO of voor de VARA?' Frits ant
woordt: 'Als we radio hadden, zou ik voor de VARA 
zijn'. Ge1ukkig worden zijn ouders lid alsop oudejaars
avond 1932 Ernst Busch zijn strijdliederen voor de 
VARA-microfoon zingt. 
Evenals Jacques Presser lijkt DeJong eerst te dom voor 
het gewone voorbereidend hoger en middelbaar onder
wijs van de jaren dertig. Maar zijn moeder, een Zemike 
met een inmiddels tot U.B.-functionaris gepromo
veerde echtgenoot, weet hem van de ULO op het Am
sterdams Lyceum te krijgen. Het is rector Gunning zelf 
die Frits uit de ULO-k1as komt halen om hem te vertel
len dat hij op zijn school- toen als 'het Gunning' be
kend- welkom is. Daar 'verbroederde' hij zich met het 
intellectuele burgerrnilieu (p. 81). Daar leerde hij 'een 
vrij rechts trompetje te blazen'. 
Toch kwam het echte einde van de socialistische 
droom, naar zijn zeggen, pas 'bijna vijftig jaar' later. 
Hoe en waardoor wordt niet onthuld in deze in april 
1989 afgesloten herinneringen die iedere in de geschie
denis van de sociaal-democratische beweging ge'inte
resseerde moet lezen. 

Frits de Jong Edz., de historicus (1919-1989) 
Het is moeilijk te bepalen hoe belangrijk een geschied-
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schrijver is. Nog steeds kan ik niet verkroppen dat in 
Mijnhardts boek uit 1983 (387 pagina's) over de Neder
landse historiografie sinds 1945 het werk van De Jongs 
voorganger Jacques Presser niet aileen ontbreekt, maar 
zelfs de naam Presser geen enkele keer voorkomt. Be
tekent het dat Presser te onbelangrijk was om tot de Ne
derlandse historiografen sinds 1945 te worden gere
kend? Nog dwarser zit het mij dat op mijn in 1986 ge
uite klacht daarover nooit is gereageerd. Is Geyls opvat
ting over geschiedenis als discussie zonder eind soms 
verouderd? 
Gelukkig heeft F. de Jong Edz. wei een plaatsje gekre
gen in Mijnhardts Kantelend geschiedbeeld. De Jongs 
geschiedenis van het NVV wordt 'belangrijk' ge
noemd, maar er wordt geconstateerd dat het 'echter' 
vooral is geschreven vanuit het perspectief van de so
cialistische 'rode familie'. Op p. 282 wordt van De 
Jong, hier in een adem met Ger Harmsen genoemd, ge
zegd dat zij een 'sterke identificatie met wat de auteurs 
als het belang van de arbeiders zagen' hadden en dat zij 
daardoor een nader onderzoek naar het regeringsbeleid 
in de jaren dertig niet nodig zouden vinden. 
Een historicus die in Kantelend geschiedbeeld vee! 
meer in de smaak valt is E.H. Kossmann wiens boek 
over de Lage Landen ( 1780-1940) 'briljant geschreven' 
wordt genoemd. In het ruim 500 pagina's tekst omvat
tende boek komen de volgende sociaal-democraten 
voor: Anseele, Berlage, Domela Nieuwenhuis (vooral 
als anarchist), H. Gerhard, Geyl, Gorter, Camille Huys
mans, Kautsky, Lassalle, Lenin (als communist), Rosa 
Luxemburg, Hendrik de Man (op 14 pagina's ge
noemd), De Paepe, Pannekoek (als radencommunist 
vooral), Van Ravesteyn, Henriette Roland Holst, Saks, 
Spaak, Troelstra, Vandervelde en Wijnkoop (als com
munist in de eerste plaats). In Kossmanns tekst ontbre
ken derhalve o.a. de Noord-Nederlandse sociaal-demo
craten: Albarda, Banning, Drees, Vander Goes van Na
ters, Kupers, Oudegeest, mevrouw Ribbius Peletier, 
Schaper, Stenhuis, mevrouw Verwey-Jonker, Vliegen, 
Vorrink, Wiardi Beckman en Wibaut. 
Deze mensen speelden voor De Jong Edz. - geschied
schrijver der sociaal-democratie- juist een belangrijke 
rol in de geschiedenis van de Lage Landen. AI in zijn 
Saks-biografie geeft hij hun, op de 'jongeren' Drees, 
Van der Goes van Naters, Kupers, Ribbius, Verwey, 
Vorrink en Beckman na, de aandacht die ze verdienen. 
In zijn boek over het NVV duiken dezen, Van der Goes 
van Naters, Ribbius, Verwey en Wiardi Beckman uitge
zonderd, op. Echter, in zijn Wij willen ellende wenden, 
over SOAP en PvdA, komen die, slechts Ribbius ont
breekt nog, voor. Haar naam, tens lotte, vinden we in De 
Jongs boek over de Arbeiders Jeugd Centrale, dat hij 
samen met de (jonge) Hartveld en Dries Kuperus 
schreef. Kortom, de betekenis van DeJong is dat hij de 
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geschiedenis van de sociaal-democratische beweging 
heeft geschreven en daardoor, en door zijn persoon, te
gelijkertijd de geschiedschrijving daarvan door anderen 
heeft gestimuleerd. Zo zijn door zijn toedoen vele his
torische vragen beantwoord. 
Door onderzoek heeft hij het beeld van de geschiedenis 
der Lage Landen verrijkt. Oat beeld werd door hem, de 
visueel begaafde, steeds groot opgezet. Een enkele 
keer, dat maakt ook het verhaal over zijn jeugd duide
lijk, kan zijn werkwijze tot op zichzelf niet zo belang
rijke onnauwkeurigheden leiden. Zo heette de tekenaar 
van o.a. Bulletje en Bonestaak Van Raemdonck, werd in 
1926 in het oude Amsterdamse stadion niet SchOnlanks 
Moloch, maar diens Jeugddag opgevoerd, brandde het 
Paleis voor Volksvlijt weliswaar in 1929 af, maar 
preekte Albarda (zou Kossman 'm werkelijk niet mis
sen in de geschiedenis van de Lage Landen?) pas in de
cember 1930 zijn 'dappere ongehoorzaamheid'. In 
1931 was Wim van Halm nog niet centrale Rode-Val
kenleider, maar Jan Stoovelaar. AI in een vroegere pu
blikatie liet De Jong de Spaanse Republiek in 1932 be
ginnen en ook in zijn herinneringen houdt hij aan dit 
jaartal vast. 
Naast het beeld gaf De Jong ook nog de theorie die 
door vele Nederlandse historici is overgenomen: de al 
genoemde theorie van de ingroei. Oat wil zeggen: de 
sociaal-democraten hebben de anderen, de anderen de 
sociaal-democraten zodanig be"invloed, dater daardoor 
in Nederland een gemengde maatschappij is ontstaan. 
Die theorie werd door mij aangevochten. Typerend 
voor De Jong is nu dat hij in zijn herinneringen en in 
het voorwoord van Geertje Naardens boek over de AJC 
in oorlogstijd, zijn ingroei-theorie wat relativeert. Op 
een zomerkamp van de Jeugdgroep van Socialistische 
Scholieren, waarvan hij lid was geworden, vertelt hij in 
zijn herinneringen, zorgen Wim en An Thomassen er
voor dat het in het kamp te behandelen thema, 'zoals 
meer en meer gebruikelijk in die jaren, niet expliciet 
socialistisch van aard is, maar algemeen: Johan Hui
zinga, de historicus.' En in het voorwoord van het 
nieuwe AJC-boek zegt DeJong: 'Wat staat ons dan nog 
in de weg om te "veralgemenen", om mee te doen?' 
In 1975, op de zeventigste verjaardag van Wim van 
Halm, verwoordde Frits de Jong Edz. op beeldende 
wijze zijn opvatting over de beoefening van het histori
sche ambacht: 'Tussen de spanten van trouw en kritiek 
wil ik mijn weefsel spannen.' Hij wilde het niet aileen, 
hij deed het ook, tot het laatst. Het is niet zijn schuld dat 
het met de beweging 'wei beter kon gaan'. Het is 
vooral zijn verdienste dat het met de geschiedschrijving 
van die beweging goed gaat. 

C.H. Wiedijk is historicus. 
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Kunst en kwaliteit 

Het VVD-statenlid heeft er moeite mee. 'Moet het in 
aile vrede zo? De anonimiteit stoat haar erg tegen . Zij 
is trots op haar vrouw zijn en trots op het werk dat zij 
aft evert.' Aldus het verslag van de commissie welzijns
zaken van de provincie Groningen, waar het emancipa
tiebeleid voor 1990-1991 ter discussie stond. Het sta
tenlid reageerde hiermee op een voorstel om in het 
kader van emancipatiebeleid aanvragen van beeldend 
kunstenaars voor provinciale ondersteuning te beoorde
len, zonder de persoonsgegevens van de kunstenaar in 
de beoordeling te betrekken. Daarmee zou, volgens het 
onderzoeksrapport waarin onder andere dit voorstel 
werd beargumenteerd, de schijn van sekse-specifieke 
beoordeling vermeden kunnen worden. 
Het college van gedeputeerde staten deelde kennelijk de 
opvatting van het Statenlid. De aanbevelingen uit het 
onderzoek, dat tot doel had concrete, op termijn reali
seerbare voorstellen te formuleren op diverse beleids
terreinen, werden bijna allemaal door het college over
genomen, zonder noemenswaardige wijzigingen. Slechts 
deze ene aanbeveling niet. 'Deze activiteit onderschrij
ven wij niet. Gebruikelijk bij een kwalitatieve beom·de
ling is het p/aatsen van een produkt tegen de achter
grond van een ontwikkeling, het rekening houden met 
trends e.d.' , zo redeneerde het college in zijn voor
dracht aan provinciale staten. Als enige vroeg het sta
tenlid van de PSP nog naar een nadere motivering van 
deze uitspraak. Het antwoord van de betreffende gede
puteerde luidde dat hij geen voorstander was van de 
'anonieme methode' en dat hij zelf liever werkte vanuit 
vaste criteria, zoals ook elders gebruikelijk was. Daar
mee werd de discussie over dit onderdeel van emanci
patiebeleid gesloten en werd de voordracht van het col
lege overgenomen. 
Maar het grote probleem bij het huidige beleid ten aan
zien van de beeldende kunst, is nu juist dat vaste crite
ria voor het meten en vaststellen van kwaliteit ontbre
ken. De gevolgen daarvan voor het beeldende kunst-be
leid in het algemeen, maar ook voor de beoordeling van 
het werk van vrouwelijke kunstenaars, Iaten zich 
slechts raden. 
Op het terrein van de beeldende kunst hebben provin
ciale overheden vooral te maken met de Tijdelijke bij
drageregeling provinciale bevordering van beeldende 
kunst (TRBK). De doelstelling van deze door de rijks
overheid opgelegde regeling, bestaat uit ' het bevorde
ren van de mogelijkheid tot produktie van beeldende 
kunst, zodat ook wordt bevorderd dat beeldende kun
stenaars in hun bestaan kunnen voorzien'. Waar in de 
praktijk de adviescommissies ter uitvoering van de ter 
ziele gegane BKR zich echter, naar nu wordt beweerd, 
bijna volledig door het sociale element zouden hebben 
Iaten leiden, onder andere omdat artistieke kwaliteit- des-
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tijds beschreven als het in stand houden van het artis
tiek scheppend verrnogen en de artistieke bekwaam
heid- zo moeilijk te meten zou zijn, wordt bij de uit
voering van de TRBK uitdrukkelijk geeist dat artistieke 
kwaliteit van het te beoordelen produkt de enige beoor
delingsmaatstaf mag zijn van de daartoe in het Ieven 
geroepen adviescommissies van 'onafhankelijke des
kundigen'. 
De provincies hebben dergelijke adviescommissies in
gesteld en verrnelden zeer tevreden in een brochure die 
onlangs door het lnterprovinciaal Overleg (IPO) aan de 
Tweede Kamer werd aangeboden, dat bij hen het kwali
teitsniveau inderdaad door onafhankelijke deskundigen 
wordt bewaakt. Achter deze woorden verschuilt zich 
echter een andere werkelijkheid. Zo bleek bijvoorbeeld 
uit een jaarverslag van de Groninger provinciale be
zwaarschriftencommissie dat er nogal wat bezwaar
schriften tegen de werkwijze van de Groninger advies
commissie waren ingediend. De bezwaren spitsten zich 
toe op de onduidelijkheid van de kunstinhoudelijke se
lectiecriteria, op de onvolledige motivering van afwij
zingen, op de onzorgvuldige voorbereiding daarvan en 
op het verondersteld gebrek aan onafhankelijkheid van 
de adviescommissie. De bezwaarschriftencommissie 
moest wei constateren, en deed dat ook, dat een beoor
deling van de artistieke kwaliteit van de kunstwerken is 
uitgesloten omdat niet wordt aangegeven welke toet
singscriteria voor de beoordeling van subsidie-aanvra
gen worden gehanteerd. 

Kwaliteit is het voomaamste selectiecriterium gewor
den bij de beoordeling van beeldende kunst. Er is aileen 
een kleinigheid vergeten. Het criterium is niet geopera
tionaliseerd, niet meetbaar gemaakt op welke manier 
dan ook, noch op landelijk noch op provinciaal niveau. 
Dat betekent dat subjectieve factoren, geworteld in een 
niet geexpliciteerde culturele en maatschappelijke ach
tergrond, die geen directe relatie zouden mogen hebben 
met het van overheidswege beoordelen van kunstwer
ken, ongehinderd hun gang kunnen gaan bij de beoor
deling. Dat kan voor vrouwen, maar niet voor hen ai
leen, negatieve gevolgen hebben. Omdat vrouwen 
lange tijd als passieve en niet-scheppende wezens wer-
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den afgeschilderd, worden ook nu nog beroepsmatig 
werkende vrouwelijke kunstenaars door de goege
meente vaak als hobbyisten aangemerkt. Een dergelijk, 
voor een dee! onbewust norrnen- en waardenpatroon 
kan, zonder controleerbare toetsingscriteria ongecorri
geerd terecht komen in de beoordeling van kunst. Het 
advies van de Emancipatieraad om subsidiestromen ge
lijkelijk over mannen en vrouwen te verdelen, kan dit 
proces aileen maar versterken. 
Bij de BKR stand de ontwikkelingsgang van de kunste
naar centraal. Bij de nieuwere adviescommissies gaat 
het om het artistiek gehalte van de kunstproducten. 
Daarvoor zijn, in ieder geval in eerste instantie, per
soonsgegevens van de kunstenaar niet nodig, als de be
oordelingscommissies inderdaad deskundig en onaf
hankelijk zouden zijn. Het ingediende werk zou beoor
deeld moeten worden op zeggingskracht en visie, op 
oorspronkelijkheid gemeten naar de situatie op het ter
rein van de beeldende kunst en op ambachtelijk kun
nen. Zeggingskracht en visie is aileen op intersubjec
tieve wijze vast te stellen. In adviescommissies zouden 
daarom vertegenwoordigers van zoveel mogelijk op
vattingen zitting moeten hebben. Oorspronkelijkheid in 
relatie met de geschiedenis van de beeldende kunst, en 
niet in relatie met een individuele ontwikkeling zeals 
nu gebruikelijk is, vereist een gedegen kunsthistorisch 
en kunstambachtelijk inzicht bij de !eden van de ad
viescommissies. Ambachtelijk kunnen is natuurlijk een 
voorwaarde voor de beide andere beoordelingsaspec
ten. Wanneer adviescommissies in voorkomende geval
len zouden menen geen uitspraak over het werk te kun
nen doen, zonder meer van de kunstenaar te weten, 
zouden zij dat openlijk moeten kunnen beargumente
ren. Dat zou de vastgeroeste discussie over het kwali
teitsbegrip in de kunst aileen maar goed kunnen doen. 
Het is opmerkelijk dat velen die in beeldende kunst zijn 
ge'interesseerd, zich er over verbazen dat een dergelijke 
beoordeling van kunst niet gebruikelijk is. Het is even 
opmerkelijk dat anderen die professioneel bij die be
oordeling zijn betrokken, een dergelijke werkwijze 
zonder noemenswaardige argumentatie als niet-wense
lijk en onmogelijk bestempelen. Kwaliteit is aileen 
kwaliteit als er kwaliteit op staat? 
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Schengen, Europa en de democratic 

'Wat West-Europa van de DDR kan leren ? Dat demo
cratie erg breekbaar is en dat een land a lies moet doen 
om een democratisch systeem in stand te houden. ' (W. 
Berghofer, burgemeester van Dresden op 2 februari 
1990 in Davos) 

De berichtgeving over het Aanvullende Akkoord van 
Schengen dat in december 1989 op het laatste moment 
niet werd ondertekend, liet twee paradoxen zien. 
De eerste paradox was dat de onverwacht snelle af
braak van de grenscontrole in Midden-Europa de op
heffing van de grenscontrole in West-Europa bemoei
lijkte en misschien wei op de lange baan heeft gescho
ven. De doorbraak in de Muur tussen de Duitslanden en 
het oprollen van het IJzeren Gordijn aan de Hongaarse 
en Tsjechoslowaakse kant van de grens met Oostenrijk 
maakt het moeilijker om de resterende slagbomen tus
sen de vijf Ianden van het Schengen-akkoord (de 
Bondsrepubliek, Frankrijk en de Benelux-landen) de
finitief buiten werking te stellen. 
De tweede paradox lag in de situatie dat de bevolking 
van West-Europa in het najaar van 1989 avond aan 
avond op de TV of in de krant kon zien hoe burgers in 
Midden en Oost-Europa door persoonlijke actie, moed 
en vasthoudendheid de democratie op de politieke 
machthebbers en ambtenaren terugwonnen, terwijl de 
burgers in West-Europa van hun politici, ambtenaren 
en soms ook van joumalisten kregen te horen dat zij 
zich beter niet rechtstreeks kunnen bemoeien met de 
nieuwe regels voor de verhouding tussen burger en 
overheid na opheffing van de grenscontrole. Die be
moeienis was onnodig, ongebruikelijk en staatsrechte
lijk niet goed mogelijk. Het vaststellen van de nieuwe 
regels kon beter worden overgelaten aan de onderhan
delende ambtenaren en een enkele politicus die inzage 
in de teksten waardig werd geacht. In het ene dee! van 
Europa werd de democratie door activiteit van burgers 
weer tot Ieven gebracht. In het andere dee! gaven be
windslieden en ambtenaren de burgers en parlementa
riers te verstaan dat zij met wat minder democratie ge
noegen moesten nemen, anders zou de Europese een
wording nooit van de grond komen. 
Het uitstel van de ondertekening van Aanvullende Ak
koord medio december is mijns inziens vooral aan het 
samengaan van deze twee paradoxale situaties te wijten. 
Beide paradoxen wil ik hier nader bezien. Vooraf dient 
Schengen eerst te worden geplaatst tegen de achter
grond van het migratiebeleid dat sinds 1945 in Europa is 
gevoerd. Tot slot komt de vraag aan de orde welke les
sen uit het tijdelijke debacle in Schengen kunnen wor
den getrokken, als de eenwording van Europa als een 
nastrevenswaardig doe] wordt gezien. 

Migratiecontrole 
Het jaar 1989 heeft opnieuw duidelijk gemaakt dat in
temationale migratiestromen zeer snel van omvang en 
richting kunnen veranderen . In Nederland kreeg de ver
dubbeling van het aantal asielzoekers ten opzichte van 
het voorafgaande jaar ( 14.000 in 1989 tegenover 7.500 
in 1988) vee! publiciteit. Die migratie heeft echter mi
niscule proporties in vergelijking met de migratie el
ders in Europa: de 840.000 immigranten die in 1989 in 
de Bondsrepubliek zijn opgevangen: 380.000 Aussied
ler van Duitse afstamming uit de USSR, Polen en Roe
menie, 340.000 DDR-burgers (Ubersiedler) en ruim 
120.000 asielzoekers; daamaast vond een massale ver
huizing plaats van honderd-duizenden Turken uit Bul
garije naar Turkije plus een gedeeltelijke retourmigratie 
naar Bulgarije. 
Die snelle' en vaak onvoorspelbare ontwikkeling van de 
migratie dwingt overheden die migratie-bewegingen 
willen reguleren tot een flexibel migratiebeleid. Over 
langere termijn bezien kunnen de pogingen van de 
overheden in West-Europa om de migratie te sturen 
vanaf 1945 in vier perioden worden onderscheiden. 
De eerste peri ode ( 1945-1955) wordt bepaald door de 
afwikkeling van de economische en menselijke chaos 
van de Tweede Wereldoorlog en door een naoorlogs na
tionalisme. In die tijd is voor bijna elke grensover
schrijding in Europa een visum verplicht. Aileen tussen 
buurlanden wordt die eis soms opgeheven. 
De tweede periode (1955-1970) wordt gekenmerkt 
door opleving van de economie en de Koude Oorlog. 
Reisverkeer en arbeidsmigratie binnen West-Europa 
worden geliberaliseerd in Benelux, Noordeuropese 
Unie, OESO en EEG (volledig vrij werknemersverkeer 
sinds 1968). De behoefte aan arbeidskrachten, de ople
vende wereldhandel en de dekolonisatie leiden tot af
schaffing van de visumplicht, ook voor vee! Ianden in 
Afrika, Azie en Zuid- en Midden-Amerika. 
De derde periode (1970-1985) begint met de energie
crisis en de stop op de werving van arbeiders van buiten 
Europa. De migratiepolitiek krijgt een gespleten karak
ter. Enerzijds is er verdere liberalisatie van migratie 
binnen West-Europa, onder andere door de uitbreiding 
van de EG van zes naar twaalf !eden. Anderzijds wor
den er, vooral vanaf de economische recessie aan het 
begin van de jaren tachtig, steeds meer beperkingen op
gelegd aan nieuwe immigranten uit Ianden buiten de 
EG. Dat (be)treft zowel nieuwe arbeidsmigranten als de 
staart van de mediterrane gezinshereniging en asielzoe
kers uit Derde-Wereldlanden. 
De vierde periode loopt vanaf 1985, als besloten wordt 
op termijn de binnengrens-controle op te heffen en een 
begin wordt gemaakt met de voorbereiding van de in
terne markt in de EG in 1992. In 1985 wordt ook als 
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voorloper van het Akkoord van Schengen gesloten. De 
gespleten politiek uit de vorige periode wordt versterkt: 
meer migratievrijheid binnen West-Europa en tegelij
kertijd meer restricties voor migranten die van buiten 
West-Europa komen. 
In zekere zin lijkt de toestand in de laatste periode op 
die in de eerste, aileen nu niet op het niveau van de na
tionale staten, maar op het niveau van West-Europa ten 
opzichte van de rest van de wereld. 

Waar liggen de buitengrenzen van Europa? 
De basisgedachte van het Akkoord dat de vijf Ianden in 
1985 in het Luxemburgse plaatsje Schengen sloten, 
was dat de toch al sterk verminderde personencontrole 
aan de binnengrenzen in 1990 geheel zou worden opge
heven. In de plaats daarvan zou een veel strengere con
trole aan de buitengrenzen plaatsvinden. Verder zou er 
een nauwere samenwerking tussen politie en justitie 
van de vijf Ianden komen komen bij de bestrijding van 
criminaliteit en van illegale migratie en een inhoude
lijke harmonisatie van de regelgeving op reeks van 
gebieden (wapenbezit, drugsbeleid, visumbeleid, e.d.). 
Die strengere controle aan de buitengrenzen impli
ceerde overplaatsing van grensbewakers van binnen
naar buitengrens, individuele controle van aile grens
overschrijders, extra strenge controle voor burgers uit 
Ianden buiten de EG, invoering van de visumplicht voor 
bijna aile Ianden buiten Europa (met enkele welvarende 
uitzonderingen, zoals Australie, Canada en Japan) en 
een gezamenlijk computer-systeem met ruimte voor in
formatie over 800.000 ongewenste of op te sporen per
sonen. Oat Schengen Informatie Systeem (SIS) zou 
zowel aan de grens als door de politie in het binnenland 
te raadplegen zijn. 
Zodra het idee van streng bewaakte buitengrenzen van 
het Schengengebied door het uitlekken van ontwerp
teksten duidelijker contouren kreeg, rezen er weerstan
den. Enerzijds was er de vrees dat Schengen en in dat 
voetspoor na 1992 de EG Ianden bezig waren een Fort 
Europa te bouwen met een sterke afweer ten opzichte 
van de rest van de wereld en daarnaast de vrees voor 
neveneffecten voor de niet-blanke bevolking van Eu
ropa. Anderzijds ontstond bij de buurlanden het onge
makkelijke gevoel dat migranten die geen toegang kre
gen tot het Fort, wei eens net buiten de muren hun ten
ten zouden kunnen opslaan. Oat verklaart ook waarom 
Italie, Oostenrijk en Spanje belangsteling toonden om 
mee te doen met de vijf van Schengen. Met Oostenrijk 
dat (nog) geen lid van de EG is en daarom ook geen 
partij zou zijn bij de regelingen die rond 1992 voor de 
twaalf EO-staten gaan gelden, werden afspraken ge
maakt die er op neer kwamen dat Oostenrijk zich in 
feite overeenkomstig de Schengenregels zou gaan ge
dragen. Oat was ook nodig omdat Oostenrijk, evenals 
Denemarken met de Bondsrepubliek een verdrag heeft 
gesloten over een vergaande versoepeling van de 
grenscontrole. In feite zou daarmee de Oostenrijkse 
zuidgrens tot buitengrens van het Schengengebied wor
den. Intussen zijn er nog meer belemmeringen gerezen 
voor de oprichting van hoge grenzen binnen Europa. 

Sinds najaar 1989 kunnen de Schengenlanden voor de be-

64 

waking van de oostgrens niet meer op totalitaire regimes 
rekenen. Als Polen, Hongarije en Tsjecho-Slowakije 
straks lid van de Raad van Europa worden, kunnen die 
Ianden toetreden tot verdragen die hun burgers het vi
sumvrij reizen naar Europa mogelijk maken. Op dit 
moment hebben burgers uit die Ianden geen uitreisvi
sum van hun eigen overheid meer nodig maar wei een 
visum voor binnenkomst in een van de Schengenlan
den. Van de dubbele deuren midden in het Huis Europa 
is er maar een echt open: DDR-burgers kunnen zonder 
visum naar de Bondsrepubliek reizen omdat de West
duitse grondwet hun dat recht toekent en de DDR-over
heid de visumplicht bij uitreis heeft opgeheven. In de 
rest van West-Europa geldt voor DDR-burgers nog wei 
een visumplicht. Een Westduitse diplomaat schetste het 
dilemma: 'Wij kunnen de grenzen toch niet sluiten als 
de DDR ze net geopend heeft.' [Neue Zuricher Zeitung 
16 december 1989] 
Die ontwikkeling roept nieuwe vragen op. Wil West
Europa wat betreft migratie de Middeneuropese Ianden 
in de zelfde tweederangspositie plaatsen die het sinds 
1980 aan Turkije heeft toegekend? En hoe gaat men 
reageren op de toenemende arbeidsmigratie uit Mid
den-Europa? De Poolse regering is nu al bezig in Bel
gie om de Bondsrepubliek afspraken te maken over de 
komst van contingenten Poolse werknemers. Half
slachtige en semi-legale oplossingen zoals Nederland 
al jaren hanteert met duizenden Poolse bollenpellers 
die in de zomermaanden illegaal maar met medeweten 
van de arbeidsbureaus komen werken, voldoen niet Ian
ger als het om permanente migratie gaat. 
Wordt de Duits-Duitse, de Duits-Poolse of de Pools
Russische grens de toekomstige streng gecontroleerde 
oostgrens van het Schengengebied? In het verdrag dat 
de staatssecretarissen in december hadden willen on
dertekenen was op het laatste moment een bepaling 
toegevoegd (artikel 132) die de keuze tussen de eerste 
en de tweede optie in feite aan de Bondsrepubliek over
liet en daarmee een eenzijdige inlijving van de DDR bij 
het Schengengebied toeliet. 
Ook aan de zuidkant is de grens minder makkelijk te 
trekken en te bewaken dan het er op papier uitzag. De 
sterke economische verbondenheid tussen Ianden bin
nen en buiten de EG maakt een strenge individuele per
sonencontrole aan de grens kostbaar en onaantrekke
lijk. Vanuit Frankrijk en de Bondsrepubliek pendelen 
dagelijks tienduizenden werknemers over de grens naar 
het industriegebied rond Basel. Frankrijk en Zwit er
land hebben bovendien een gemeenschappelijke econo
mische zone in het gebied rond Geneve. Oat is waar
schijnlijk ook een van de redenen waarom Zwitserland 
als enige land buiten de EG in 1986 van de Franse vi
sumplicht werd uitgezonderd. Zwitserland is evenals 
Oostenrijk in de praktijk gedwongen het migratiebeleid 
van de Schengenlanden te volgen. Italie en Spanje zul
len voorlopig als een soort van buffer voor de migratie 
vanuit Noord-Afrika functioneren. Spanje voert bin
nenkort de visumplicht in voor burgers van de Magh
reb-landen. ltalie zal dat voorbeeld waarschijnlijk val
gen. Overigens had Italie al in 1987 aan haar vijf oude 
EEG-partners gevraagd om tot het Schengenverdrag te 
mogen toetreden. Aanvankelijk was positief op verzoek 
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gereageerd. In de loop van 1989 besloten de vijf dat Ita
lie eerst haar illegalen moest regulariseren en aan en
kele andere eisen moest voldoen, voordat ze volwaar
dig met de noordelijke club mocht meedoen. 
Bewaking van de waterige westgrens van het Schen
gengebied vormt uit het oogpunt van migratiecontrole, 
afgezien van de veerdiensten met Engeland en een 
enkel smokkelschip, geen ernstig probleem. De strenge 
bewaking van de noordgrens tussen Denemarken en de 
BRD schept vooral een symbolisch probleem in ver
band met de relatie tussen de EFTA, de Noordse Unie 
en de EG. In de praktijk wordt daaraan kennelijk niet 
zwaar getild. De angst geldt immers vooral de migratie 
van het Zuiden naar het Noorden. In feite neemt ook de 
migratie van Noord naar Zuid-Europa steeds meer toe. 
Bovendien wekken de in het geheim voorbereide regels 
voor de nieuwe Europese migratiepolitiek de indruk dat 
Europa zich voor de migratie uit de rest van de wereld 
kan en moet afsluiten. 
Bewindspersonen in verschillende Europese Ianden 
ontkennen bij herhaling dat er sprake zou zijn van een 
'Fort Europa'. De nieuwe regels voor de bewaking van 
de buitengrenzen en de geleidelijke uitbreiding van de 
visumplicht voor praktische aile niet-blanke, niet-chris
telijke en minder welvarende Ianden in de wereld, Iaten 
zien hoezeer het nieuwe migratiebeleid op afweer is ge
richt. Oat geldt overigens niet aileen de migratie uit de 
Derde Wereld. De herhaalde aandrang van de Bondsre
publiek om de visumplicht voor Hongarije op te heffen 
(in januari 1990 ondersteunden aile politieke partijen in 
de Bondsdag een motie van die strekking) is tot nu toe 
op weerstand van Nederland en andere Schengenpart
ners afgestuit. Over liberalisatie (opheffing van visum
plicht) is vee! moeilijker overeenstemming te bereiken 
in West-Europa dan over restrictieve maatregelen (in
veering van visumplicht of nieuwe controles). Oat treft 
niet aileen reizigers uit de Derde Wereld maar ook de 
bewoners van andere appartementen in het Huis Eu
ropa. 
De vraag is niet of Europa zich moet afsluiten voor im
migratie van buiten, maar of die afsluiting mogelijk en 
wenselijk is en zo ja, waar de grens dan getrokken gaat 
worden? Die vragen worden door de manier waarop de 
publieke discussie nu is georganiseerd omzeild. 

Gebrek aan democratie 
De afspraken die bij de voorbereiding van het Aanvul
lende Verdrag van Schengen zijn gemaakt zullen een 
aantal ongewenste effecten hebben. Oat de onderteke
ning van dat verdrag in december 1989 net niet is door
gegaan, betekent overigens niet dat die effecten zullen 
uitblijven. Een dee! van de afspraken en regels worden 
ondanks de niet-ondertekening door de overheidsin
stanties van de betrokken Ianden gewoon in praktijk 
gebracht. Bovendien worden door de twaalf EG-rege
ringen achter gesloten deuren een aantal verdragen 
voorbereid waarin een dee! van de Schengenregels zijn 
overgenomen. 
Mijn grootste bezwaren tegen de Schengen-regels be
treffen enerzijds de effecten voor in Europa wonende 
immigranten en anderzijds de ondemocratische tot
standkoming van nieuwe Europese regels over wezen-

lijke elementen van de relatie tussen overheid en aile 
burgers ongeacht de kleur van hun pa poort. 
Het nieuwe Schengen-verdrag bevat een aantal regels 
die het onderscheid tussen EG-burgers en mensen uit 
Ianden buiten de EG verder benadrukken. Niet-EG
burgers moeten aan de buitengrens anders (strenger) 
worden gecontrolee_rd dan reizigers uit EG-Ianden. De 
a parte 'sluizen ' , zoals nu bij de douane op Schiphol, 
zullen overal verrijzen. Aileen niet-EG-burgers moeten 
zich binnen drie dagen na binnenkomst bij de politie 
melden (ook toeristen en zakenlieden). Het voorge
schreven verschil in behandeling blijft niet tot over
heidsinstanties beperkt. Ook particulieren moeten niet
EG-burgers anders gaan behandelen: hoteliers en cam
pinghouders moeten aileen van hen gegevens registre
ren en doorgeven. 
Deze en andere regels versterken een tendens die zich 
de laatste jaren ook binnen de EG manifesteert. De uit
breiding van rechten in het kader van Europa 1992 be
gunstigt aileen EG-burgers en niet de migranten uit an
dere Ianden ook al wonen zij al jaren in een EG-land. 
De uitbreiding van het vrij verkeer van werknemers, de 
toekenning van het recht tot vestiging in ander EG-land 
aan studenten en gepensionneerden, het kiesrecht voor 
de gemeenteraden wordt door de EG tel kens beperkt tot 
EG-burgers. De circa acht miljoen ingezetenen uit an
dere Ianden worden in deze EG-wetgeving stelselmatig 
buiten beschouwing gelaten. Ook het ontwerp voor het 
Sociale Handvest van de EG beperkt vee! rechten ai
leen tot EG-werknemers. Een vage verwijzing naar ge
lijke behandeling van werknemers uit Ianden buiten de 
EG zou volgens de geruchten door de Raad van Minis
ters zijn geschrapt. 
Deze steeds verdergaande tweedeling van de bevolking 
in EG-burgers en zij die uit de rest van de wereld komen, 
valt grotendeels (niet helemaal) samen met de catego
rieen bewoners die er blank en Europees uitzien en be
wooers die er 'anders' uitzien. Oat schept het risico dat 
de overheid een verschil in behandeling tussen de 
blanke en de niet-blanke bevolking gaat stimuleren en 
legitimeren. Bedoeld of onbedoeld worden er nieuwe 
grenzen tussen de bevolking in Europa getrokken. 
Omdat die nieuwe grenzen niet helemaal met de natio
naliteit samenvallen, zullen ook de mensen die wei een 
EG-paspoort maar niet de bijbehorende blanke huids
kleur hebben (bijvoorbeeld Nederlanders van Suri
naamse of Molukse herkomst, Fransen uit Noord
Afrika en Britten van lndiase, Pakistaanse of Westindi
sche afkomst) in het dagelijks Ieven veelvuldig met dit 
onderscheid worden geconfronteerd. 
Binnen de EG zijn tot nu toe vooral goede voornemens 
en plechtige verklaringen over de bestrijding van dis
criminatie en racisme geuit. De nieuwe regels die in 
Schengen en in de EG worden ontwikkeld, zullen op dit 
punt eerder averechts werken. 

Tot de wezenskenmerken van democratie behoort dat 
burgers (betrokken individuen en ge"interesseerde bui
tenstaanders) direct of door hun gekozen vertegen
woordigers kunnen deelnemen aan de voorbereiding 
van overheidsregels die hen gaan binden en dat over 
die regels v66r de vaststelling een publiek debat moge-
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lijk is. Bij de voorbereiding van de regels rond de op
heffing van de binnengrenzen tussen de vijf Ianden van 
het Schengen Akkoord en tussen de twaalf EG-landen 
is aan deze twee essentiele eisen van democratie tot nu 
toe niet voldaan. 
Het overleg over allerlei maatregelen ter bestrijding 
van ongewenste migratie die na de opheffing van de 
grenscontrole kan plaats vinden, wordt gevoerd in een 
reeks verschillende fora: tussen de Schengenlanden in 
vier ambtelijke werkgroepen, vele subgroepen en het 
halfjaarlijks overleg tussen bewindspersonen uit de vijf 
Ianden; tussen de twaalf EG-landen wordt overleg ge
voerd in de Ad Hoc Groep Immigratie, in de Trevi
groep, door de Rhodos-coordinatoren (hoge ambtena
ren uit de twaalf Ianden) en verder binnen de EG-Com
missie en de Raad van Ministers. 
Dat overleg vindt achter gesloten deuren plaats. Door 
de geheimhouding is onduidelijk welke maatregelen nu 
precies waar worden voorbereid, wat de stand van 
zaken is en welke rol Nederland in dat overleg speelt. 
Wei speelt bijna at dit overleg zich af buiten de officiele 
kaders van de EG. Tussen ambtenaren en regeringen 
worden inforrnele afspraken gemaakt en intergouveme
mentele verdragen voorbereid. De nieuwe regels wor
den geen EG-recht. Dat betekent dat belangrijke waar
borgen voor democratische en rechterlijke controle 
wegvallen. 
Het oorspronkelijke Akkoord van Schengen uit 1985 
werd in sommige Ianden eerst een jaar na inwerkingtre
ding gepubliceerd of is helemaal niet op de norrnale 
manier bekend geworden. Nederland is het enige van 
de vijf Schengenlanden waar dat verdrag aan het parle
ment ter goedkeuring i voorgelegd en ook direct be
kend gemaakt. Vlak voor de ondertekening is er een 
overleg geweest tussen commissies uit de Tweede 
Kamer en de bewindslieden. Aan de tekst van de over
eengekomen regeling konden de parlementariers toen 
niets meer veranderen. Dat overleg, de inschakeling 
van de Raad van State en de publikatie van de verdrags
tekst hebben er wei toe geleid dat in Nederland veel 
eerder dan de andere vijf Ianden inforrnatie over de 
voortgang van de verdere onderhandelingen is vers
trekt. De Kamer en het publiek zijn vanaf 1987 via 
perscommunique's, geannoteerde agenda's, korte ver
slagen en uitgelekte teksten van de voortgang van de 
regelgeving in het Schengen-overleg op de hoogte ge
houden. Volwaardig meepraten over ontwerpteksten 
door burgers en Kamerleden werd echter niet mogelijk 
gemaakt. 
De relatieve voorsprong van Nederland blijkt ook uit 
de omstandigheid dat eind 1988, begin 1989 in Frank
rijk, de Bondsrepubliek en in Engeland de publieke dis
cussie over Schengen op gang kwam op basis van uit 
het Nederlands vertaalde teksten. 
De commissie voor binnenlandse zaken uit de Duitse 
Bondsdag ontving van de regering begin 1989 voor het 
eerst een uitvoerig bericht over Schengen. Kort daarna 
verschenen de eerste uitvoerige krantenpublikaties over 
dit thema en begonnen particuliere organisaties, mede 
op basis van de inforrnatie uit Nederland, zich openlijk 
tegen de plannen te keren. Bezorgd over haar relatieve 
inforrnatie-achterstand vroeg de Bondsdagcommissie 
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aan de regering om overlegging van de ontwerpteksten. 
Twee maanden tevoren had de meerderheid van de 
Tweede Kamer zich juist neergelegd bij de weigering 
van de Nederlandse regering om die teksten ter inzage 
te geven. De Bondsregering gaf de ontwerpverdragen 
in mei 1989 ter vertrouwelijke inzage aan door de frac
tiespecialisten van de vier grote fracties. In Nederland 
werd die stap pas in december door de nieuwe regering 
gezet. De aanvankelijke voorsprong van de Neder
landse parlementariers heeft kennelijk remmend ge
werkt. 
Dat gebrek aan publieke en parlementaire controle op 
de onderhandelingen tussen de Schengenlanden heeft 
een aantal opmerkelijke gevolgen gehad. 

Gevolgen 
Ten eerste werden in de onderhandelingen over Schen
gen steeds meer nieuwe onderwerpen betrokken. Het 
overleg was in 1984 begonnen als een initiatief van 
vervoersministers over ritmachtigingen en goederen
controle met als doe! het goederenvervoer in West-Eu
ropa te liberaliseren. Daaraan werd gekoppeld een in
tensivering van de samenwerking bij de bestrijding van 
terrorisme en drugshandel en later van criminaliteit in 
het algemeen. Vervolgens ging het overleg over een 
uniform geautomatiseerd opsporingsregister (het 
Schengen Inforrnatie Systeem) of een tijdelijke koppe
ling van de nationale opsporingsregisters. In de zomer 
van 1989 verscheen in het ontwerp van het Aanvul
lende Verdrag van Schengen opeens een heel algemeen 
geforrnuleerde bepaling over de samenwerking van de 
geheime diensten van de Ianden. In het verdrag van 
1985 komt het woord asielzoeker niet voor. Het stond 
aileen in een geheime bijlage. Nu is de asielprocedure 
tot een centraal element in het Aanvullend Verdrag ge
worden. 
De geheimhouding heeft tot gevolg dat er weinig be
lemmeringen zijn om steeds meer thema 's in de ver
dragsregeling te stoppen. Het proces van Freistellung 
der Exekutive durch lnternationalisierung versterkt 
zichzelf. Wei kan die cummulatie van onderwerpen lei
den tot een toename van het aantal maatschappelijke 
groepen dat zich zorgen maakt over het onderhande
lingsproces. Het toenemende verzet uit heel verschil
lende hoeken tegen het Aanvullende Verdrag heeft als 
exteme rem gewerkt en waarschijnlijk tot het uitstel 
van de ondertekening bijgedragen. 
Een tweede gevolg van de beslotenheid van het Schen
genoverleg is dat bepaalde belangen in het onderhande
lingsproces systemati ch aandacht kregen en met an
dere belangen hoogstens incidenteel rekening werd 
gehouden. Uit de functies van de deelnemers aan het 
overleg is duidelijk dat vertegenwoordigers van politie, 
openbaar ministerie, vreemdelingen- en veiligheids
diensten directe toegang hebben tot het overleg. De in
stitutionele bescherrners van de belang van individuen 
die door de geplande maatregelen worden getroffen, 
zijn echter uitgesloten van het overleg. 
Er wordt onderhandeld over nieuw Eruopees asielrecht, 
maar een vertegenwoordiger van de Hoge Commissaris 
voor de Vluchtelingen van de VN wordt buiten de deur 
gehouden. In Frankrijk werd twee jaar lang een haal-
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baarheidsstudie naar het SIS uitgevoerd door een werk
groep bestaande uit een politiecommissaris, een PTT
ingenieur en een kapitein van de gendarmerie. Pas een 
maand voor het uitbrengen van het eindrapport bedach
ten de deelnemers dat het verstandig was om ook de 
Commission Nationale de l'lnformatique et des Li
bertes, de officiele privacy-beschermer, bij dit massale 
persoonsregistratie-project in te schakelen [Le Monde , 
15 november 1989]. 
Het i dan ook geen toeval juist de organjsaties die tot 
taak hebben op te komen voor de belangen van de be
trokken individuen (vluchtelingen, immigranten, ver
dachten, veroordeelden, geregistreerden) in de loop van 
1988 en 1989 openlijk bezwaar maakten tegen het ge
heime onderhandelingsproces in Schengen en tegen de 
uitkomsten van dat proces: de officiele privacy-bescher
mers van Frankrijk, Luxemburg en de Bondsrepubliek 
op een bijeenkomst in maart 1989 (de Nederlandse Re
gistratiekamer bestond toen nog niet), het overleg van 
de Ordes van Advocaten in de EG-Ianden in oktober en 
de Nederlandse balie in november 1989, de vluchtelin
genorganisaties eerst op nationaal niveau en later in Eu
ropees verband (ECRE). De overheid functionarissen 
die met de zorg voor gevestigde immigranten zijn belast 
(de Ausliinderbeauftragte in de BRD, de Belgische Ko
ninklijk Commissaris voor Migrantenbeleid en de Di
rectie Minderhedenbeleid in Nederland) lijken aileen in
tern hun bezorgdheid te hebben uitgesproken. 
AI deze kritiek leidde overigens wei tot enkele aanpas
singen in het ontwerpverdrag. Systematische inschake
ling van deze groepen bij de onderhandelingen is tot nu 
toe achterwege gebleven. 
Deze eenzijdige samenstelling van de voorbereidende 
overlegorganen leidt ook tot verdoezeling van de be
langentegenstellingen. Het centrale probleem bij de 
Schengenregelgeving is mijns inziens hoe de veiligheid 
en de vrijheid van burgers met elkaar in evenwicht te 
brengen. Dit is niet uitsluitend een probleem voor en
kele moraliserende juristen in Nederland zoals Paul 
Kapteyn in een artikel in NRC Handelsblad sugge
reerde (3 januari 1990). De voorzitter van de Franse 
parlementscommissie voor Europese zaken zag het 
juist als een typisch Frans probleem terwijl ook in Bel
gie en de Bondsrepubliek op deze belangentegenstel
ling is gewezen (O.a. door Fijnaut in Panopticon 1989 
(nr. I) p. 1-6 en in twee uitvoerige artikelen in de 
Frankfurter Rundschau van 4 en 6 februari 1989). 
De verdoezelingen van de belangentegenstellingen 
maakt het ook mogelijk de maatregelen waartoe in de 
onderhandelingen is besloten als het onvermijdelijke of 
logisch noodzakelijke gevolg van de opheffing van de 
personencontrole aan de binnengrenzen te presenteren 
en niet als een keuze uit mogelijke alternatieven. Ver
der kunnen als gevolg van het besloten karakter van de 
Europese onderhandelingen in de nationale politieke 
discus ie steeds meer maatregelen als onvermijdelijk 
gevolg van 'Schengen' worden voorgesteld. In Neder
land gebeurt dat om een verdubbeling van de celruimte 
voor uit te zetten vreemdelingen, de grootscheepse uit
breiding van de Centrale Recherche lnformatiedienst, 
en een structurele verhoging van de begroting van het 
ministerie van justitie met I 00 miljoen te rechtvaardi-

gen of om voor uitbreiding van het aantal rechters te 
pleiten. In de Bondsrepubliek vormt Schengen een ar
gument voor de aanstelling van meer politie-agenten en 
Italie voor de aanvaarding van een wet tot bescherming 
van het nationale cultuurbezit. 
In het Nederlandse polilieke debat over Schengen werd 
aileen de vraag of Schiphol en de andere grote Euro
pese luchthavens wei of niet voor aile binnenkomende 
reizigers als de gemeenschappelijke buitengrens met 
bijbehorende strenge controle moest gelden als een 
keuze tussen tegengestelde belangen gepresenteerd. 
Hier ging het om veiligheidsbelangen tegenover de 
economische belangen bij een zo vrij mogelijk verkeer 
van toeristen en zakenlieden. Het lijkt er op dat de eer
ste belangen de overhand hebben gekregen. 
Een derde gevolg van deze besloten vorm van regelge
ving op Europees niveau zijn de grote verschillen in in
formatie tussen de participanten in het publieke debat. 
Oat opent de mogelijkheid voor de meest ge"lnformeer
den om het debat de manipuleren door selectief infor
matie te verstrekken. Controle door buitenstaanders op 
de verstrekte informatie is immers niet goed mogelijk. 
Het leidt verder tot verwijten van ambtenaren en be
windspersonen dat andere deelnemers aan discussie on
voldoende ge"lnformeerd zijn, van verouderde stukken 
uitgaan of een onjuist beeld hebben. Zo kapittelde de 
voorlichtingsdienst van het ministerie van justitie de 
berichtgeving over het asielverdrag dat achter gesloten 
deuren in de Ad Hoc Groep Immigratie wordt voorbe
reid [lngezonden brief in NRC Handelsblad 28 decem
ber 1989], terwijl over de werkzaamheden van die 
Groep door de groep zelf en door het ministerie tot nu 
toe aileen heel globale informatie is verstrekt. Boven
dien vragen of krijgen sommige parlementariers op in
formele wijze de ontwerpteksten door lekken op poli
tiek of ambtelijk niveau. Het gevolg is dat de ene frac
tie meer weet dan de andere en dat parlementariers hun 
kennis niet met coli ega's of buitenstaanders mogen 
delen. Als aldus ge"informeerde parlementariers niet 
openlijk de regeling afwijzen, kan hun zwijgen gemak
kelijk als impliciete instemming worden uitgelegd. 
Een vierde gevolg van de geheimhouding van deze Eu
ropese regelgeving zal pas op langere termijn zichtbaar 
worden. Democratie is niet aileen om principiele rede
nen een verkieslijk politiek systeem. De deelname van 
grotere groepen aan de besluitvorming maakt het ook 
tot een efficienter systeem van besturing in vergelijking 
met meer autocratische bestuursvormen. De recente 
politieke ontwikkelingen en de deplorabele economi
sche toestand in Oost-Europa maken dat duidelijk. De 
ge"lsoleerde totstandkoming in het Schengen-overleg 
van zeer gedetailleerde regelgeving op maatschappelijk 
gevoelige en omstreden terreinen, vergroot mijns in
ziens de kans dat de effecten van die regels in de alle
daagse praktijk straks heel anders zullen zijn dan de 
makers van die regels in hun betonnen torens of rond de 
hardhouten onderhandelingstafels hebben bedoeld. 
Waarschijnlijk zijn de onderhandelende ambtenaren 
van de Schengenlanden elkaar in de afgelopen jaren 
gaan begrijpen en vertrouwen. Oat is echter niet vol
doende om op vertrouwen en medewerking van de be
volking in die Ianden te mogen reken. 
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Een vijfde, ongetwijfeld onbedoeld effect van de ge
heimhouding is dat het de nieuwswaarde van inforrna
tie over de uitkomsten van het overleg evenredig grater 
maakt. Berichten over uitgelekte teksten of geheime 
besluiten krijgen relatief veel aandacht in de media. De 
beperkte mogelijkheden van verificatie leiden echter 
ook tot vertekende berichtgeving en onnodige angsten. 
Met die vorrn van inforrnatie is de publieke discussie 
niet gebaat. Openbaarheid is de enige effectieve manier 
om spoken en valse geruchten de kop in te drukken. 

Is geheimhouding onvermijdelijk? 
In Schengen is gekozen voor het maken van regels op 
Europees niveau door middel van verdragen tussen sta
ten. Oorspronkelijk was dat overigens niet de bedoeling 
van de betrokken ambtenaren en politici. Zij gaven de 
voorkeur aan inforrnele afspraken tussen ambtenaren 
en regeringen. Dat maakte openbaarrnaking overbodig 
en had volgens sommige ook het voordeel dat er geen 
juridische binding ontstond. Aldus onder andere de 
toenmalige staatssecretaris Van der Linden in 1985 tij 
dens een overleg met de Tweede Kamer. Maakt de 
keuze voor de verdragsvorm de geheimhouding en 
daaruit voortvloeiende beperking van de rol van het 
parlement onverrnijdelijk? 
Yoor een bevestigend antwoord op die vraag zijn ver
schillende argumenten aangevoerd. Openbaarheid be
moeilijkt immers de onderhandelingen. Er staat voor de 
ondertekening van het verdrag nog niets vast, dus is er 
ook weinig om met het parlement over te spreken. Het 
parlement kan zijn oordeel geven tijdens de goedkeu
ringsprocedure. Bovendien is voor de uitvoering van 
het verdrag nog wijziging van nationale wetgeving 
nodig. Daarbij kan het parlement een rol spelen. Weer 
een ander argument is dat de grondwettelijke taakver
deling tussen regering en parlement voor de laatste ai
leen een controlerende taak achteraf voorziet. Bij klas
sieke verdragen is een dergelijke beperkte controle 
door het parlement norrnaal. 
Geen van deze argumenten zijn in mijn ogen echter 
doorslaggevend. Het gaat bij Schengen niet om een ge
woon klassiek verdrag maar om een uitgebreide verza
meling (ruim 130 artikelen) van zeer gedetailleerde en 
veelal dwingende regels die op een aantal punten es
sentiele bevoegdheden van overheidsinstanties ten aan
zien van individuen regelen. De vrijheid van de natio
nale wetgevers om van die regels af te wijken is be
perkt. Bovendien is in veel gevallen geen wetswijzi
ging nodig maar kan worden volstaan met wijziging 
van uitvoeringsvoorschriften of circulaires. Daarvoor is 
geen toestemming van het parlement nodig. Als de ver
dragstekst eenmaal vastgesteld en ondertekend is, heb
ben de nationale parlementen in feite weinig andere 
keuze dan deze goed te keuren. Afkeuring zou immers 
afremmen van het proces van Europese eenwording be
tekend. In de Bondsdag en in de Tweede Kamer is wel
iswaar met weigering van de goedkeuring gescherrnd 
om overlegging van de verdragsteksten te bereiken. Het 
bijna genante zwarte-pieten-spel tussen ministers uit de 
vijf Ianden in december 1989 om de verantwoordelijk
heid voor het uitstellen van de ondertekening elders te 
leggen, maakt echter duidelijk dat de politieke marges 
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voor de parlementen op dit punt beperkt zijn. Yooraf
gaand overleg tussen regering en Tweede Kamer over 
nieuwe EG-wetgeving en over andere belangrijke inter
nationale besluiten is al jaren heel gebruikelijk. 
Publikatie van ontwerpteksten kan de onderhandelin
gen bemoeilijken of vertragen. Het gaat hier echter om 
een afweging van het belang van een snel bereiken van 
overeentemming tegenover het belang van deelname 
van belanghebbenden aan de totstandkoming van regel
geving. Hier blijken democratie en efficientie met el
kaar op gespannen voet staan. Het zelfde argument zou 
ook op nationaal niveau tegen inschakeling van het par
lement kunnen worden gebruikt. Achter gesloten deu
ren komt overeenstemming over regels gemakkelijker 
tot stand. Er zijn echter hogere waarden dan snelheid en 
efficientie. 
De onderhandelingen over verdragen tussen twee Ian
den spelen zich vaak in beslotenheid af. Bij zoge
naamde multilaterale verdragen, die tussen een groot 
aantal Ianden worden gesloten is publikatie van ont
werpteksten tegenwoordig heel gebruikelijk. Zo wor
den van de verdragen die in het kader van de YN of 
haar dochterinstellingen, zoals de lnternationale Ar
beidsorganisatie, worden afgesloten als regel ontwer
pen gepubliceerd, zodat commentaar van buitenstaan
ders en belanghebbenden mogelijk is. Ook binnen de 
Raad van Europa worden ontwerp-verdragen wei gepu
bliceerd en aan de Parlementaire Assemblee om advies 
voorgelegd. Soms wordt het democratisch gehalte van 
de internationale besluitvorrning vergroot door verte
genwoordigers van belanghebbende organisaties (bij
voorbeeld vakbonden of werkgeversorganisaties) in de 
onderhandelingsdelegaties op te nemen. 
In het EG-verdrag is een stelsel neergelegd dat zowel 
publikatie van ontwerpen van nieuwe regelgeving 
voorziet, als de inschakeling van belangenorganisaties 
en de publieke discussie in het Europese parlement 
omvat. Dat kost tijd en geld. Het heeft het bereiken van 
compromissen over regelgeving in de Europe e Ge
meenschap niet onmogelijk gemaakt. Yeeleer lijkt het 
er op dat de regeringen hebben besloten om bij de 
Schengenverdragen en in het overleg van de Twaalf in 
de lmmigratie-groep deze waarborgen van het EG-ver
dag zoveel mogelijk te omzeilen. 
Overigens zou de beslotenheid van het onderhande
lingsproces ook wei eens oorzaak van vertraging kun
nen zijn. Het schept namelijk een niet door publiciteit 
of openbaarheid beperkte mogelijkheid om nationalisti
sche .en irrationele argumenten in het debat te gebrui
ken. De uitgebreide discussies over het recht van ach
tervolging, die mijns inziens een sterk symbolische ka
rakter droegen, hadden mogelijk eerder beeindigd kun
nen worden als deskundigen uit de praktijk hadden 
kunnen wijzen op het feit dat van dit recht door de au
toriteiten van de Benelux-Janden zelden of nooit ge
bruik is gemaakt. Er bestaan immers voor de betrokken 
politiefunktionarissen vee! minder riskante alternatie
ven. 

Bewust omzeilen van controle 
In de Schengen-verdragen is, anders dan bij de Benelux 
en de EG, niet in een eigen rechterlijk, noch in een 
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apart parlementair orgaan voorzien. Volgens de be
windslieden is dat ook niet nodig omdat deze regelin
gen als tijdelijk zijn bedoeld. Straks zouden er regelin
gen komen op EG-niveau en dan was daarin voorzien. 
Dat klinkt heel plausibel. Alles wijst er echter op dat 
die regels op het niveau van de twaalf Ianden niet op 
voorstel van de Europese Commissie als gemeen
schapsrecht, maar in aparte intergouvernementele ver
dragen worden vastgelegd. Dat lijkt een detail, maar 
dat is het niet. Kort nadat de ondertekening van het 
Aanvullend Verdrag van Schengen was uitgesteld, 
werd bekend dat de ministers van de twaalf EG-Ianden 
in de Ad Hoc Groep Immigratie overeenstemming had
den bereikt over een verdrag over de behandelingen 
van asielverzoeken. In die zelfde groep worden verder 
een verdrag over de personencontrole aan de buiten
grenzen en afspraken over een gemeenschappelijk vi
sumpolitiek voorbereid. Een aantal elementen in die re
geling wordt soms bijna letterlijk uit de Schengentek
sten overgenomen. 
Schengen dient niet aileen als laboratorium voor de in
houd van de regelingen maar ook voor de vorm. A Is de 
Twaalf hun nieuwe regels in de vorm van verdragen of 
beleidsafspraken gieten, hoeft het Europese parlement 
niet vooraf ingeschakeld te worden. Ook is er bij con
flicten straks geen beroep op het Hof van Justitie in 
Luxemburg. Dat betekent minder rechtsbescherming 
voor individuen, maar ook het wegvallen van 'de moge
lijkheid dat de Europese Commissie een land dat zich 
niet aan de regeling houdt, ingebreke kan stellen en via 
het Hof in Luxemburg tot naleving kan dwingen. Hier 
vermindert het omzeilen van de waarborgen van het 
EG-recht de kans dat de regeling ook daadwerkelijk 
door aile Ianden zal worden nageleefd. Wie zich de we
derzijdse verwijten van Nederland en Belgie herinnert 
over de bewaking van de zuidgrens van de Benelux en 
over de Roosendaaltruc waarmee Nederland zich van 
haar ongewenste maar moeilijk uitzetbare vreemdelin
gen ontdoet, begrijpt dat aileen diplomatiek overleg 
weinig garanties voor de naleving van deze nieuwe in
tergouvernementele regels biedt. 
Opnieuw lijkt het er op dat de nationale parlementen 
van de twaalf Ianden pas zullen worden ingeschakeld 
als de verdragsteksten vastliggen. In hoeverre controle 
op de uitvoering door nationale rechters mogelijk zal 
zijn is nog onduidelijk. Zelfs de minimale vorm van 
parlementaire democratie in de EG (discussie over het 
ontwerp van de regels in het Europese Parlement) 
wordt op dit terrein doelbewust vermeden. Dat parle
ment heeft zich bij herhaling tegen deze gang van 
zaken verzet. De nationale regeringen hebben dat ver
zet voor kennisgeving aangenomen. Zolang de natio
na.le parlementen hun Europese collega's op dit punt 
niet steunen, is weinig verandering in het gedrag van de 
regeringen te verwachten. Ook in de toekomst zal het 
democratisch gehalte van de besluitvorming op dit ter
rein niet toenemen, tenzij de nationale parlementen in
grijpen. Zowel in het Aanvullende Verdrag van Schen
gen als in het Verdrag van de Immigratiegroep is de in
stelling geregeld van een comite van ministers of hoge 
ambtenaren die verdere uitvoeringsregels zullen vast
stellen- achter gesloten deuren wei te verstaan. In enige 

vorm van publikatie van het ontwerp van die uitvoe
ringsregels of van overleg met enig betrokken individu 
of instantie is in geen van beide regelingen voorzien. 
Het gebrek aan parlementaire controle belemmert niet 
aileen de discussie over de wenselijkheid van de voor
gestelde regelingen en over mogelijke alternatieven. 
Het is ook een stap in een ontwikkeling naar een ver
dergaande versterking van de positie van de overheid 
ten opzichte van de burgers. 
In Nederland en de meeste andere Europese Ianden be
stood v66r de jaren zeventig weinig of geen parlemen
taire of rechterlijke controle ten aanzien van immigratie 
of vreemde.lingenbeleid. Op die terreinen had de over
heid bijna onbeperkte beleidsvrijheid. De betrokken in
dividuen waren in grote mate rechteloos en afhankelijk. 
Die situatie is in de jaren zeventig en tachtig ingrijpend 
veranderd door uitbreiding van de rechtsbescherming 
(in Nederland het AROB-beroep), door de opkomst van 
de sociale advocatuur, door de wetgeving over de open
baarheid van bestuur, maar vooral ook door een aktie
vere controle door parlementariers. Deze ontwikkeling 
van de afgelopen decennia dreigt nu op Europees ni
veau te worden teruggedraaid. Dit kan als precedent op 
andere terreinen gaan werken. 
De eenwording binnen de Europese Gemeen chap doet 
in Brussel een vierde bestuurslaag ontstaan. In het EG
verdrag is de politieke en bestuurlijke macht in die 
vierde laag verdeeld over een aantal organen. Bij de wij
ziging van dat verdrag in 1984 heeft het Europese Parle
ment iets meer macht gekregen. Het Hof in Luxemburg 
had door de besluiteloosheid van andere organen in de 
loop van de jaren een grotere rol en meer macht gekre
gen dan aanvankelijk was voorzien. Die deling van de 
macht op Europees niveau vormt een belangrijke waar
borg voor het democratisch karakter van de Gemeen
schap. De manier waarop nu in Schengen, in de Trevi
groep en in de Ad Hoc Groep Immigratie nieuwe regel
geving wordt voorbereid, kan er toe bijdragen dat de 
parlementaire rechtsstaat op nationaal niveau langzaam 
maar zeker wordt vervangen door een technocratische 
bestuursstaat op Europees niveau. Een staat waarin Eu
ropese arnbtenaren en nationale ambtenaren samen de 
dienst uitmaken zonder dat effectieve controle door 
buitenstaanders mogelijk is. Een staat waarin de bur
gers steeds meer door de overheid en de overheid 
steeds minder door de burgers wordt gecontroleerd. De 
openbare protesten van premier Thatcher tegen de 
Brussels regelzucht versterken die ontwikkeling, omdat 
haar regering ondertussen wei bereid blijkt achter ge
sloten deuren te onderhandelen over nieuwe regels net 
buiten het formele kader en de minimale democratische 
waarborgen van de EG. Onder het mom van behoud 
van nationale soevereiniteit worden waarborgen voor 
individuele burgers prijsgegeven. Die ontwikkeling 
ontmoet de minste weerstand als het gaat om de positie 
van marginale groepen in de samenleving en politiek 
(immigranten, asielzoekers, strafrechtelijk verdachten). 
In principe kan die ontwikkeling zich voordoen op aile 
terreinen die niet door het EG-verdrag uitdrukkelijk 
aan de bevoegdheden van de nationale staten zijn ont
trokken. 
Zo is het opmerkelijk dat het Sociale Handvest van de 
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Gemeenschap in 1989 op veel minder democratische 
wijze tot stand is gekomen dan het Europees Sociaal 
Hand vest dat in 1961 in het kader van de Raad van Eu
ropa werd vastgesteld. Destijds hechtten de makers wei 
belang aan publieke discussie over gepubliceerde tek
sten en aan deelname van de betrokken belangenorga
nisaties. Nu overheerst de drang naar een pollitiek ge
baar, ook al betekent dat in feite een achteruitgang in 
bescherming voor bepaalde groepen werknemers. Zo
wel het besluit om in 1990 het EG-verdrag te herzien in 
verband met de Europese Monetaire Unie als de moge
lijke herorientering van de Gemeenschap met het oog 
op de democratisering in Midden- en Oost-Europa, 
kunnen als toetssteen voor deze ontwikkeling dienen. 
Gaat de ontwikkeling in West-Europa op weg naar een 
Europa van de Burger of meer in de richting van een 
Europa met onderdanen, die bovendien nog worden on
derscheiden in 'eigen' onderdanen en onderdanen 
tweede rang omdat ze van elders afkomstig zijn? 

Het kan anders 
De staatssecretarissen Dankert en Kosto hebben onge
lijk als zij stellen dat er tijdens het eerste halfjaar van 
1990, als Nederland de voorzittersrol in het Schengen
overleg vervult, daarmee weinig eer valt te behalen. 
Natuurlijk, zolang er geen duidelijkheid is over de 
nieuwe staatkundige relatie tussen de twee Duitslan
den, zullen geen van de vijf Schengenpartners het ver
drag willen tekenen. Die ondertekening is, vooral ge
zien de nauwe economische banden van de Bondsrepu
bliek met West-Europa, ook niet nodig om Duitsland 
aan het Westen te binden. 
Waarschijnlijk is echter dat onderdelen van het afspraken 
in Schengen Of in het overleg van de 1Waalf net buiten de 
EG (bijvoorbeeld het verdrag over asielverzoeken) Of 
door informele harmonisatie van nationaal beleid en af
spraken tussen utivoeringsinstanties in praktijk worden 
gebracht. De uitbreiding van de Centrale Recherch Infor
matiedjenst met bijna vijftig plaatsen in 1990, ondermeer 
voor de opbouw van het Schengen Informatie Systeem, is 
nog njet stopgezet. De in het kader van Schengen door 
Nederland beloofde verscherping van het beleid ten aan-
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zien van drugsgebruikers uit de Schengenlanden is begin 
januari door de minister van justitie bekend gemaakt. 
Ook de uitbreiding van de visumplicht voor niet-Euro
pese Ianden gaat nog rustig door. 
Nederland zou de voorzitterstermijn kunnen gebruiken 
om te bereiken dat de wachttijd die door de recente ont
wikkelingen in de DDR is ontstaan, wordt benut voor 
publikatie van de verdragstekst en de organisatie van 
het publieke en het parlementaire debat over de ont
worpen regeling. De regelingen van de 1\vaalf in de 
Immigratiegroep en de activiteiten van de Rhodos
coordinatoren verslag zouden ter discussie moeten 
worden gesteld in het Europese Parlement. Voor een 
voormalig voorzitter van dat parlement lijkt dat een 
passende doelstelling. Het is niet voldoende om een 
perscommunique te publiceren dat vooral bedoeld is 
om verontruste burgers van de goede bedoelingen van 
de onderhandelaars te overtuigen. Dat gebeurde met het 
communique dat na aile verzet tegen Schengen door de 
twaalf ministers werd aangenomen 'hoofdzakelijk om 
de mensen te verzekeren dat de plannen en bedoelin
gen' van de Ad Hoc Immigratie-Trevi-groep ' zuiver 
zijn' [Agence Europe 14 december 1989]. Evenmin is 
het publieke debat erg gebaat met vertrouwelijke over
legging de teksten aileen aan Karnerleden, zoals in Ne
derland gebeurde met het Schengenverdrag en met het 
Palma-document dat een overzicht geeft van aile activi
teiten die door de Twaalf in het kader van 1992 net bui
ten het kader van de EG worden voorbereid. 
Tenslotte zou Nederland de eigen delegatie naar deze 
onderhandelingen kunnen uitbreiden bijvoorbeeld met 
ambtenaren van de directie-Minderhedenbeleid en er 
op aandringen dat de Hoge Commissaris voor de 
Vluchtelingen kan deelnemen aan de beraadslagingen 
over het asielverdag. De komende herziening van het 
EG-verdrag kan gebruikt worden om het Europese Par
lement ook in dit soort aangelegenheden bevoegdheden 
toe te kennen en om de relatie tussen het Europese par
lement en de nationale parlementen opnieuw te bezien. 
De Europese eenwording is een groot goed, maar niet 
groot genoeg om democratische verworvenheden aan 
op te offeren. 
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Het gelijk van Sacharov 

Socialisme is iets wat je 
gemakkelijker kunt proeven dan uitspugen. 

Met het citeren van deze uitspraak van de literatuurcri
ticus Arkadi Belinkov wilde Andrej Sacharov vijftien 
jaar geleden Westerse linkse intellectuelen wijzen op 
hun verantwoordelijkheid. Als zij , of hun kinderen of 
kleinkjnderen, 'onder een systeem zouden moeten 
Ieven dat maar vaag op het onze of het Chinese leek, 
dan zouden ze dat begrijpen, aileen zou het dan te laat 
zijn .. . Omdat stabiliteit, de inertie van de angst en pas
siviteit inherente eigenschappen zijn van het totalitaire 
socialisme is het een soort doodlopende weg in de ge
schiedenis waar men moeilijk weer uit komt' .' Sacha
rov heeft nog net beleefd dat de Midden- en Oosteuro
pese volkeren het communisme na lang kokhalzen heb
ben uitgespuugd. 
Ondertussen is in ons eigen vaderland weer zo 'n ty
pisch kneuterdebat losgebarsten, over het gelijk van 
'rechts ' en het ongelijk van 'links ' na de ineenstorting 
van het communisme in Midden en Oost-Europa. En 
dat terwijl het toch een waarheid als een koe is dat 
' links ' en ' rechts ' buitengewoon vage begrippen zijn 
die ieder een heel scala aan politieke standpunten en 
stromingen vertegenwoordigen. Het enige zinnige ver
schil lijkt te zijn dat 'links ' om voor de hand liggende 
redenen altijd min of meer betrokken en ge"interesseerd 
is geweest in het debat over socialisme, communisme 
en totalitarisme, terwijl dat debat 'rechts ' - in de zin 
van christen-democratie en liberalisme - niet raakte; 
'rechts' had gezien zijn ideologische uitgangspunten 
zonder meer, zonder discussie, gelijk. Dat moet men 
'links ' nageven: het lidmaatschap van de linkse bewe
ging scherpte bij velen in ieder geval de geest. Maar 
niet bij iedereen. Ook bij 'links' waren er velen die het 
gelijk van begin tot eind aan hun kant meenden te heb
ben. 
Daarom zou men geloof ik over de gebrekkige ' links ' 
' rechts' tegenstellingen heen het onderscheid moeten 
maken tussen 'gelijkhebbers ' en 'twijfelaars' die in 
be ide kampen te vinden waren en te vinden zijn. Het re
sultaat is dan dat de 'gelijkhebbers ' ongelijk hebben 
gekregen en de 'twijfelaars' gelijk. 'Gelijkhebbers ' zijn 
mensen die geen behoefte hebben aan een open discus
sie waarin hun eigen standpunt in beginsel met tegenar
gumenten te be"invloeden is. Zij hebben de processen 
die zich in de 'socialistische ' Ianden afspeelden tiental
len jaren lang niet will en zien of hebben deze comforta
bel weggerationaliseerd. Nu zij net als de gelijkhebbers 
in Oost-Berlijn, Warschau, Praag en Moskou met de 
consequenties van hun doelbewuste zelfverblinding 
worden geconfronteerd kan ik niet goed begrijpen waar 
men zich druk over maakt. 

Stel dat Anton Constandse, deze voormalige coryfee 
van ' links ' , nog leefde. Het zou me eerlijk gezegd wei
nig interesseren of hij, nadat in december 1989 het 
Volkscongres van de USSR de inval in Afghanistan 
achteraf veroordeelde, een nieuwe gedachtenkronkel 
zou produceren, of tot inkeer zou komen. Ik ben nog 
steeds geschokt door hetgeen ik hem tien jaar geleden, 
in februari 1980, in een van zijn radiopraatjes hoorde 
zeggen over 'deze landverrader Sacharov' . Sacharov 
had het gewaagd ten overstaan van een Westerse cor
respondent blijk te geven van zijn kritiek op de inval in 
Afghanistan en was daarvoor naar Gorki gedeporteerd. 
De Sovjet autoriteiten hadden daartoe, aldus Con
standse, het volste recht, want objectief had Sacharov 
landverraad gepleegd. 

Integriteit en moed 
In tegenstelling tot de gelijkhebbers is Sacharov het 
debat niet uit de weg gegaan. Toen hij in juli 1980 van
uit Gorki een open brief aan Brezjnev richtte met voor
stellen voor een politieke regeling van het Afghaanse 
vraagstuk, besloot hij met de woorden: 'Mijn gedach
ten zijn uiteraard niet meer dan een mogelijk vertrek
punt voor een discussie '. Die woorden waren typerend 
voor Sacharov. Terwijl hij door de Brezjnev-kliek ge
nadeloos werd onderdrukt diende hij hen ongevraagd 
van advies over een zaak die hij van groot belang voor 
zijn land en de wereld achtte, en hij karakteriseerde zijn 
voorstellen bescheiden als 'een mogelijk vertrekpunt 
voor een discussie '. Waar deze man voor stond had 
niets met ' links ' of ' rechts' te maken: hij stond voor in
tellectuele integriteit en persoonlijke moed. Als motto 
had hij in 1968 boven zijn essay over vooruitgang, 
vreedzame coexistentie en intellectuele vrijheid woor
den van Goethe geschreven: Nur der verdient sich 
Freiheit wie das Leben, Der tiiglich sie erobern muss. 
Sindsdien behoorde Sacharov tot het handjevol mensen 
die in de meest letterlijke betekenis dagelijks strijd 
voor de vrijheid leverden. Hij is in discussie getreden 
met de machthebbers die niet aarzelden om met 
machtsinstrumenten in plaats van argumenten te ant
woorden, en hij heeft zich daardoor tot het einde niet 
Iaten intimideren. Hij is in discussie getreden met an
dere dissidenten wier analyse van de zijne verschilde. 
En hij is in discussie getreden met wat hij de 'links-li
berale mode' onder Westerse intellectuelen noemde. 
Daarmee doelde hij op de neiging- 'geboren uit angst 
om ouderwets te lijken ' -om zich niet te informeren, 
zich door propaganda te Iaten inpakken en aldus in za
lige onwetendheid illusies te koesteren over het karak
ter van de socialistische Ianden. 
Aan een hongerstaking van vijf maanden om de autori
teiten er toe te bewegen zijn vrouw Jelena Bonner een 
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uitreisvisum te verstrekken, kwam in 1985 pas een eind 
nadat Andrej Sacharov een verklaring had getekend 
waarin hij het recht van de overheid erkende om hem 
toe lemming te weigeren om naar het buitenland te rei
zen. In het boek dat ter gelegenheid van Sacharovs 65e 
verjaardag op 21 mei 1986 verscheen schreef Hans 
Driessen hierover het volgende: 
'Oat dertig jaar na de destalinisatie de Russische over
heid nog steeds graag ziet dat de slachtoffers van haar 
besluiten die besluiten zelf goedkeuren doet een mens 
wanhopen aan de mogelijkheid dat in dat land ooit iets 
ten goede zal veranderen. Wanhoop zou echter verraad 
aan de ideal en van Andrej Sacharov zijn ... '.' 
Op dat moment leek de situatie inderdaad hopeloos. 
Een half jaar later was dat veranderd. Toen kwam, aan 
het eind van het jaar 1986, het ongelofelijke bericht dat 
Sacharov in Gorki door Gorbatsjov was opgebeld, die 
hem had voorgesteld naar Moskou terug te keren en 
zijn werkzaamheden te hervatten. Gorbatsjov wist heel 
goed dat Sacharov zich niet door hem in zou Iaten pak
ken en zijn onafhankelijke stem zou bewaren. Eindelijk 
was een Ieider van de Sovjet-unie bereid om met 
Sacharov in gesprek te treden. Pas toen ben ik gaan ge
loven dat het Gorbatsjov met zijn hervormingsstreven 
menens was. 

Vooruitziende blik 
ln een kort autobiografisch essay schreef Andrej 
Sacharov op 24 maart 1981 over de reacties die hij in 
1968 had ontvangen nadat hij zijn Gedachtengang over 
de vooruitgang, vreedzame coexistentie en inte/lectuele 
vrijheid had verspreid. 'Vele critici, zelfs mensen die 
mij welgezind waren, vonden mijn gedachten zeer 
na'ief en irreeel. Toch komt het mij nu, dertien jaar later, 
voor dat veel van de latere ontwikkelingen in de we
reldpolitiek en zelfs in de sovjetpolitiek al in die ge
dachten te vinden waren'. 3 N u Sacharov is overleden, 
kan het bescheiden voorbehoud aan het begin van de 
laatste zin zonder probleem worden verwijderd. Sacha
rov heeft vanaf 1968 de richting aangegeven die Gor
batsjov vanaf 1985 is ingeslagen. Sacharov - door 
Huib Hendrikse een 'marathon Ioper voor de vrede' ge
noemd - heeft consequent gepleit voor evenwichtige 
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ontwapening; Gorbatsjov heeft het in daden omgezet. 
Sacharov heeft vanaf het begin gepleit voor een terug
trekken van de troepen uit Afghanistan; Gorbatsjov 
heeft het gedaan. Sacharov heeft steeds gewezen op het 
recht van de Oosteuropese Ianden om over hun eigen 
lot te beschikken; Gorbatsjov heeft zijn handen van die 
Ianden afgetrokken. Sacharov heeft zich vanaf de jaren 
zestig ten koste van grote persoonlijke offers ingezet 
voor democratisering, openbaarheid (glasnost), het 
vestigen van een rechtsstaat, de naleving van grond
rechten en het stopzetten van vervolging op politieke 
gronden; Gorbatsjov heeft er een serieus begin mee ge
maakt. Vlak voor zijn dood was hij een van de voor
trekkers in de strijd voor het afschaffen van artikel 6 
van de Grondwet dat voor de communistische partij de 
leidinggevende positie in staat en maatschappij reser
veert. Inmiddels is gebleken dat hij ook daarin een 
vooruitziende blik bezat. 
'Ze hebben Sacharov uit Moskou verwijderd', schreef 
Vladimir Vojnovitsj in 1981 , 'en hem de mond ge
snoerd. Oat is niet aileen wreed ten opzichte van hem, 
maar ook zinloos. Waar hij ook is, de problemen die hij 
heeft ge'identificeerd (maar die door de geschiedenis en 
niet door hem worden gesteld) zullen niet verdwijnen. 
En hoe Ianger degenen die het lot van de mensheid in 
handen houden wachten met het oplossen van die pro
blemen, de te onherroepelijker zullen we de afgrond 
inglijden waarin hij at heeft gekeken' .' 
Op het moment van Sacharovs overlijden is het Sovjet 
stelsel door dat voortdurende uitstel zo ver de afgrond 
ingegleden dat er geen weg terug meer is. Het commu
nisme is dood. Sacharov leeft. 
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De PvdA en bet groene front: een gespannen 
relatie 

Yanouds is de aanhang van de PvdA onder boeren 
gering. Uit een in 1986 gehouden onderzoek bleek dat 
slechts twee procent van de boeren die een politieke 
keuze gemaakt hadden, op de PvdA zou stemmen.' 
Meer dan de helft van de boeren had een voorkeur voor 
het CDA. Daarnaast zouden VVD en SGP op een grote 
aanhang van boeren kunnen rekenen. De SGP zou 
onder boeren vee! meer stemmen halen dan de PvdA. 
Hierin is de laatste jaren nauwelijks verandering geko
men, aile kritiek van boeren en hun organisaties op het 
regeringsbeleid ten spijt. In 1988 bleek uit een in op
dracht van de Anne Vondeling Stichting door het NIPO 
uitgevoerd onderzoek dat slechts vijf procent van agra
risch Nederland op de PvdA stem!.' In 1989 zou, vol
gen een in het agrarisch tijd chrift De Boerderij gepu
bliceerde enquete, ondanks verlies aan sympathie voor 
CDA en YVD, nog steeds slechts 2,5 procent van de 
boeren op de PvdA stemmen.3 Deze geringe aanhang is 
opmerkelijk te meer daar de PvdA van 1946 tot 1958 de 
minister van Landbouw en Visserij en de eerste land
bouwcommissaris van de EEG geleverd heeft. 
De banden van de drie standsorganisaties: de KNBTB 
(Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond), 
het KNLC (Koninklijk Nederlands Landbouw Comite) 
en de CBTB (Christelijke Boeren- en Tuindersbond), 
met CDA en YVD zijn ongekend hecht. De hechte rela
ties tussen standsorganisaties en politici vormen de 
kern van het greene front, het netwerk van standsorga
nisaties, het Landbouwschap, het ministerie van Land
bouw, Natuurbeheer en Visserij , de vaste Kamercom
missie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, on
derwijs-, onderzoek- en voorlichtingsin tellingen, de 
RABO-bank en landbouwcooperaties. Nergens zijn de 
relaties tussen belangenorganisaties, politici en ambte
naren zo hecht als in de landbouw. J . de Vries schrijft 
dan ook in zijn dissertatie met recht van de 'IJzeren 
Driehoek' in de landbouw.' De ontzuiling lijkt aan de 
landbouw voorbij te zijn gegaan. 
In dit artikel pogen wij twee vragen te beantwoorden' : 
I. Hoe slaagt dit groene front erin zijn machtspositie te 

handhaven, ondanks aile kritiek die er ook van de 
kant van agrariers zelf geuit is op het beleid van 
standsorganisaties en Landbouwschap? 

2. Wat zijn de consequenties van de milieuregelgeving, 
de toegenomen aandacht voor natuur en landschap 
en de Europese integratie voor de positie van het 
greene front? 

Wij pogen be ide vragen te beantwoorden door eerst een 
analyse te maken van de ontwikkeling van het Land
bouwschap vanaf de oprichting tot heden. Daarna be
handelen we de invloed van de milieuregelgeving, met 
als voorbeelden de nieuwe Meststoffenwet en de aan
pak van bestrijdingsmiddelen, de toegenomen aandacht 

voor natuur en landschap, met als voorbeeld de toepas
sing van de zogeheten Relatienota, en de Europese inte
gratie, metals voorbeeld de melkquotering, voor de po
sitie van het Landbouwschap. 

De oprichting van het Landbouwschap 
Reeds in de vorige eeuw sloten de boeren zich aaneen 
om de landbouwcrisis in de jaren tachtig het hoofd te 
bieden. Om de produktiekosten te verlagen wordt de 
zuivelbereiding verplaatst van de boerderij naar daartoe 
opgerichte cooperaties en er ontstaan cooperaties voor 
de gemeenschappelijke aankoop van grondstoffen en 
produkten. Omdat de gewone banken vaak weigeren 
krediet te verlenen aan de boeren, wordt de coopera
tieve boerenleenbank opgericht. De eerste boerenbond, 
het liberale NLC, ziet in 1884 het Iicht, twaalf jaar later 
gevolgd door de katholieke NBTB; de protestantse 
boeren verenigen zich in 1918 in de CBTB. De werkne
mer in de agrarische sector organiseren zich in landar
beidersbonden, aangesloten bij de vakverbonden NVV, 
RKWYenCNV. 
Kort na het einde van de oorlog in 1945 richten de drie 
standsorganisaties samen met de werknemersorganisa
ties de Stichting voor de Landbouw op. Het doel ervan 
is de corporatistische bestuursvorm, zeals reeds in de 
crisisjaren vormgegeven, verder gestalte te geven. Het 
werk van de stichting mondt in 1954 uit in de instelling 
van het Landbouwschap, de publiekrechtelijke be
drijfsorganisatie (PBO) voor de landbouw. Het schap 
krijgt van de overheid regulerende en verordenende be
voegdheden en wordt betrokken in de beleidsbepaling. 
Op deze wijze wordt het schap ge"incorporeerd in het 
bestuur van de sector. In ruil daarvoor zorgt het schap 
voor controle, beheersing en be"lnvloeding van zijn 
!eden: de drie standsorganisaties en de twee werkne
mersorganisaties. 

In 1957 komt de EEG tot stand, die gericht is op o.a. 
'de harmonische ontwikkeling van de economische ac
tiviteit binnen de gehele gemeenschap ' . Een van de 
middelen daartoe is het tot stand brengen van een ge
meenschappelijk landbouwbeleid. Dit heeft gevolgen 
voor de positie van het Landbouwschap, dat zich ge
confronteerd ziet met supranationale beleidsafspraken 
op agrarisch vlak. Het landbouwbeleid wordt niet ai
leen meer in overleg met de nationale overheid be
paald, de EEG oefent eveneens invloed uit op het agra
risch beleid. 
Het EG-beleid is gericht op de vermindering van het 
aantal kleine boeren; schaalvergroting, intensivering en 
mechanisering zijn de middelen waarmee de produktie
kosten verlaagd en de opbrengsten verhoogd kunnen 
worden. 
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Dit leidt tot protesten in de agrarische sector. In het 
begin van de jaren zestig wordt de Landelijke Vereni
ging voor Bedrijfsvrijheid in de Landbouw onder Iei
ding van H. Koekoek omgevormd tot politieke partij: de 
Boerenpartij. De partij is tegen de instelling van PBO's 
en tegen overheidsbemoeienis met de landbouw: dit 
gaat ten koste van de zelfstandigheid van de boeren. De 
partij stelt zich aan de kant van de boeren die door het 
EG-Iandbouwbeleid dreigen ten onder te gaan. 
De partij krijgt vrijwel direct landelijke bekendheid als 
in 1963 in het Drentse Hollandscheveld hard wordt op
getreden tegen boeren die om principiele redenen wei
geren de verplichte heffing voor het Landbouwschap te 
beta! en.' In dat jaar haalt de Boerenpartij drie zetels in 
de Tweede Kamer. 
Het Landbouwschap stelt het jaar daarop een commis
sie in, die zich moet herbezinnen op uitgangspunten, 
taken en werkwijze van het schap. Het werk van de 
commissie mondt uit in de 'verklaring van 1967'1, 
waarin de bij het Landbouwschap aangesloten organi
saties besluiten het accent te verschuiven van beheer
sing naar representatie ofwel belangenbehartiging. 
Anno 1989 draagt het Landbouwschap in zijn vaandel 
de 'samenwerking tussen de organisaties van boeren, 
tuinders en agrarische werknemers en de behartiging 
van hun gezamenlijke belangen' en het laat zich bij zijn 
standpuntbepaling 'uiteraard op de eerste plaats leiden 
door de belangen van de agrarische bedrijven' .• 

Het interorganisationele netwerk 
Van de boeren stemt, zoals gezegd, tenminste 95 pro
cent op confessionele partijen en op de VVD! De ban
den van de standsorganisaties met CDA en VVD zijn 
dan ook ongekend hecht. J. Schouten combineerde zijn 
voorzitterschap van de KNBTB en het Landbouwschap 
met het lidmaatschap van de Eerste Kamer voor het 
CDA. De huidige voorzitter van het KNLC M. Vare
kamp was tot voor kort lid van de Provinciale Staten 
van Zuid-Holland voor de VVD. Zijn voorganger D. 
Luteijn is voorzitter van de Raad van Bestuur van de 
Cebeco-Handelsraad en van de Eerste-Kamerfractie 
van de VVD. 
Tenslotte heeft de CBTB nauwe banden met het CDA. 
Zo zijn P. Bukman en J. de Koning hun lange carriere 
begonnen in het CBTB. 
Het Landbouwschap onderhoudt nauwe banden met re
gering en parlement. Zo is er maandelijks overleg tus
sen het Landbouwschap en de minister van Landbouw, 
Natuurbeheer en Visserij en pleegt het Landbouwschap 
regelmatig overleg met de Vaste Kamercommisie voor 
de landbouw; in 1980 startte het overleg met mr. F. An
driessen, lid van de Europese Commissie (later Land
bouwcommissaris); het Landbouwschap Ievert com
mentaar op de jaarlijkse landbouwbegroting; de wen
sen van de georganiseerde landbouw worden tijdens de 
kabinetsformatie naar de (in)formateur en de politieke 
partijen gestuurd en mondeling toegelicht en verde
digd. Daamaast is het Landbouwschap vertegenwoor
digd in tal van adviescolleges en brengt het gevraagd 
en ongevraagd advies uit over beleidsvoomemens en 
wetsontwerpen. 
Leden van standsorganisaties vervullen functies in de 
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vele commissies van het Landbouwschap, vaak in ver
schillende commissies tegelijk. Om via standsorganisa
ties en Landbouwschap invloed uit te kunnen oefenen, 
moet de boer zich 'opwerken' via de afdelingen en 
kringen van de bonden. De standsorganisaties zijn na
melijk overkoepelende organisaties van provinciale of 
regionale boerenorganisaties, waarvan de !eden georga
niseerd zijn in afdelingen en kringen. 
In totaal hebben circa duizend 'vergaderboeren' be
stuursfuncties in standsorganisaties, Landbouwschap, 
cooperaties, Rabo-bank en politieke partijen. Deze 
' vergaderboeren' hebben zelf grote, bloeiende bedrij
ven. Recentelijk verdedigde de scheidend voorzitter 
van de KNBTB, Schouten, zijn vele dubbelfuncties 
door te stellen dat de georganiseerde landbouw slechts 
op deze wijze doeltreffend invloed kan uitoefenen op 
het landbouwbeleid .10 

De standsorganisaties hebben door hun dominante po
sitie in het Landbouwschap grote invloed op het agra
risch beleid." In de top van de standsorganisaties en het 
Landbouwschap komen kleinere boeren niet voor; het 
beleid wordt bepaald door de agrarische elite. Dit is 
voor de grote boeren bepaald niet ongunstig; zij hebben 
dankzij het landbouwbeleid, gericht op het verhogen 
van de produktie door schaalvergroting, intensivering 
en mechanisering, hun bedrijven steeds kunnen uitbrei
den. Vee! kleinere boeren zijn als gevolg daarvan weg
gesaneerd. Dit beleid wordt gesteund door het Land
bouwschap. 

De boeren en de georganiseerde Iandbouw 
Ofschoon het beleid van de standsorganisaties en het 
Landbouwschap nadelig, zo niet dodelijk, is voor een 
groot aantal kleine boeren, is negentig procent van de 
boeren aangesloten bij een standsorganisatie. Dit wordt 
voor een deel veroorzaakt door de nog immer traditio
nele, confessionele verhoudingen binnen de agrarische 
sector, zich uitend in gehoorzaamheid aan het hoven de 
boeren geplaatste gezag." Een andere verklaring kan 
worden gezocht in de sterke afhankelijkheid van boe
ren van cooperaties voor de afzet en aankoop van pro
dukten, en van de banken, met name de Rabo-bank. 
Ook deze instellingen hebben nauwe banden met de 
standsorganisaties, die via hun dominante positie in het 
Landbouwschap de dienst uitmaken. De boeren zitten 
als het ware verstrikt in allerlei organisaties die voor
stander zijn van het verdwijnen van de meesten van 
hen. 
Het Landbouwschap en de standsorganisaties wisten 
verzet van de boeren doorgaans uitstekend te kanalise
ren door het organiseren van demonstratieve vergade
ringen. De boeren konden daar wei met hun vuist 
zwaaien, tot structurele veranderingen in het beleid 
Ieidde dit echter niet, wei tot een versterking van de po
sitie van de georganiseerde landbouw in het onderhan
delingsproces met de overheid." 
Het verzet van de boeren tegen het landbouwbeleid en 
hun ontevredenheid over de wijze waarop de standsor
ganisaties de belangen van een groot dee! van de boe
ren behartigen, heeft zo af en toe wei geleid tot het met 
de mond belijden van steun aan protestacties door de 
standsorgani aties en het Landbouwschap en het ver-
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vangen van voorzitters of bestuursleden van standsor
ganisaties; het beleid blijft echter gericht op schaalver
groting, intensivering en mechanisering. 
Het is aile kritiek en protest van boeren ten spijt dan 
ook niet te verwachten dat van onderaf, door de boeren 
zelf, het Landbouwschap en het Groene Front van ka
rakter zullen veranderen. Oat is aileen mogelijk als an
dere spelers de politieke arena betreden. Daar gaan wij 
in de volgende paragrafen op in. 

Milieuregelgeving 
De laatste jaren is steeds duidelijker naar voren geko
men dat de huidige agrarische bedrijfsvoering een be
langrijke bron van vervuiling van bodem, water en 
Iucht is. De overbemesting heeft geleid tot verontreini
ging van het oppervlaktewater, het grondwater, en daar
mee ook het drinkwater en aantasting van de bodem
vruchtbaarheid. Daarnaast dreigt de overbemesting 
door de uitstoot van ammoniak bij tot de verzuring van 
het milieu. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen be
dreigt de gezondheid van werkers en omwonenden en 
verontreinigt eveneens de bodem en het oppervlakte-, 
grond- en drinkwater. 
Aanvankelijk ontkenden het ministerie van Landbouw 
en Yisserij en het Landbouwschap dat er problemen 
waren. Oat was niet het gevolg van onwetendheid, 
want al jaren geleden zijn er door onderzoeksinstellin
gen en individuele onderzoekers verontrustende berich
ten over de gevolgen van de overbemesting en het ge
bruik van bestrijdingsmiddelen naar buiten gebracht." 
Het schap en het ministerie gaven er echter de voorkeur 
aan te wachten met hel dempen van de put totdat het 
kalf verdronken was. 
Op een gegeven moment moesten echter zelfs het 
schap en het ministerie onderkennen dat maatregelen 
onontkoombaar waren. Oat is aan twee factoren toe te 
schrijven. Ten eerste bleek dat de milieuverontreiniging 
schadelijk was voor de gezondheid van vee en de op
brengst van gewassen. Ten tweede was duidelijk dat 
andere sectoren uit de samenleving de milieuverontrei
niging door de Iandbouw niet meer accepteerden. 
Drinkwaterbedrijven luidden de alarmklok over de ver
ontreiniging van grondwater door nitraten en res ten van 
bestrijdingsmiddelen. De Voedingsbond-FNY trok aan 
de bel over de gevolgen van bestrijdingsmiddelen voor 
de gezondheid van de werkers, zij het dat individuele 
arbeiders veelal niet durfden te protesteren uit vrees 
voor sancties. 
De reacties van standsorganisaties en Landbouwschap 
bevatten een aantal vaste ingredienten. Ten eerste baga
telliseert men het probleem en noemt men verontrus
tende onderzoeksresultaten 'niet-representatief'. Dit is 
bijvoorbeeld de houding die de drie Hollandse Land
bouworganisaties in de Bollenstreek nog steeds plegen 
in te nemen.15 

Ten tweede stelt men dat de industrie en het verkeer ei
genlijk vee! belangrijker bronnen van milieuverontrei
niging zijn en de overheid eerst voor die sectoren maar 
eens maatregelen moet treffen. 
Ten derde bepleit men voortdurend uitstel van maatre
gelen, omdat er nog vee! onderzoek nodig is en de boe
ren de gelegenheid moeten krijgen naar alternatieven te 

zoeken. Zo heeft men herhaaldelijk en met succes aan
gedrongen op uitstel van het verbod op het gebruik van 
methylbromide, een in de glastuinbouw vee! gebruikt 
ontsmettingsmiddel. AI in 1979 overwoog de minister 
een verbod, maar het gaat nu eerst in 1991 in, al had het 
Landbouwschap uiteraard om nog meer uitstel ge
vraagd. 
Ten vierde moet de overheid liefst alles, maar in ieder 
geval zo vee! mogelijk betalen. 
Ten vijfde wil de sector regelgeving door de overheid 
zoveel mogelijk voorkomen en dringt men aan op zelf
regulering. De sector zou namelijk over voldoende des
kundigheid beschikken om zelf maatregelen te treffen 
en bovendien zullen boeren eerder door het schap ge
troffen maatregelen naleven dan regelgeving door de 
overheid, wat waarschijnlijk een terechte taxatie is. 
Probleem voor het schap is wei dat het op dit terrein 
niet over verordenende en regulerende bevoegdheden 
beschikt. Om zijn goede wil te tonen heeft het schap in
middels een milieu-actieprogramma uitgebracht '6 en 
zijn ook milieunota's over de verschillende sectoren in 
de landbouw verschenen of in aantocht. Ook streeft het 
schap naar de afsluiting van 'convenanten' met de 
overheid. Kenmerkend voor de opstelling van het schap 
is dat men vooral streeft naar technische oplossingen, 
maar volume-maatregelen van de hand wijst. Zo is in
krimping van de veestapel als maatregel ter bestrijding 
van de mestproblematiek uit den boze. 
Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 
moet overleg plegen met het ministerie van VROM 
over de aanpak van de mestproblematiek en het gebruik 
van bestrijdingsmiddelen. Het ligt voor de hand dat de 
ambtenaren van Landbouw, Natuurbeheer en Yisserij 
meer oog hebben voor de be Iangen van de Jandbouw en 
hun collega's van VROM meer !etten op de bescher
ming van bodem, water en Iucht. De ambtenaren van 
Landbouw hebben daarbij het voordeel dat zij vanouds 
over meer deskundigheid beschikken dan de ambtena
ren van VROM en daardoor niet aileen regelgeving 
lang hebben weten uit te stellen maar ook de inhoud 
van de regels sterk hebben kunnen bepalen. 
De voormalige minister Winsemius heeft als nieuwe 
elementen in het milieubeleid onder andere de concep
ten 'doelgroepenbeleid' , 'verinnerlijking' en 'public
private partnership ' ge"introduceerd. De landbouw was 
en is een van de doelgroepen. De achterliggende ge
dachte van Winsemius is dat het onvoldoende is aileen 
door regelgeving doelgroepen tot milieuvriendelijk ge
drag te bewegen. In dat geval is de nalevingsbereidheid 
van de doelgroepen gering en de overheid heeft boven
dien nooit voldoende controle-ambtenaren om naleving 
af te dwingen. Daarom is het beter in samenspraak met 
organisaties van doelgroepen afspraken, al dan niet in 
de vorm van convenanten, te maken. De doelgroepen 
moeten zich normen voor milieuvriendelijk gedrag 
eigen maken. 
Het is de vraag wat de effecten van dit doelgroepenbe
leid voor de aanpak van milieuverontreiniging zijn. 
Enerzijds heeft het Landbouwschap belangrijke in
vloed uitgeoefend op de nieuwe Meststoffenwet, het 
belangrijkste instrument om de meststoffenproblema
tiek aan te pakken. Anderzijds heeft dit voor de over-
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heid wei het voordeel gehad dat het schap zich daar
door gecommitteerd heeft aan de nieuwe wet en loyaal 
meewerkt aan de uitvoering ervan. Boeren protesteer
den in 1988 wei tegen de nieuwe wet door te weigeren 
mee te werken en de formulieren voor de mestboek
houding te vernietigen. Zij richtten zelfs een nieuwe or
ganisatie op, maar de nieuwe organisatie, de Neder
landse Agrarische Bond, kwam niet van de grond en 
het protest sorteerde geen effect. 
Desalniettemin lijkt de overheid ook de grenzen van 
het doelgroepenbeleid te kennen. Enkele malen heeft 
men buiten aile overleg met de sector om maatregelen 
getroffen. Dat gold onder andere voor de enkele jaren 
geleden in afwachting van de in werking treding van de 
nieuwe Meststoffenwet getroffen Interimmaatregel 
Mest, toen het Landbouwschap verontwaardigd sprak 
van een 'overval'. Het Rijk heeft geen overleg ge
pleegd met het Landbouwschap over de inhoud van het 
Nationaal Milieubeleidsplan, net zo min als met andere 
belangenorganisaties. Daarnaast beklaagde het schap 
zich erover dat het niet betrokken is bij het werk van de 
interdepartementale stuurgroep die het meerjarenplan 
gewasbescherming 2000 opstelt." 
Zeker aan de aanpak van de mestproblematiek zullen 
zeer hoge kosten verbonden zijn. De mestproblematiek 
is al jaren geleden gesignaleerd. Als het Landbouw
schap en het ministerie van Landbouw en Visserij toen 
de problemen niet hadden gebagatelliseerd maar had
den ingegrepen, zou dit veel minder kosten met zich 
meegebracht hebben en was de komst van 'pottenkij
kers': het ministerie van VROM en de milieubeweging, 
voorkomen. Het Landbouwschap heeft zich te weinig 
zelfstandig opgesteld ten opzichte van de standsorgani
saties. 

De Relatienota 
In 1975 verschijnt de 'Nota betreffende de relatie land
bouw en natuur- en landschapsbehoud: gemeenschap
pelijke uitgangspunten voor het beleid inzake de uit een 
oogpunt van natuur- en landschapsbehoud waardevolle 
agrarische cultuurlandschappen' (Tweede Kamer der 
Staten Generaal, zitting 1974-1975, 13285, nr. 2), kort
weg de Relatienota. Deze nota is een gezamenlijk pro
dukt van de ministeries van Volkshuisvesting en Ruim
telijke Ordening, Landbouw en Visserij, en Cultuur, 
Recreatie en Maatschappelijk Werk (CRM). 
De nota is een gevolg van de toenemende bezorgdheid 
over het feit dat de intensivering en mechanisering van 
de landbouw er toe leiden dat waardevol geachte na
tuur- en landschapsgebieden worden aangetast dan wei 
dreigen te verdwijnen. 
Enerzijds is er de functie van de landbouw van ' produ
cent van voedsel en grondstoffen', anderzijds is er de 
functie van 'beheer van natuur en landschap '. Tussen 
beide functies ontstaat een spanningsveld in die gebie
den waar het primaat van de ene of andere functie on
duidelijk is en in gebieden waar het uitoefenen van 
beide functies haaks op elkaar staat.'K Anders gezegd, 
het belang van de economische functie van de land
bouw is in een aantal gevallen strijdig met het belang 
van natuur- en landschapswaarden. Het Relatienotabe
leid behelst ondermeer het afsluiten van beheersover-
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eenkomsten tussen boeren en overheid. Het gaat daarbij 
om het aanpassen van de bedrijfsvoering aan natuur- en 
landschapseisen; de boer ontvangt daarvoor een finan
ciele vergoeding. 
De Relatienota wordt door de boeren niet in dank afge
nomen.'9 De agrarische sector heeft geen behoefte aan 
inmenging in wat van oudsher een 'boerenaangelegen
heid ' is. Bovendien vall nog volstrekt niet te overzien 
wat de concrete gevolgen zijn voor de wijze van be
drijfsvoering en het inkomen. Het Landbouwschap stelt 
zich van meet af aan op als belangenbehartiger van de 
agrarische sector: het streven naar behoud van natuur 
en landschap is prima, mits de belangen van de land
bouw daar niet onder lijden. 
Het schap staat wei positief tegenover het afsluiten van 
beheersovereenkomsten, maar heeft verder een groot 
aantal bezwaren tegen de nota. Deze bezwaren van de 
kant van het Landbouwschap zullen er zeker toe bijge
dragen hebben dat het wantrouwen van de boeren tegen 
de Relatienota groot was en de animo onder boeren 
voor het afsluiten van beheersovereenkomsten aanvan
kelijk minimaal. Tot 1981 worden er namelijk nauwe
lijks beheersovereenkomsten afgesloten. 
In 1982 verdwijnt bij de kabinetsformatie CRM van het 
toneel. Openluchtrecreatie en natuurbehoud, en daar
mee ook het Relatienotabeleid, komen geheel bij Land
bouw en Visserij. De be"invloedingsmogelijkheden van 
het Landbouwschap ten aanzien van het Relatienotabe
leid nemen daarna toe. Sindsdien is er een opvallende 
stijging in het aantal afgesloten beheersovereenkom
sten. Het Landbouwschap gaat zich 'volgend' opstel
len. De stijging in het aantal afgesloten beheersover
eenkomsten word! overigens mede veroorzaakt door de 
in 1984 ingevoerde melkquotering. Als gevolg van het 
verlagen van de melkproduktie en het terugbrengen van 
de veestapel moeten de melkveehouders hun inkomsten 
voor een deel elders gaan zoeken. In Relatienotagebie
den biedt de extensivering ruimte voor het afsluiten van 
beheersovereenkomsten. Desondanks is eind 1988 
slechts voor een tiende deel het Relatienotabeleid gere
aliseerd. 
Hetzelfde verhaal is te vertellen over de opstelling van 
het Landbouwschap jegens de nieuwe Landinrichtings
wet. 
De nieuwe in 1985 van kracht geworden Landinrich
tingswet biedt een wettelijk kader voor ruilverkavelin
gen en herinrichting van landelijk gebied. Ruilverkave
ling had vanouds een puur economische doelstelling: 
het was de bedoeling door ruil van kavels en een verbe
terde infrastructuur de agrarische bedrijfsvoering te 
verbeteren. De ruilverkaveling leidde vaak tot aantas
ting van natuur en landschap, zoals het verdwijnen van 
houtwallen, singels en geriefbosjes en andere land
schapselementen en het verdwijnen van oude cultuur
landschappen. 
De toegenomen aandacht voor het landelijk .gebied in 
het begin van de jaren zeventig komt onder andere tot 
uiting in de in 1972 door de minister van Landbouw en 
Visserij uitgebrachte Nota inzake het Landbouwstruc
tuurbeleid. Hierin kondigde hij een studie aan over een 
nieuwe Landinrichtingswet, die de oude Ruilverkave
lingswet uit 1954 zou moeten vervangen. Kenmerkend 
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voor de nieuwe wet is dat landinrichting niet aileen 
strekt tot verbetering van de agrarische bedrijfsvoering 
maar ook tot bescherming van natuur en landschap. Het 
Landbouwschap heeft diverse wijzigingsvoorstellen 
gedaan, waarvan een fors aantal in de definitieve tekst 
van de wet overgenomen is. De wijzigingen betroffen 
uiteraard agrarische belangen. 
Hiermee is niet gezegd dat de invloed van het Groene 
Front op de landinrichting zelf groot is. De nieuwe wet 
biedt immers slechts een kader voor landinrichting. 
Hoe de belangenafweging tussen agrarische belangen 
en behoud van natuur en landschap in landinrichting -
gebieden uitvalt, hangt af van de kracht verhoudingen 
tussen Groen Front en milieubeweging en van de op-
telling van de provincie. 

Europese integratie 
Zoals bekend heeft de landbouw een voortrekkersrol 
vervuld in de Europese integratie. AI in 1962 is er een 
begin gemaakt met een gemeenschappelijke marktor
dening met vastgestelde minimumprijzen. 20 Anno I 989 
bedraagt het landbouwaandeel in de totale EG-begro
ting zestig procent. Dat bedrag gaat op aan markt- en 
prijsbeleid, interventiekosten en opslag- en afzetkosten. 
Het Landbouwschap heeft geen directe mogelijkheden 
om de Europese besluitvorming te bei'nvloeden. De 
enige invloedsmogelijkheid die men heeft, is het maan
delijks overleg met de minister van Landbouw, Natuur
beheer en Visserij, waarbij men kan proberen de in
breng van de minister in de Europese Raad van Minis
ters te be'invloeden. Het is inmiddels al een bekend ritu
eel dat het Landbouwschap zijn teleurstelling uit over 
de besluitvorming door de Raad van Ministers, terwijl 
de minister verklaart dat hij een zo goed mogelijk re
sultaat voor de Nederlandse boeren uit het vuur ge
sleept heeft. 
Hoewel de besluitvorming over de landbouw volgens 
sommigen ook in andere EG-landen op corporatistische 
wijze verloopt" , is nergens een vergelijkbare organisa
tie als het Landbouwschap aan te treffen. De boeren
bonden hebben echter wei een krachtige lobby op EG
niveau in de vorm van de COPA, de overkoepeling van 
de boerenbonden in de EG. Het Landbouwschap ver
leent secretariele ondersteuning aan de standsorganisa
ties voor EG-aangelegenheden en heeft een Commissie 
Buitenland en Integratie. 

Het EG-beleid is in de jaren tachtig sterk gericht ge
weest op vermindering van het aandeel van de land
bouwuitgaven in de EG-begroting en van de overschot
ten van diverse produkten, zoals melk. De belangrijkste 
maatregel om de melkoverschotten terug te dringen, is 
de melkquotering geweest. 
De melkquotering is in 1984 ingevoerd. Ieder land 
krijgt daarin een bepaald quotum toegewezen, dat ge
baseerd is op de hoeveelheid produktie uit 1983. Boe
ren die meer produceren dan het hun toegewezen quo
tum, betalen een overschotheffing, die momenteel hon
derd procent bedraagt. De regeling is inmiddels tot 
1992 verlengd en is tot op heden effectief gebleken, 
want de melkproduktie is verminderd en de melkover-
chotten zijn verdwenen. 

Het Groene Front was destijds verdeeld over de invoe
ring van de melkquotering. De Yoedingsbond-FNY had 
al eerder voor quotering gepleit. De KNBTB ervoer de 
quotering als een onvermijdelijkheid en wilde zich 
richten op zo gunstig mogelijke condities voor invoe
ring. Het KNLC, dat in de regel het meest militant is, 
was fel tegen. De CBTB nam een middenpositie in: 
men was niet tegen quotering maar bepleitte een gelei
delijke invoering. Het Landbouwschap besloot daarop 
een negatief advies uit te brengen maar tegelijkertijd te 
proberen de invoering zoveel mogelijk in voor de Ne
derlandse boeren gunstige banen te leiden. Het advies 
van het schap had geen invloed op de besluitvorming. 
Het schap werkte vervolgens loyaal mee aan de uitvoe
ring van de melkquotering in Nederland. 
De invoering van de melkquotering leidde in eerste in
stantie tot een aantal faillissementen, maar de geprofe
teerde rampzalige gevolgen voor de inkomens van de 
boeren bleven tot op heden uit. Sterker nog: de melk
veehouderij is dankzij de sterk gestegen melkprijzen 
momenteel een goed renderende sector. 
Dat neemt niet weg dat het Landbouwschap, in tegen
stelling tot de PvdN' , nog steeds voorstander is van af
schaffing van de quotering, zij het na een zekere over
gangstermijn, en tegenstander is van invoering van 
quota voor andere produkten en sectoren.23 Een aantal 
oude bezwaren tegen de quotering geldt volgens het 
schap nog steeds. Quotering per lidstaat is in strijd met 
de Europese integratie en werkt het beginsel van regio
nale specialisatie tegen. Daarnaast leidt de quotering tot 
verstarring in de bedrijfsvoering. De melkveehouders 
hebben thans geen prikkel hun bedrijfsvoering te ver
beteren en investeringen te plegen. Oat zal op den duur 
leiden tot een zwakkere concurrentiepositie van de 
me lk veehouderij. 
Tenslotte heeft de quotering als nadeel dat hierdoor een 
nieuwe vermogensbron van boeren ontstaan is, wat be
lemmerend is voor bedrijfsovernames. Een liter quo
tum is nu al drie gulden waard. Om de verstarring van 
de melkveehouderij te doorbreken, pleit het Land
bouwschap, wederom in tegenstelling tot de PvdA, 
voor vrije verhandelbaarheid van de quota, dus voor 
loskoppeling van de quota van de grond. 
Behalve vanwege de genoemde bezwaren, is hetLand
bouwschap tegenstander van quotering van andere pro
dukten, omdat die produkten zich daarvoor niet zouden 
lenen. De afzet van melkprodukten is sterk geconcen
treerd: de boeren leveren hun melk aan de zuivelfabrie
ken. Daardoor is de naleving van de quotering gemak
kelijk te controleren. 
Op advies van het Landbouwschap is inmiddels door 
de overheid besloten om de quota niet meer per indivi
duele boer maar per zuivelfabriek toe te wijzen. De 
afzet van bijvoorbeeld graan daarentegen is niet zo ge
concentreerd, waardoor invoering van een graanquo
tum aileen al daardoor niet goed mogelijk is. 
Het Landbouwschap ziet niet aileen niets in quotering 
maar verwacht ook geen heil van inkomensondersteu
ning. Men steunt het streven van de EG naar een markt
gericht beleid en streeft daartoe naar kwaliteitsverbete
ring van de produktie en andere aanwendingsmogelijk
heden, zoals bio-ethanolproduktie in de graanteelt. 
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Samenvatting en conclusies 
Aile kritiek en protest ten spijt hebben de standsorgani
saties en het Landbouwschap hun positie kunnen hand
haven omdat zij door de corporatistische wijze van be
sluitvorming in de landbouw een niet te doorbreken 
monopoliepositie innemen. Dat neemt niet weg dat het 
Groene Front geleidelijk aan het uiteenvallen is. Dat 
heeft mede als oorzaak dat op economisch en technisch 
gebied het Landbouwschap een voortrekkersrol ge
speeld heeft, maar op andere terreinen beslist niet. 
Het schap en de standsorganisaties hebben de milieu
problemen in de landbouw lang genegeerd. Nu erken
nen zij de problemen wei, maar i het te laat: de be
moeienis van het ministerie van VROM en de milieu
beweging is niet meer tegen te houden. Hetzelfde geld! 
voor natuur en landschap: ook hier weigerden schap en 
standsorganisaties aanvankelijk de problemen onder 
ogen te zien. Ook de Europese integratie heeft tot ge
volg dat het Landbouwschap zijn greep op de politieke 
besluitvorming verliest. Het Landbouwschap heeft zich 
te zeer opgesteld als belangenbehartiger van de agrari
sche sector, in het bijzonder van de grote boeren, en te 
weinig oog gehad voor andere belangen. 
Het Landbouwschap had als PBO van meet af aan ook 
een sociale functie, namelijk om de arbeidsvrede en de 
harmonie tussen de sociale partners te bevorderen. In 
de landbouw zijn er ondanks de gestage vermindering 
van het aantal landarbeiders meer dan genoeg sociale 
problemen. Wij doelen hier op de sterke daling van het 
aantal boeren. Het Landbouwschap heeft in het alge
meen het beleid gesteund en lijkt niet al te vee! oog te 
hebben gehad voor de belangen van de kleine boeren. 
De harmonie tussen stands- en vakorganisaties is thans 
vee! minder groot dan ten tijde van de oprichting van 
het Landbouwschap. In de jaren zeventig stond de PBO 
sterk ter discussie omdat zij de belangentegenstellingen 
tussen kapitaal en arbeid zou versluieren. Met de gema
tigder opstelling van de vakbeweging in de jaren tach
tig en de 'herwaardering' van het neo-corporatisme is 
die kritiek verstomd. 
Beslist geen voortrekkersrol heeft het Landbouwschap 
gespeeld bij het milieubeheer en de bescherming van 
natuur en landschap, integendeel. Op zichzelf zou er 
dan ook vee! voor te zeggen zijn om met het oog op een 
doeltreffende aanpak van de sociale problemen, de mi
lieuproblemen en de aantasting van natuur en land
schap het Landbouwschap en het ministerie van Land
bouw, Natuurbeheer en Visserij op te heffen. Men zou 
dan de taken en formatieplaatsen van Landbouw, Na
tuurbeheer en Visserij kunnen verdelen over de depar
tementen van Economische Zaken en VROM en de 
huidige verordenende en regulerende bevoegdheden 
van het Landbouwschap voorzover nodig weer aan de 
overheid kunnen toedelen. Een dergelijke oplossing zal 
echter vanwege de nauwe banden van CDA en VVD 
met de standsorganisaties en het Landbouwschap poli
tiek onhaalbaar zijn. Wei zou de PvdA kunnen probe
reo in de komende zittingsperiode van de Tweede 
Kamer de privatisering van de landbouwvoorlichting 
en de verzelfstandiging van het landbouwkundig on
derzoek tegen te houden, al is het de vraag of het niet al 
te laat is. 
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De nauwe banden van CDA en VVD met standsorgani
saties en Landbouwschap geven al meteen het pro
bleem voor de PvdA aan: zij heeft nauwelijks enige 
banden met de georganiseerde landbouw. Nu is dat 
thans minder bezwaarlijk dan vroeger omdat door de 
Europese integratie en de aan cherping van de milieu
regelgeving de positie van het Landbouwschap toch al 
uitgehold raakt. Dat neemt niet weg dat betere contac
ten in ieder geval met agrariers zelf gewenst zijn, 
omdat aileen door medewerking van de boeren een mi
lieuvriendelijker bedrijfsvoering in de landbouw te be
reiken is. 
Organisaties die al ettelijke jaren proberen in samen
werking met boeren een milieuvriendelijker agrarische 
bedrijfsvoering te bevorderen, zijn onder andere de 
Werkgroep Milieubeheer Leiden, het Centrum voor 
Landbouw en Milieu en enkele provinciale milieufede
raties. Het valt niet mee de oude polarisatie tussen ooe
ren en milieubeweging te doorbreken, maar er zijn en
kele bemoedigende voortekenen van een mogelijke 
doorbraak. Zo hebben in het Noordhollandse Waterland 
boeren en milieuorganisaties afspraken gemaakt over 
vrijwillig natuur- en landschapsbeheer door boeren. ln 
het Zuidhollandse Ade zijn ook dergelijke afspraken 
gemaakt, waarmee de betrokken boeren overigens ook 
willen voorkomen dat hun gronden onder de werking 
van de Relatienota zullen vallen. Het ministerie van 
Landnouw, Natuurbeheer en Visserij lijkt weinig en
thousiast te zijn over dit soort initiatieven van onderop. 
Men heeft in ieder geval in 1989 negatief gereageerd 
op de voorstellen van boeren en milieubeweging. 
De PvdA heeft tot nu toe te weinig ingespeeld op dit 
soort ontwikkelingen. Vanouds heeft de PvdA goede 
banden met de traditionele natuurbescherming: de Ver
eniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Neder
land en de Contactcommissie voor Natuur- en Land
schapsbescherming, de voorloper van de Stichting Na
tuur en Milieu. De 'klassieke ' werkwijze van de na
tuurbescherming: de aankoop van natuurterreinen 
teneinde ze te beschermen tegen dreigende aantastin
gen, heeft echter in steeds sterkere mate kritiek opge
roepen van het Centrum voor Landbouw en Milieu en 
andere nieuwe milieuorganisaties. Zij maken zich sterk 
voor 'verweving' in plaats van 'scheiding' van functies. 
De Tweede-Kamerfractie van de PvdA lijkt evenwel 
nog steeds voorstander te zijn van scheiding van func
ties. 
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Duitse hereniging als terugkeer van bet 
verdrongene 

De DDR staat voor het einde. Deze constatering lijkt 
aan een tahoe te raken. Eenvoudige mededelende zin
nen en lakonieke opmerkingen hebben af en toe een ex
plosieve werking die in wonderlijke tegenspraak is met 
hun eenvoud. Onomwonden spreken van het einde van 
de DDR lijkt tegenwoordig dezelfde shock te veroorza
ken als ongeveer 30 jaar geleden de net zo onomwon
den constatering van het bestaan van de DDR. Anders 
gezegd: Net zo hard als het Duitse bewustzijn zich erte
gen verzette om het bestaan van de DDR te erkennen, 
net zo onwillig neemt het nu nota van de aftocht van het 
historisch fenomeen DDR. De wei gering om Duitse re
aliteiten te aanvaarden kan men slechts schijnbaar aan 
telkens verschillende politieke kampen toeschrijven. 
Die weigering overbrugt politieke posities, betekent 
mogelijkerwijs een tijdelijke verschuiving in de ont
wikkeling van het Duitse bewustzijn en heeft iets te 
maken met de dubbelzinnige verhouding van de Duit
ser tot Duitsland. 
De overlijdensakte hadden moediger waarnemers van 
de DDR eigenlijk al eind augustus 1989 kunnen uitrei
ken, toen de vluchtelingenstroom uit de DDR over de 
Hongaars-Oostenrijkse en de Tsjechische grens aan
zwol en het eind ervan niet was te overzien (in tegen
deel: te overzien was dat hij niet snel zou afnemen). 
Niet dat de dood op dat moment was ingetreden- (die 
was in 1961 ingetreden of misschien al in 1949), maar 
het massale vluchten had aile illusies over de levens
vatbaarheid en innerlijke legitimiteit van de DDR moe
ten vernietigen. De DDR was dertig of veertig jaar lang 
een levend lijk en haar nu, terwijl haar uiteindelijk 
falen duidelijk is, een wedergeboorte te voorspellen, 
haar oppositie de verwezenlijking van de eigenlijke 
idee van een DDR op te dragen, zegt meer over de fan
tasieen van Duits bewustzijn dan over Duitse realitei
ten. 
De Duitse publieke opinie reageerde dubbelzinnig op 
de vluchtelingenstroom die, ruw onderbroken in 1961 
door de bouw van de Muur, in 1989 weer aanzwol. Ze 
bleek fundamenteel bereid de vluchtelingen op te 
nemen en had begrip voor hun motieven, maar wan
trouwde tegelijkertijd de zuiverheid van deze motieven 
en toonde zich bezorgd. Waar moest dat alles toe lei
den? Werd door deze herhaalde vluchtelingenbeweging 
niet een ontwikkeling ingeleid, die aileen maar tot een 
katastrofe kon leiden? Historische ervaringen deden 
niets goeds vermoeden: de continue en continu groei
ende vluchtelingenstroom had in 1961 tot de katastrofe 
van de bouw van de Muur geleid. In bijna 30 jaar was 
deze katastrofe normaal en alledaags geworden; op zijn 
minst bereikte het opnieuw begonnen massale vluchten 
dit: het herinnerde aan het katastrofale karakter van de 
gebeurtenissen in 1961 - en dat deed pijn! Uit histori-
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sche ervaring leidt elk volk zijn eigen wijsheden en in
terpretaties af. 
Hoe 'ongewoon' - dus specifiek Duits- de Duitse re
actie op de gebeurtenissen van de zomer en de herfst 
van 1989 was, wordt duidelijk als men vergelijkbare 
bewegingen en gebeurtenissen bekijkt: de massale mi
graties van Hongaren (en Duitsers) uit Roemenie en 
van Turken uit Bulgarije werden gehouden voor wat ze 
waren: voor het bewijs dat de regimes, die deze mensen 
probeerden te ontvluchten, onmenselijk en achterlijk 
waren, en al deze exodus het ineenstorten van deze re
gimes bespoedigde, des te beter. Vlucht en balling-
chap zijn altijd een gruwelijk lot en ook al zijn vluch

telingen niet altijd welkom, een ding zijn ze zeker: aan
klagers en kroongetuigen tegelijk tegen de omstandig
heden die ze ontvluchten. In Duitsland leek dat 
afgelopen herfst slechts beperkt te gelden. Het was niet 
aileen dat de nieuwe DDR-vluchtelingen in het Westen 
niet meer even welkom leken te zijn als ze het aan het 
begin van de geschiedenis van de beide Duitslanden 
geweest waren, toen hun aanklacht en getuigenis tegen 
het communistische systeem onderdeel van de eigen 
identiteit van de Bondsrepubliek waren. De publieke 
opinie leek eerder pijnlijk geraakt te zijn door de 
stroom immigranten en men maakte zich meer zorgen 
om de stabiliteit van de omstandigheden die deze mas
sale trek in gang had gezet, dan om de vluchtelingen 
zelf. Wat iedereen Ceausescu van harte toewenste, zijn 
spoedige val en de vernietiging van zijn regime, dat 
durfde men Honecker niet toe te wensen en ook later 
zijn opvolger Krenz niet. In tegendeel, men maakte zich 
zorgen om de stabiliteit in de DDR. 
lnmiddels lijken de situatie en het beeld van de DDR 
gewijzigd: de oppositiebeweging, die zich in de DDR 
bundelde in massademonstraties en nieuwe groepen en 
partijen, staat tegenwoordig vooraan op het podium en 
midden in de aandacht van de mensen in Oost en West. 
Maar de oppositie heeft de vluchtelingenstroom niet tot 
staan gebracht, slechts naar de achtergrond gedrongen. 
Zij heeft ook de vragen die het massale vluchten op
wierp, noch beantwoord noch van de agenda afge
voerd. Zo weinig als de massa 's vluchtelingen gezien 
worden als dragers en subjecten van een historisch pro
ces, zo zeer wordt op het ogenblik de oppositie qua be
lang overschat en overvraagd: zij wordt verheven tot de 
rang van eigenlijk historisch subject en met hoopvolle 
verwachtingen en een verantwoordelijkheid belast, die 
dit tere plantje nauwelijks zal kunnen dragen. Maar de 
DDR-oppositie is evengoed een produkt van het verval 
van de DDR, als de instigator van de collaps; en de 
vluchtelingen zijn evengoed de werkelijke verwoesters 
van de Potemkin-achtige DDR-coulissen, als schip
breukelingen van het gestrande schip van de staat. 

Tegeli 
had rr 
1989: 
van d( 
werd l 
direct< 
pen bi 
baard( 
de D[ 
sche s 
tenlan 
het b~ 
Sovjet 
mene 
in de 
gime, 
Erwa 
ging. l 
dere \ 
schijn 
Schmi 
dus di 
den ge 
de aar 
ful thi 
den el 
maar ; 
veran< 
van dt 
voort\ 
Duitse 
len zu 
Spiegt 
'De Vt 

apodi< 
lijkt a 
tie vat 
had v' 
had ir 
had w 
niveat 
meer 
prakti. 
wijst 
(Spieg 
netjes 
wil ze 
den
treft! 
Maar 
maakt 
breekt 
toesta1 
ber: d 
gende 
gebeu. 
obscet 
hereni 
tion fc 
de ber 
dat w: 
dien d 



/i 
I 

Tegelijk met de constatering van het einde van de DDR 
had men ook het Duitse vraagstuk al eind augustus 
1989 aan de orde kunnen stellen. Dat het, zo leek het, 
van de ene dag op de andere weer op de agenda stood, 
werd als het ware aileen in het negatieve zichtbaar. De 
directeur van de Academie voor Sociale Wetenschap
pen bij het Centraal Comite van de SED Otto Reinhold, 
baarde nog in augustus opzien met zijn bewering, dat 
de DDR aileen maar als antifascistische en socialisti
sche staat Uberhaupt bestaansrecht had; binnen- en bui
tenlandse commentatoren wezen er uitentreuren op, dat 
het bij de omwentelingen in Polen, Hongarije en de 
Sovjet-Unie steeds om de regimes en de machtssyste
men en -elites ging, nooit om de staten en naties. Maar 
in de DDR ging het niet aileen om het heersende re
gime, maar om de staat zelf. 
Er waart een spook door Duitsland, en het heet hereni
ging. Het werd bezworen en verbannen tegelijk, en ie
dere verbanning riep het aileen maar harder te voor
schijn. Commentatoren als Theo Sommer en Helmut 
Schmidt, Duitsland-politici als Bahr en Gaus- mensen 
dus die zich in elk geval al een keer verdienstelijk had
den gemaakt doordat ze in Duitsland-politieke kwesties 
de aanzet hadden gegeven tot de ommekeer van wish
ful thinking naar erkennen van realiteiten - overtroef
den elkaar in hun verbod voor de Duitsers om zelfs ook 
maar aan hereniging te denken. Aan aile beweging en 
verandering in de DDR was kennelijk de grens gesteld 
van de ineenstorting van deze staat zelf en de daaruit 
voortvloeiende vraag naar de integratie van de beide 
Duitse deelconstructies. Tot welke wonderlijke caprio
len zulke angsten leiden bewees Gunter Grass in een 
Spiegel-interview in november 1989. 
'De volgorde van de hervormingen was fout,' stelt hij 
apodictisch vast, als de Spiegel hem erop wijst, dat het 
lijkt alsof hij niet helemaal gelukkig is met de revolu
tie van 9 november. 'De binnenlandse democratisering 
had verder doorgevoerd, het openen van de grenzen 
had in het vooruitzicht moeten worden gesteld. Oat 
had weer tot de omvorming van de DDR op het hogere 
niveau kunnen leiden en ook de oppositiegroepen 
meer speelruimte gegeven. Ze hadden de politieke 
praktijk kunnen opdoen, die vel en ontberen', onder
wijst Grass. Ja, wie onderwijst hij daar eigenlijk? 
(Spiegel, 47/1989, p. 75) Dus: revolutie ja, maar wei 
netjes op volgorde en in ordelijke omstandigheden, dat 
wil zeggen met behoud van de bestaande omstandighe
den - op zijn minst waar het het tweestatendom be
treft! 
Maar revoluties zijn katastrofes. Ze worden niet ge
maakt, ze voltrekken zich! Elementaire vrijheidsdrang 
breekt zich in hen baan en een onhoudbaar geworden 
toestand stort ineen! Precies dat gebeurde op 9 novem
ber: de oude ordening stortte ineen en de daaropvol
gende korte anarchie werd in Oost en West gevierd! Er 
gebeurde precies, wat tot dan toe slechts als een soort 
obsceniteit ter sprake was gekomen: hereniging. De 
hereniging van de mensen door de mensen ('reunifica
tion for the people by the people' zoals een varia tie op 
de beroemde zin van Jefferson zou kunnen luiden). En 
dat was zo totaal anders dan alles wat men zich voor
dien daarbij had voorgesteld, dat iedereen alleen maar 

versteld stood (het meest over zichzelf) en niemand 
erop was voorbereid, de politici nog het minst. Wat zegt 
GUnter Grass anders in zijn antwoord, dan dat het 
voortbestaan van de (hervormde) DDR voor hem in 
laatste instantie belangrijker is dan de vrijheidsdrang 
van de mensen? 
De meningen uit het buitenland over de kwestie van de 
hereniging waren altijd at vee! ongegeneerder. Buiten
landers hebben er een handje van om dingen te zeggen 
over Duitsland-politieke kwesties die de Duitsers vaak 
pijnlijk treffen of ergeren. In de herfst van 1984 zorgde 
Andreotti voor opwinding en verontwaardiging toen hij 
hardop zei wat iedereen dacht: het was mooi en goed 
om over hereniging te praten, maar iedereen wist dat 
niemand dat echt wilde, de Duitsers niet en de Europe
anen al helemaal niet. Inmiddels was dat een retorische 
wending geworden, een noodzakelijk attribuut voor ie
dereen die nadacht over Duitsland: in het buitenland 
staat men afwijzend tegenover een Duitse eenwording, 
men is bang voor het opnieuw ontstaan van het Groot
Duitse rijk. Maar die Duitsland-fobie bleek een projec
tie van de Duitsers zelf te zijn: de Amerikaanse ambas
sadeur Vernon Walters was een van de eersten die zon
der omhaal vaststelden, dat de Duitsers ooit weer her
enigd zouden zijn. Ook de presidenten Mitterrand en 
Bush verzekerden dat niemand in het westelijk bondge
nootschap iets tegen de hereniging van Duitsland had. 
Op de bondgenoten lijk je ook nooit te kunnen bouwen. 
Maar nu lijken de hogepriesters van de Duitse status 
quo eindelijk een betrouwbaarder bondgenoot in de 
strijd tegen het spook van de hereniging te hebben ge
vonden: de oppositie in de DDR. De oppositie in de 
DDR stelt de kwestie van een tweede staat en zijn in
nerlijke legitimiteit helemaal opnieuw, mogelijkerwijs 
zorgt zij ervoor dater aan de status quo misschien toch 
niets hoeft te veranderen. Nog steeds zouden er twee 
Duitse staten kunnen bestaan, de bondsrepubliek en de 
DDR, met het kleine, hoewel belangrijke verschil dat 
de DDR een democratische staat zou zijn. De DDR-op
positie valt onverhoopt een geweldige opgave en ver
antwoordelijkheid ten deel: zij moet alles verwezenlij
ken wat in de bondsrepubliek niet verwezenlijkt is: zij 
moet een democratisch en socialistisch Duitsland op
bouwen, een ecologisch georienteerde industrie; en 
vooral moet zij Duitsland ervoor behoeden met Duits
land als geheel en met zijn geschiedenis als geheel in 
het reine te komen. 

Na de oorlog leken in Duitsland net als in een ontwik
kelingsland (aileen omgekeerd) nationale en sociale 
vragen samen te vallen. Duitsland kon de erfenis van 
het totalitarisme, de autoritair geleide staat en het fas
cisme aileen afschudden als het tegelijk niet-kapitalis
tisch en niet-Duits werd. Zo raadde het legendarische 
programma van Ahlen de CDU met klem de breuk met 
het kapitalisme aan, en tegelijkertijd voltrok Adenauer 
consequent de inpassing van de Westduitse zones in het 
westelijk bondgenootschap- heel bewust ten koste van 
de eenheid van het oude Duitse rijk. Hoe moest Duits
land anders Joskomen van de traditie van zijn eigen we
reldmacht-chauvinisme? Pruisen moest vemietigd wor
den en met Pruisen het oude rijk, en het restant van 
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Duitsland moest als een loot op een andere boom geent 
worden, om op te gaan in de traditie van de westerse 
parlementaire democratieen. 
Laat nu niemand zeggen dat deze operatie niet geslaagd 
is: de Bondsrepubliek is een democratische staat met 
een eigen democratische identiteit, alsof zij nooit iets 
anders geweest is, alsof de huidige politieke werkelijk
heid niets anders is dan de tot volle wasdom gekomen 
hoogsteigen en beste tradities van Duitsland. Maar 
daarvoor moest een prijs betaald worden: de DDR bleef 
bij dit alles onbevrijd - en deze schuld, zo lijkt het, 
moet nu worden voldaan. Monika Maron, de in het 
Westen wonende schrijfster uit de DDR, heeft opge
merkt dat de bewoners van de DDR als enigen boeten 
voor het Duitse vert eden. Zij boeten niet aileen voor dit 
verleden, zij Ieven (of leefden dan toch tot voor kort) in 
de voortzetting ervan. Tot voor kort leken zij ertoe ver
oordeeld te zijn om verder te Ieven in de traditie van de 
Duitse autoritaire kazeme-staat, die alle terreinen van 
het Ieven reglementeert, en at zij die ontvluchten of ter 
discussie stellen, herinneren zij de Westduitsers eraan 
dat de Duitse geschiedenis niet verwerkt is, dat Duits
land als geheel niet bevrijd is zolang niet alle Duitsers 
van die vloek bevrijd zijn. 
De versmelting van nationale en sociale kwesties is we
zenlijk voor het Duitse bewustzijn en voor de aard van 
de Duitse fantomen. Zoals bekend werd in de Bondsre
publiek het kapitalisme (al was het dan in de bijge
stelde vorm van de sociale markteconomie) hersteld. 
De DDR werd zo tot de laatste kans om deze beide 
kwesties op te lassen. En haar voortbestaan werd des te 
belangrijker, naarmate men minder van haar wist. Hoe 
faliekant het DDR-socialisme ook in ieders ogen uit
pakte, het was nog altijd de antithese tegen het geres
taureerde kapitalisme. Nu, terwijl het socialisme in de 
DDR onloochenbaar en onherroepelijk door de mand is 
gevallen als een grote geweldige illusie of als een mo
numentaal fiasco, moet het voortbestaan van de DDR 
tenminste nog garanderen, dat Duitsland niet het oude, 
grote nationale Duitsland is, moet het Duitsland ervoor 
behoeden om weer Duitsland te worden, het oude rijk 
van het kwaad, dat zoveel leed over de wereld en Euro
pa heeft gebracht. Met wat een geweldige verantwoor
delijkheid wordt de DDR-oppositie op die manier op
gezadeld! 
Dogma's en doctrines moeten aan de werkelijkheid ge
meten en aangepast worden. De herenigingseis was op 
zijn laatst na de bouw van de Muur zo'n waardeloos ge
worden doctrine. Met gepaste vertraging werd ze -
nooit uitdrukkelijk- vervangen door de doctrine van de 
twee Duitse staten. Ook deze doctrine kan door de wer
kelijkheid ontkracht worden, en van dat verval zijn wij 
precies op het ogenblik getuige. Oat is zo overduide-
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lijk, dat men zich afvraagt waarom Duitsers zich dusda
nig tegen dit inzicht verzetten. 
Daarvoor bestaat een eenvoudige verklaring: hun ge
schiedenis heeft de Duitsers een bijzonder soort zelf
haat opgelegd, zij mijden de ontmoeting met hun spie
gelbeeld en met hun geschiedenis. Oat werd voor de 
eerste keer duidelijk toen de eerste emigranten uit de 
Sovjet-Unie, Polen en Roemenie in groten getale in de 
Bondsrepubliek kwamen. Hun situatie en levensge
schiedenis waren niet beter dan die van Turkse of Af
ghaanse asielzoekers, en toch werd op hen iets heftiger 
gereageerd. Waarom? Zij doen iets wat buitenlandse 
asielzoekers en gastarbeiders niet doen: zij brengen een 
stuk geconserveerd oud Duitsland mee, een stuk van 
het Duitsland waarmee de Westduitsers niets meer te 
maken willen hebben. Datzelfde gebeurde bij de toe
loop van migranten uit de DDR. En datzelfde gebeurt 
nu, nu het spook van een (opnieuw) verenigde Duitse 
natie de kop opsteekt. 

De naoorlogse ordening is niet aileen ondertussen een 
vermolmd huis, een kaartenhuis, dat in elkaar stort, 
maar ook een coulisse, die voor de Westduitsers een 
mooie illusie in stand hield, maar waarachter nu de 
werkelijkheid opdoemt. Er bestaat geen volk dat zo 
weinig waarde hecht aan zijn natie en zijn nationale 
identiteit als het (West)Duitse. De Westduitsers voelen 
zich veelliever Europeanen of wereldburgers dan Duit
sers. De mooie illusie dat Westduitsers niet meer Duits 
zijn en dat de Bondsrepubliek door de integratie in het 
Westen zo prachtig verwesterlijkt is, werd door de toe
loop van Duitsers en door het opnieuw opkomen van 
het Duitse vraagstuk op losse schroeven gezet. Met de 
emigranten uit het Oosten en de DDR keert een stuk 
Duitse werkelijkheid en onverwerkte Duitse geschiede
nis in de Bondsrepubliek terug. 
En waarom is het precies nu zo moeilijk, om de vraag 
naar mogelijkheden en vorm van een Duitse eenheid 
onder ogen te zien? Men ziet dat krek vijftig jaar na de 
Tweede Wereldoorlog het Hitler-Stalin pact van nul en 
generlei waarde wordt verklaard, de Baltische staten 
worden mogelijkerwijs weer zelfstandig, Polen wordt 
opnieuw een onafhankelijk land. Uitgerekend nu zou 
een verenigd groot Duitsland op de agenda moeten 
staan? Moet de geschiedenis dan weer van voor af aan 
beginnen? Was de hele oorlog dan tevergeefs? 
Een herhaling van de Duitse geschiedenis vermijdt men 
in ieder geval niet door de helft van de Duitsers op te 
sluiten en kunstmatig een staat in Ieven te houden, die 
geen innerlijke noodzakelijkheid bezit. 

(Overgenomen uit Die Neue Gesellschaft/Frankfurter 
Hefte) 
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Een hardnekkig misverstand: de kabinetscrisis 
van 1977 

Kabinetscrises zijn dikwijls emotionele gebeurtenissen. 
Na een korte peri ode van verwondering ontstaan er ver
schillende lezingen waarmee de crises ten opzichte van 
de achterban worden gelegitimeerd. De politieke par
tijen proberen elkaar met het naderen van de verkiezin
gen de zwarte piet toe te spelen. 
Doordat de bronnen voor onderzoek naar kabinetscri
ses moeilijk toegankelijk zijn (de notulen van de minis
terraad zijn 25 jaar 'zeer geheim ') kunnen deze lezin
gen uitgroeien tot mythes. Rond kabinetscrises ont
staan daardoor misverstanden die latere coalitie-onder
handelingen kunnen bemoeilijken. Over de val van het 
kabinet-Den Uy/ (22 maart 1977) bestaat een dergelijk 
misverstand: een hardnekkig misverstand. 
Premier Den Uyl verscheen op 22 maart 1977, na da
genlange onzekerheid, in de Tweede Kamer en stelde 
daar dat zijn kabinet de problemen rond de grondpoli
tiek niet had kunnen oplossen. 
' lk heb moeten constateren dat het na bijna vier jaar 
van dit kabinet en twee maanden voor de verkiezingen 
niet mogelijk is gebleken voor dit kabinet om een aan
tal van zijn meest wezenlijke programmapunten te ver
werkelijken ' .' 
Den Uyl deed er na de val van zijn kabinet het zwijgen 
toe en wilde geen uitspraken doen over een eventuele 
schuldvraag. Dat zou ook niet eenvoudig zijn geweest 
want kabinetscrises zijn dikwijls zeer complex. Twaalf 
jaar later wijzen andere personen de schuldige echter 
zonder pardon aan. 

Drie lezingen 
Het PvdA-kamerlid Kombrink, die overigens oog heeft 
voor de overspannen verwachtingen van de PvdA tij
dens het kabinet-Den Uyl, legt de schuld voor de crisis 
bij A.A.M. van Agt (KVP), die destijds minister van 
Ju titie was. 
' De toenmalige fractievoorzitter Van Thijn, ontwik
kelde publiekelijk een soort testcase, bestaande uit vier 
punten, voor de vraag of het kabinet moest blijven zit
ten of niet (grondpolitiek, wet op de ondememingsra
den, wet op de investeringsrekening en vermogensaan
wasdeling) . Oat vonden we allemaal zeer strijdbaar. lk 
denk dat vanaf dat moment vanuit het oogpunt van de 
confessionele partijen vast stond dat die vier punten 
niet gerealiseerd mochten worden. Oat zou immers een 
soort historische overwinning voor de PvdA hebben 
betekend. Het heeft uiteindelijk contraproduktief ge
werkt. Het gaf Dries van Agt de ruimte om het kabinet 
op de grondpolitiek te Iaten sneuvelen'. ' 
Oud minister Duisenberg van Financien is dezelfde 
mening toegedaan. 
'Oat het kabinet vie! (het kabinet-Den Uyi/JdV) was 
net als bij de val van het tweede kabinet-Lubbers een 

kwestie van sfeer. Met aile techniek van de grondpoli
tiek en de eindeloze schorsingen in het kabinetsberaad 
voor overleg in eigen kring in de kamertjes van het 
Catshuis, was het vooral een gevoelsmatige zaak: het 
kabinet moest vallen. ( ... ) Maar ik denk dat vanuit de 
KVP in wezen het besluit was genomen dat deze ploeg 
weg moest. Het lijkt op de kabinetscrisis van mei 1989. 
De frustraties hopen zich op en achteraf kan niemand 
uitleggen of begrijpen waarom.J 
Parlementair historicus Maas tenslotte, stelt over het 
einde van het kabinet-Den Uyl: 
'Op dinsdag 22 maart 1977 deelde een vermoeide en 
verslagen Den Uyl de Tweede Kamer mee dat zijn ka
binet in het zicht van de haven gestrand was op een in
tern conflict over de grondpolitiek. Iedereen begreep 
dat de 'negatieve ontwikkelingsschade' niet de reden 
was voor Van Agt om een crisis te forceren. Na de 
grondpolitiek zouden nog drie andere zogenaamde 
'grote hervormingsvoorstellen' volgen: de wet op de 
ondernemingsraden, op de vermogensaanwasdeling en 
op de investeringsrekening. Deze vier wetsontwerpen 
waren door Van Thijn, PvdA-fractievoorzitter, tot toets
stenen gemaakt van het progressieve gehalte van de 
confessionele coalitiepartners. Welnu, Van Agt torpe
deerde het eerste 'grate hervormingsvoorstel' in de rij 
van vier, omdat hi) schoon genoeg had van de onge
makkelijke en onwaardige samenwerking met Den Uyl 
c.s.'• 
Bovenstaande lezingen passen in het beeld dat na de 
val van het kabinet-Den Uyl in de media naar voren 
kwam. Centrum-links kwam voor de derde keer door 
de grondpolitiek in moeilijkheden. De grondpolitiek 
zou een belangrijke rol hebben gespeeld bij de val van 
de laatste drie kabinetten van min of meer progressieve 
snit; het vierde kabinet-Drees in 1958, het kabinet
Cals/Vondeling in 1966 en het kabinet-Den Uyl in 
1977.' Deze opvatting werd ondersteund door uitspra
ken van formateur Burger (PvdA) en fractievoorzitter 
Van Thijn (PvdA). Formateur Burger sprak in 1973 de 
verwachting uit dat het kabinet-Den Uyl door de grond
politiek in de problemen zou komen. Van Thijn beves
tigde deze lezing door na de kabinetscrisis in de Kamer 
op te merken: 
'Ten derden male, zoals formateur Burger in zijn con
clusies van vier jaar geleden al vreesde is de grondpoli
tiek aanleiding tot een conflict tussen KVP en PvdA. 
Ten derden male is het een kabinet met socialisten niet 
gelukt om een goede regeling tot in het Staatsblad te 
brengen. Na het kabinet-Drees in 1958, het kabinet
Cals/Vondeling in 1966 is het nude beurt aan het kabi
net-Den Uyl om in het zand te bijten.6 

Deze lezing is echter slechts ten dele juist. De grondpo
litiek was inderdaad drie keer een sfeerbedervend ele-
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ment tijdens de centrum-linkse coalities, maar het con
flict ontstond niet zozeer tussen de PvdA en de KVP 
maar veel meer tussen de PvdA en de ARP. Bovendien 
werd het strijdpunt sterk opgeklopt. De voorstellen van 
de PvdA en de confessionele partijen lagen dicht bij el
kaar. 
Bij het vierde kabinet-Drees (1956-1958) ontstonden 
de problemen tussen de confessionele partijen en de 
PvdA over een wijziging van de wet vervreemding 
landbouwgronden. De PvdA wenste een permanente 
prijsbeheersing terwijl de confessionele partijen een tij
delijke prijsbeheersing voorstonden. Het kabinet werd 
op 14 oktober 1958 geconfronteerd met een motie van 
het ARP-karnerlid Biewenga die lijnrecht tegen de ge
maakte afspraken inging. Minister-president Drees 
stelde na afloop in de ministerraad dat de stemming in 
de coalitie na het Kamerdebat grondig bedorven was. 
Twee maanden later (II december 1958) vie I het kabi
net over een tweetal belastingvoorstellen van de socia
listische minister van Financien Hofstra. 
Tijdens het kabinet-Ca1sNondeling ( 1965-1966) vond 
er een heftige interdepartementale strijd plaats over 
twee wetsontwerpen op het gebied van de grondpoli
tiek: het voorkeursrecht voor gemeenten en een wijzi
ging van de onteigeningswet. De minister van Land
bouw en Visserij , Biesheuvel (ARP), en de minister van 
Justitie, Samka/den (PvdA), waren het op beide punten 
met elkaar oneens. Na lang onderhandelen kwamen er 
toch twee compromissen tot stand. Door de Nacht van 
Schmelzer (van 13 op 14 oktober 1966) werden deze 
voorstellen echter niet meer in de Kamer behandeld. Na 
de crisis werden de beide voorstellen toch nog door 
Samkalden ingediend. De wetsontwerpen kwamen 
daardoor tijdens het kabinet-Den Uyl weer op de 
agenda. Wat gebeurde er nu precies in 1977? 

De crisis van 1977 
De strijd spitste zich in 1977 toe op een wijziging van 
de onteigeningswet. De PvdA wenste bij onteigening 
uit te gaan van de gebruikswaarde terwijl de confessio
nele partijen een voorstander waren van de verkeers
waarde. In de politieke discussie werd de kwestie voor
gesteld alsof er grote verschillen bestonden tussen de 
varianten van deze twee stelsels. In werkelijkheid 
waren de stelsels- die al vanaf het kabinet Ca1sNonde
ling ter discussie stonden- naar elkaar toegegroeid. De 
sociaal-democraten telden bij de gebruikswaarde ver
schillende factoren op waardoor er sprake was van het 
gebruikswaarde-plus stelsel. De confessionele partijen 
trokken bepaa1de factoren van de verkeerswaarde af 
waardoor er sprake was van een verkeerswaarde-min 
stelsel. De uitkomsten van de verschillende stelsels 
waren elkaar genaderd, waardoor in 1977 een compro
mis tot de mogelijkheden behoorde. 
Tijdens de crisis werden verschillende pogingen onder
nomen om tot overeenkomst te komen. Met name P. de 
Haan (hoogleraar onteigeningsrecht, ARP-Iid en lid 
van de commissie grondgebruik van het Landbouw
schap) toonde zich inventief in het ontwerpen van va
rianten . Drie compromisvoorstellen droegen zijn naam. 
Het voorstel De Haan I ging uit van de verkeerswaarde 
waarvan verschillende factoren werden afgetrokken. In 
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het voorstel De Haan II werd uitgegaan van de ge
bruikswaarde waarbij verschillende factoren werden 
opgeteld. Er mocht in deze variant rekening worden ge
houden met de zogenaamde negatieve ontwikkelings
schade (n.o.s.) zowel in de vermogens- als de inko
menssfeer. Bij de Haan III werd de negatieve ontwikke
lingsschade beperkt tot de inkomenssfeer. Bij de Haan 
II en III waren bovendien correcties voor onbillijkhe
den mogelijk. 
Opvallend is nu dat in de week van 10 tot 18 februari 
1977 op ambtelijk niveau, op basis van De Haan III, 
een compromi tot stand kwam. De onderhandelingen 
daarover waren gevoerd door De Haan en de arnbtena
ren L. de Vries van Justitie en G.J. van Dinter van 
Landbouw en Visserij. Het voorstel had bovendien de 
instemming van de ministers Van Agt, Van der Stee en 
minister-president Den Uyl. 
De moeilijkheden voor Den Uyl ontstonden echter toen 
fractievoorzitter Van Thijn op 13 maart 1977 niet voor 
De Haan III maar voor De Haan II koos. Bovendien 
wilde Van Thijn DeHaan II nog verder beperken door 
verschillende correcties te Iaten vervallen. Van Agt zou 
dit voorstellater de 'gecastreerde haan' noemen. 
Den Uyl formuleerde 16 maart 1977, na dagenlang on
derhandelen, een zeer ingewikkeld compromis. Naast 
een beperking van de correcties zou het voorstel pas na 
vier jaar in werking treden. Van Agt noemde dit 'de 
diepvrieshaan' omdat het een voorbeeld was van ijs
kastpolitiek. De grondpolitiek zou over het 'tweede' 
kabinet-Den Uyl worden heengetild. 
Na de kabinetscrisis gaf Van Agt tekst en uitleg aan De 
Haan: 'Het komt in het kort eigenlijk op het volgende 
neer. Nadat de progressieven in de zeer lange nacht van 
woensdag 16 op 17 maart waren bHjven proberen om 
voor de toevoeging van een sobere bepa1ing over de 
n.o.s. de prijs binnen te halen van een gedeeltelijke 
schrapping van de in artikel 40 voorziene correcties, 
stelden zij tens lotte om trent het middaguur van donder
dag 17 maart voor aan het wetsontwerp een artikel 40a 
toe te voegen dat ik - houd mij ten goede- heb gekwa
lificeerd als de gecastreerde diepvrieshaan. Oat voor
stel is tenslotte laat in de avond van maandag 21 maart 
j.l. tot besluit van de ministerraad verheven en heeft tot 
de breuk geleid. Van der Stee en ik hebben kenbaar ge
maakt dat wij omwille van het bereiken van een poli
tiek vergelijk bereid waren genoegen te nemen met een 
diepvrieshaan en ook met een gecastreerde haan, maar 
diepvriezen en castreren tegelijk ging ons te ver.7 

De kenmerken van de kabinetscrisis van 1977 kunnen 
als volgt worden omschreven: 
I. Het strijdpunt van de grondpolitiek dat inhoudelijk 
niet zoveel voorstelde werd door een symbolisch taa1-
gebruik sterk opgeklopt. Er werd in de Karner niet ge
discussieerd over de cijfermatige onderbouwing van de 
varianten maar over gecondenseerde symbolen zoals 
kapitalisme en socia1isme. Symbolen die erg vee! emo
ties opriepen. Doordat Van Thijn de grondpolitiek in 
1975 uitriep tot een van de vier maatschappijhervor
mende voorstellen raakte het strijdpunt sterk gepoliti
seerd. Het meningsverschil leek daardoor onoverbrug
baar waardoor het trijdpunt explosief werd. 
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2. De verhoudingen tussen de politieke partijen raakten 
door het symbolisch taalgebruik verstoord waardoor 
ook de persoonlijke relaties onder druk kwamen te 
staan. De woordvoerders van de fracties konden tijdens 
de Jaatste dagen van het kabinet-Den Uyl nauwelijks 
meer met elkaar in gesprek komen. Het bereiken van 
een accoord werd hierdoor alsmaar moeilijker. 
3. De politici raakten verstrikt in de besluitvorming. Er 
werden posities ingenomen die onwrikbaar vastlagen. 
Doordat de politici zich vastbeten in de materie was 
verandering van mening, door bijvoorbeeld nieuwe in
formatie, zonder gezichtsverlies niet meer mogelijk.8 

4. Na afloop van de crisis werd de kwestie razendsnel 
geregeld. In een gedepolitiseerde sfeer werd de angel 
uit het strijdpunt gehaald waardoor het probleem be
stuurlijk oplosbaar werd. Tijdens de formatie onder
handelingen in J 977 werd de grondpolitiek, tot verba
zing van de verzamelde pers, in een avond geregeld. 

Conclusie 
De lezingen van Kombrink, Duisenberg en Maas zijn 
naar mijn mening in strijd met de feiten. Hoewel de 
sfeer in het kabinet-Den Uyl door ver chillende inci
denten onder druk was komen te staan, heeft Van Agt 
desondanks van alles geprobeerd om een compromis te 
bereiken. Van Agt en Vander Stee zijn, in tegenstelling 
tot het beeld dat bestaat, een heel eind in de richting 
van de PvdA opgeschoven. DeHaan III hadden zij wil
len accepteren, maar de problemen voor Den Uyl ont
stonden doordat de fractie van de PvdA voor De Haan 
II koos. Het laatste compromisvoorstel van Den Uyl 
('de gecastreerde diepvrieshaan') bevatte voor elk wat 
wils, maar ging voor Van Agt en Vander Stee net iets te 
ver. Door een combinatie van factoren - ymbolisch 
taalgebruik, politisering van het strijdpunt en het ver
strikt raken in de besluitvorming, kwam het kabinet
Den Uyl op 22 maart 1977 ten val over een probleem 
dat inhoudelijk niet zoveel voorstelde.9 

Een belangrijke vraag die overblijft en nader onder
zocht dient te worden is of de eerder genoemde ken
merken uniek zijn voor het kabinet-Den Uyl of ook 
voor andere kabinetscrises gelden. 
Een studie naar de kabinetscrisis van 1989 - over het 
nationaal milieubeleidsplan - ligt na de vergelijking 
van Duisenberg tussen de crisis van 1989 en 1977 voor 
de hand. De zaak van het reiskostenforfait lijkt net als 
de grondpolitiek door een symboli ch taalgebruik sterk 
te zijn opgeklopt. Het voorstel werd tijdens de crisis 
niet cijfermatig onderbouwd maar de discussie draaide 
om symbolen als 'de auto' en 'het milieu'. Door dit 
symbolisch taalgebruik raakten de persoonlijke verhou
dingen tussen Voorhoeve en Lubbers verder verstoord. 
Uit de dagboekaantekeningen van de minister van Jus
titie in het tweede kabinet-Lubbers, Korthals Altes, 
blijkt bovendien dat de politici ook in 1989 weer ver
strikt raakten in de besluitvorming. Korthals-Alles stelt 
over de laatste crisisweken van het tweede kabinet
Lubbers: 'Ik moet almaar aan dat verkeersbord denken 
dat een spookrijder waarschuwt: Ga terug!''0 Een terug 
was echter in 1989 net als in 1977 niet meer mogelijk. 
Het Iaten spreken van de feiten lijkt politiek erg moei
lijk te zijn. 
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Haag 1989. 

8. P. 't Han, 'Verstrikte besluitvormers: "entrapment" in be
leidsvoering ', verschenen in: Beleid en Maarschappij 
1988/6, p. 277/289. 

9. Bart Tromp vroeg zich in het Parool van 31 mei 1989 af 
waarom de confessionele partijen niet wat inschikkelijker 
waren geweest als er slechts sprake was van een miniem ver
schil tussen verkeerswaarde en gebruikswaarde? Oat de con
fessionele partijen daanoe niet bereid waren kan naar mijn 
mening verklaard worden uit het relatieve voordeel van de 
status-quo. Het verkeerswaardestelsel functioneerde al de
cennia lang en was een stelsel waar a l vee! ervaring mee was 
opgedaan. Het verkeerswaardestelsel handhaven (met wijzi
gingen in de richting van de PvdA) was eenvoudiger dan het 
invoeren van het gebruikswaardestelsel met een ander uit
gangspunt. 
Het minieme verschil tussen de uitkomsten van de varianten 
toont echter wei aan dat er in de jurisprudentie rekening 
werd gehouden met de negatieve kanten van het verkeers
waarde stelsel. Een dee! van de denkbeelden van de PvdA 
werd 'kruipend' via de jurisprudentie gerealiseerd. Deze ge
gevens vormen tevens een ondersteuning van de Stell ing van 
H. Daudt dat een belangrijke taak voor het democratisch so
cialisme bestaat uit het formuleren van ideeen waarmee de 
politieke agenda word! bestookt. (H. Daudt , 'De ontwikke
ling van de politieke machtsverhoudingen in Nederland 
sinds 1945' verschenen in: G.A. Kooy, Nederland na 1945. 
Beschouwingen over omwikkelingen en beleid., Van Log
hum Slaterus, Deventer 1980.) Willem Breedveld ('Zo hoor 
je nog eens wat' , verschenen in Ambrenu, Ministerie van 
Binnenland e Zaken, no. 2, 1989), maar ook Bart Tromp 
verwonderen zich beide over het feit dat informatie over de 
grondpolitiek (bij ambtenaar mr. L. de Vries en de Wiardi 
Beckman Stichting) niet tot de politiek doordrong. Wanneer 
politiek echter word! opgevat als symbolisch handelen dan is 
dit verschijnsel niet zo verwonderlijk. Politiek draait om 
symbolen die emoties bij de kiezers oproepen. Bij gedetail
leerde rapporten is dat niet het geval. 

I 0. Margalith Kleijwegt, 'Meegevallen. De crisisweken van mi
nister F. Korthals Altes ', verschenen in de bijlage van Vrij 
Nederland, 27 mei 1989. 
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Down 

Zij flu it de wereld onder de trillers van haar syndroom, 
zij schampt het Ieven langs, groot het hoofd, 
en ziek het hart. Onbreekbaar is haar code. 
Voorbij de asfaltpaden dwaalt zij roze rond, 
knakt met dikke zorg de rozen in de perken, 
sproeit door de tuit van mond en tong de melk, 
vertrapt het haar zorgvuldig toegemeten brood. 

Eens verandert alles wat terneergeslagen is: 
waar wit van melk gemorst werd, ontspringen scheve geiten, 
in de perken schiet het zaad van scheerling en van kervel. 

Het Ieven verspilt de nietsvermoedende 
over de akkers waar zij eerst houvast vindt, 
waar zij verloren kost versopt in al de regen, 
waar haar voeten glijden langs het gladgeworden pad 
tot de klei haar bijna draagt en de warme 
adem haar wijde neusgaten in blaast. 

Wat zal het water storten om de misgroei 
weg te wassen. Het gulpt al in de grond. 
Zij struikelt over de smalle trap naar boven 
en weet zich voor weken weer voorzien 
van steeds maar weggekrabde korst 
die aangroeit tot een wonderbaarlijk brood. 

2 
Binnen puffen traag de opgezette dieren. 
Haar haren staan tot lijmstroken en netten, 
haar grijze zwemmersogen, haar lippen 
als bevroren fruit waarvan de druppels 
smeltend naar beneden vall en. 
De vogels, de zoogdieren, de water-
en de ijstijddieren, zij kent ze bij naam. 

De veren die zij uitgetrokken heeft. 
Zij heeft haar eigen vormen van versieren. 
Zij heeft te snel vergrote de len aan haar I ichaam 
waaraan zij zich Iicht zal stoten. 
Zij voelt zich in het duister thuis. 

Wie kent precies de grond die haar bloed gedronken heeft, 
de beker die zij bewaart waarin het afgebroken oor, 
de kleuren van haar bed, de houten rand 
die zij als laatste voelt, de glinster op de uitgedoofde 
lamp, het zachte slaapgesmak, het tikken op het ijzer, 
de bevroren muziek, daar, onbereikbaar achter ramen, 
het Ieven in smalle dijen en golven in het haar. 

Tomas Lieske (1943) studeerde Nederlands en theaterwetenschappen; debuteerde als dichter en poeziecriticus in 
1985; sinds 1987 redacteur van Tirade. 
Werk: De ijsgeneraals, 1987; Een hoofd in de toendra , 1989; Een tijger onderweg, 1989. 
Een eigenzinnige dichter, wiens 'luidruchtige' plastiek en lange regelval zich sterk aftekenen tegen de stille en 
kort-regelige Revisor-poezie. 
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Klassieken 

Een halve eeuw beginselstrijd 

Koos Vorrink was de laatste voorzitter van de SOAP en 
de eerste van de PvdA. De eerste functie vervulde hij 
van 1934 tot 1940, toen het partijbestuur na een- dank
zij hemzelf befaamd geworden - gesprek van Vorrink 
met Rost van Tonningen, de pas benoemde Kommissar 
fur die marxistischen Parteien, besloot aile !eden op te 
roepen de partij verlaten. Voorzitter van de PvdA was 
hij vanaf de oprichting tot zijn dood in 1955. 
Voor zijn voorzitterschap van de SOAP maakte Vorrink 
(geboren 1891) naam als oprichter en Ieider van de 
jeugdbeweging van de SOAP, de Arbeiders Jeugd Cen
trale (AJC). Vanaf zijn toetreding (in 1918) tot de 
SOAP en in feite al vanaf zijn eerste politieke activitei
ten in de Kwekelingen Geheel Onthouders Bond was 
hij- zoals zijn vriend en medeleerling Willem Banning 
- cultuursocialist. Het begrip 'cultuursocialisme' stond 
in deze tijd zowel tegenover de orthodox-marxistische 
lijn als tegenover het 'gewone' reformisme, waarbij 
men aan iemand als Drees kan denken. Voor Vorrink 
was het socialisme allereerst een gezindheid, gebaseerd 
op hoge zedelijke beginselen (waartoe men zonodig 
moest worden opgevoed). 
Hij was meer doener dan denker, dat wordt onder an
dere duidelijk uit de recente, halve (want tot en met 
1940 gaande) politieke biografie van de hand van Wie
dijk.' Dit 'doen' bestond echter niet het minst (als zo
veel politiek handelen) uit spreken en schrijven. Het 
spreken en schrijven van Vorrink was van een waar
schijnlijk toen al, maar zeker nu afschuwelijke gezwol
lenheid. Een halve eeuw beginselstrijd,2 Vorrinks be
langrijkste werk, is naast zijn andere geschriften echter 
een verademing. Bombast en retoriek zijn hier binnen 
de grenzen van het aanvaardbare gebleven en het is hel
der en terzake geschreven. 
Een halve eeuw beginselstrijd kan beschouwd worden 
als een toelichting op, en verdediging van het nieuwe 
beginselprogramma dat de SOAP in 1937 vaststelde. 
Oat is in ieder geval de oorspronkelijke bedoeling van 
de auteur. Door omstandigheden zou het een enigszins 
andere functie vervullen. Vorrink schreef zijn boek 
voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Het 
verscheen echter, legaal , eind 1941, bij de door J.H. 
Scheps opgezette uitgeverij Op de korte Golf De 
tweede druk werd in de herfst van 1945 uitgegeven 
door het secretariaat van de SOAP. Een halve eeuw be
ginselstrijd heeft in deze context niet zozeer dienst ge
daan als toelichting op het beginselprogramma van 
1937, maar als ideologische basis voor de oprichting en 
plaatsbepaling van de Partij van de Arbeid. 
Voor beide doeleinden was het boek uitstekend ge
schikt, aileen al omdat zij naadloos bij elkaar aansloten. 

Het laatste beginselprogramma van de SOAP is immers 
de theoretische basis van de Partij van de Arbeid - iets 
wat vanzelfsprekend pas achteraf kan worden vastge
steld. 
Het meesterlijke van Vorrinks brochure is gelegen in de 
wijze warop hij het oude en het nieuwe aan elkaar weet 
te verbinden. Dat is immers de centrale taak voor een 
partijleiding die een grootscheepse vernieuwing door 
wil voeren. Daarvan toont Vorrink zich terdege bewust. 
' ... wie bouwen wil aan een betere toekomst, moet 
steunen op een evenwichtig oordeel over het historisch 
gegroeide.' (p. 6) Zijn betoog laat zich lezen als een 
competente toepassing van Karl Poppers rationele 
theorie van traditie, volgens welke intellectuele ver
nieuwing aileen maar mogelijk is op basis van een kri
tische beoordeling van de traditie waarvan die vernieu
wing onherroepelijk dee! uit maakt. Daarnaast legt Vor
rink een rneer dan Gramsciaanse nadruk op de strijd der 
ideeen, op de gedachte dat de invloed van een partij 
evenredig is aan de mate waarin zij haar denkbeelden 
tot vanzelfsprekendheden weet te rnaken. Dit is echter 
pas mogelijk als aan een voorafgaande voorwaarde is 
beantwoord, namelijk dater geen kloof ontstaat 'tussen 
de Ieiding ener beweging en de massa der volgelingen ' 
(p. 16). Voor Vorrink spreekt het dan vanzelf dat de Iei
ding der partij ook het centrum van vernieuwing is; een 
vooronderstelling die gedateerd mag heten. 
De toelichting op het beginselprogram van 1937 wordt 
dus voorafgegaan door een schets van de ideologische 
ontwikkeling van de SOAP, want 'wie de grondslagen 
ener beweging wil verstaan, rnoet de geschiedenis van 
haar ontstaan en haar ontwikkeling kennen'. (p. 19) Die 
ontwikkeling beschouwt Vorrink aan de hand van de 
drie beginselprogramma's van de SOAP- 1895, 1912 
en 1937 - en van de context waarin die zijn ontstaan. 
Aldus komt hij tot 'drie hoofdmomenten' (p. 19) in 
deze halve eeuw beginselstrijd. In de eerste plaats: 'de 
Nederlandse sociaaldemocratie als reactie tegen het an
archisme en syndicalisme'. (p. 19) Voor Vorrink is de 
oprichting van de SOAP een moment waarin 'zonder 
aarzelen kort en krachtig werd afgerekend met de on
vruchtbare, revolutionaire-anarchistische fraseologie, 
die het gezonde werkelijkheidsbesef der arbeiders 
dreigde te verstikken' . (p. 24) 
Het tweede 'hoofdmoment' is de groei van de SOAP 
tot grootste oppositie-partij. Volgens Vorrink beli
chaamt de SOAP dan de laatste fase van een algemeen 
streven naar democratisering, naar 'staatsburgerlijke 
gelijkberechtigdheid' (p. 26). Dit streven ontrnoet ech
ter tegenstand van rnarxistische dogmatici, die net als 
de anarchisten en syndicalisten van de vorige generatie 
niet geloven 'aan het geleidelijk ingroeien der be
staande maatschappij in een socialistische'. (p. 27) On-
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derkent Vorrink de aanvankelijke waarde van het 'we
tenschappelijk sociali me'- dit leerde de arbeiders dat 
idealisme niet genoeg is voor succesvolle politieke 
strijd, maar dat daamaast inzicht nodig is in de 'drij
vende krachten van het maatschappelijk Ieven en van 
de mogelijkheden, die in de gegeven werkelijkheid ver
borgen liggen' (p. 22) -, in deze tweede fase biedt het 
aileen maar onderdak aan 'woord-radicalisme' (p. 28). 
Met de beslechting van de richtingenstrijd op het con
gres van Deventer (1909) behalen echter 'politieke 
werkelijkheidszin en constructieve hervormingskracht 
de overwinning'. (p. 29) De SDAP is de kinderziekten 
van het socialisme te boven. 
Een derde 'hoofdmoment' noemt Vorrink de invloed 
van de Eerste Wereldoorlog. Eigenlijk doelt hij vooral 
op het uitbreken van de Russische Revolutie. In zijn 
ogen heeft deze een negatief en remmend effect uitge
oefend op de natuurlijke ontwikkeling van de sociaal
democratische beweging. Deze werd verscheurd in een 
communistisch en een democrati ch-socialistisch dee!, 
bleef steken in kritiek die voornamelijk propagandis
tisch en nagenoeg niet con tructiefvan karakter was, en 
miskende de lessen van de oorlog zowel als nieuwe 
mogelijkheden tot internationale samenwerking. Het 
uitbreken van de economische crisis verscherpte de te
genstellingen binnen de SDAP, en leidde tot de oprich
ting van de OSP. Met deze breuk voltrok zich de defini
tieve scheiding tussen een quasi-revolutionair barri
cade-socialisme, dat in de communistische partijen en 
partijtjes van West-Europa een armzalig onderkomen 
had gevonden en de zich van haar verbondenheid met 
en medeverantwoordelijkheid voor de Europese cul
tuurwaarden steeds meer bewu t wordende sociaal-de
mocratie' (p. 37). 
Daarmee komt de weg vrij voor een programmatische 
herziening, waaruit het bewustzijn kan spreken dat 'de 
diepste drijfveren der sociaal-democratische arbeiders
beweging een historische continu"iteit vormen met de 
edel te de len der Europese beschaving' (p. 41 ). 
Daarop volgt een uitvoerige, heldere en consistente toe
lichting bij het beginselprogramma van 1937, dat de 
vergelijking met die op de programma's van 1895 
(Troelstra), 1912 (Wiardi Beckman), 1946 (Banning), 
1959 (Banning) en 1977 (geen; het program was blijk
baar zijn eigen toelichting) glansrijk kan doorstaan. 

Ondanks de uitzonderlijke omstandigheden waarin Een 
halve eeuw beginselstrijd het Iicht zag, of misschien 
juist wei daardoor, moet het een grote invloed hebben 
uitgeoefend. Althans als men afgaat op de mededeling 
in het voorwoord bij de tweede druk, dat de eerste op
laag van I 0.000 'op vlotte wijze ( ... ) zijn weg vond 
onder in hoofdzaak sociaal-democratische lezerskring' 
(p. 8). Hoe groot de tweede druk is geweest, weet ik 
niet. Wei acht ik het niet onwaarschijnlijk dat Een 
halve eeuw beginselstrijd meer dan welk ander ge
schrift ook de ideologi che basis heeft gevormd van de 
PvdA in haar beginjaren. Niet eerder in de geschiedenis 
van de sociaal-democratische beweging zijn thema's 
als de noodzakelijke verbinding van politieke democra
tie en socialisme, als de relatie tussen politiek en le
vensbeschouwing en die tussen staatkundige en soci-
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aal-economische vraagstukken zo systemati ch en be
grijpelijk uiteengezet. Als Vorrink in dit opzicht 'de 
geest der tijd ' bijna perfect verwoordde, dan heeft hij 
die met dit boek ook gestalte gegeven. Dit maakt Een 
halve eeuw beginselstrijd tot een van de meest ge
slaagde polirieke boeken in de sociaal-democratische 
traditie. 
Daarin schuilt ook een deel van zijn blijvend belang. 
Vorrinks 'brochure' laat zich - afgezien van de stijl! -
lezen als model voor een serieuze politiek-intellectuele 
interventie. Klassiek is het boek echter ook te achten 
vanwege de uitgewogen verdediging van een aantal be
ginselen dat nog steeds actueel is. Dat Vorrinks ge
schiedschrijving een Whig history is, die vanuit zijn 
heden het voorgaande als natuurlijke evolutie beschrijft 
met weinig aandacht voor het gelijk van anderen- dat 
is het onvermijdelijke defect van een boek dat geen ge
schiedkundige studie wil zijn, maar een politieke daad. 

Bart Tromp, socioloog, verbonden aan de vakgroep po
litieke wetenschappen van de Rijksuniversiteit Leiden 
en redactcur van SenD 

No ten 
I C. H. Wiedijk: Koos Von·ink . Gezindheid- veralgemening 

inregrarie. Een biografische srudie ( /89/-1940). Groningen: 
Wolters-Noordhoff, 1986. 

2 Koos Vorrink: Een halve eeuw beginselsrrijd. Overdenkin· 
gen over ver/eden en roekomst bij een hisrorische mij/paa/. 
Den Dolder: Op de korte Golf, 1941. Amsterdam: Secretari
aat SDAP, 1945. Verkrijgbaar: in bibliotheken, en oms nog 
antiquarisch. 

Pen op papier 

Repliek 

In het decembernummer van Socia!isme en Democratie 
bespreekt A. W.M. Gerrits het rapport Verandering en 
verankering; perestrojka en Europese veiligheid van de 
Adviesraad Vrede en Veiligheid (p. 386-387). Deze be
spreking miskent de opdracht van de Adviesraad en 
doet onvoldoende recht aan de inhoud van het advies. 
Aileen al daarom kan zij niet onweersproken blijven. 
De Adviesraad adviseert de ministers van Buitenlandse 
Zaken en van Defensie over vraagstukken op het ge
bied van vrede en veiligheid. Het besproken rapport is 
het antwoord op een adviesaanvraag die weliswaar 
veel, doch niet alomvattend is: de uitwerking van pere
strojka op zowel de binnenlandse verhoudingen als de 
buitenlands-politieke positie van de Sovjet-Unie, de 
implicaties van deze ontwikkelingen voor de Weste
lijke veiligheid en de vraag, hoe deze ontwikkelingen 
tegemoet te treden. Veiligheid staat centraal in de vraag 
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van de ministers. De Adviesraad heeft zich daaraan ge
houden, met dien verstande dat tot veiligheid niet 
slechts militaire, maar ook politieke, economische en 
culturele aspecten zijn gerekend. De analyse die de Ad
viesraad van de binnen- en buitenlandse politiek van de 
Sovjet-Unie heeft gemaakt, heeft dan ook een veilig
heidspolitieke invalshoek; de conclu ies sluiten daarop 
aan. De deling van Europa en de militaire uitdrukking 
daarvan zijn toch vooral een vei1igheidsprobleem? 
Het signalement dat Gerrits van het rapport geeft, komt 
in ditlicht niet betrouwbaar over. Hij toont zich nog het 
meest ge'interesseerd in de originaliteit van de analyse 
van het veranderingsproces in Oost-Europa en in de 
omvang van de financiele teun 'voor Polen; veilig
heidsbeleid valt in zijn blinde vlek. 
Een tweede tekortkoming in Gerrits' bespreking betreft 
zijn oordeel over de plaats die de redenering van de Ad
viesraad inneemt in het nationale en het intemationa1e 
politieke debat over de ontwikkelingen in Oost-Europa 
en de mogelijke rol van het Westen. Het is een advies
raad er niet in de eerste plaats om begonnen een verras
sende analyse van de ontwikkelingen te geven en hier
aan originele en inspirerende conclusies te verbinden. 
Dat is vooral een taak voor wetenschappers en andere 
meer of minder bevlogen schrijvers van monografieen. 
Een adviesraad weegt en kiest positie. Als hij zijn poli
tieke keuzes zodanig weet te forrnuleren, dat deze een 
dwingende logica lijken te volgen, dan is dat natuurlijk 
een compliment. De niet ingeslagen wegen ('wait and 
see', 'being neglect', ongeclausuleerde steun ten aan
zien van de perestrojka) staan echter nog wei degelijk 
op de kaart; een voorkeur van de beleidmakers voor 
een van deze altematieven was en is allesbehalve uitge
sloten. Overigens lijkt het de Adviesraad verweten ge
brek aan originaliteit vooral een kwestie van perceptie. 
De sneeuwbal van de vemieuwing die door Oost-Eu
ropa rolt heeft een stroom van publikaties over dit ge
bied op gang gebracht; bovendien heeft de ontwikke
ling niet stil gestaan, en is het nu mogelijk uitspraken 
die in september nog speculatief waren, te verifieren of 
te falsifieren. Het advies is 27 september 1989 vastge
steld. Is er voor die tijd werkelijk zoveel gelijksoortigs 
verschenen, en ook nog in het Nederlands? En zo ja, 
doorstaan die publikaties dan beter de tand des tijds, die 
nu zo gretig knaagt? 
Het minste dat de SenD-Iezer van Gerrits had mogen 
verwachten is een verwijzing naar de door hem gesug
gereerde publikaties. Mooier zou zelfs zijn geweest in
dien hij de lezer de mogelijkheid had geboden de con
clusies en aanbevelingen van het advies tegen het Iicht 
te houden van de uitdagingen die de Oostelijke ontwik
kelingen voor de Europese veiligheid inhouden. 
Mag ik besluiten met een wedervraag: Waarop baseert 
Gerrits zijn uitspraak dat 'de Oosteuropese regimes al 
vanaf het midden van de jaren '50 over speelruimte be
schikken '? A Is hij hierrnee Boedapest 1956 of Praag 
1968 op het oog heeft speelt hij de verkeerde spelletjes. 
Het advies is (gratis) verkrijgbaar bij het secretariaat 
van de AVV, tel. 070- 3485335. 

Jurjen van der Vlugt, waarnemend secretaris van de 
Adviesraad Vrede en Veiligheid. 

Gestolde vernieuwing 

Een tweetal artikelen in Socialisme en Democratie (de
cember 1989) dagen mij uit een korte reactie te schrij
ven. Zowel Bart Tromp als Paul Scheffer wijden kriti
sche woorden aan het vemieuwingsproces zoals zich 
dat in de PvdA ontwikkelt. Hoewel verschillend van 
karakter en inhoud hebben zij gemeen dat zij beide en
kele belangrijke elementen missen, die in de waarde
ring van de vernieuwingsarbeid niet zouden mogen 
ontbreken. 
lk wil er als ecretaris van de partij met nadruk op wij
zen, dat de PvdA een vereniging is waarin de activitei
ten worden ontplooid door vrijwilligers. Onverlet het 
gegeven, dat het politieke beeld in hoge mate wordt be
paald door de politieke professionals in raden, staten, 
parlement en regering is de PvdA in wezen een vrijwil
ligersorganisatie. Dit gegeven is van wezenlijk belang 
bij de beoordeling van het vemieuwingsproces. Het 
geeft de mogelijkheden en onmogelijkheden aan met 
betrekking tot het tempo en de inhoud van wenselijke 
veranderingen. Het bepaalt evenzeer waarrnee het par
tijbestuur, in eerste instantie de voortrekker van een 
proces van reorganisatie en vemieuwing, moet rekenen 
bij het opstellen van zijn beleid en de uitvoering daar
van. 
Het partijbestuur kwam in 1987 en 1988 met een drietal 
rapporten waarrnee de discussie over vernieuwing werd 
ingeleid en vorrn gegeven. Programmatische, strategi
sche, organisatorische en culturele vernieuwingsele
menten werden aangedragen. De discussie over deze 
zaken is door het partijbestuur zeer actief ondersteund 
en gevoerd. En de individuele !eden van het bestuur 
hebben de discussie intensief meebeleefd en gevolgd. 
Op verschillende momenten heeft het partijbestuur zijn 
opvattingen over de gang van zaken en de conclusies 
voor de toekomst aan de partij voorgelegd. 
In eerste instantie heeft de partij deze actieve houding 
overgenomen. Met name het rapport Schuivende Pane
len heeft enorrn vee! partijgenoten met elkaar in ge
sprek gebracht. Daarmee vergeleken is de discussie het 
afgelopen jaar, ( een discussie die zich meer zou moe ten 
richten op strategie en organisatie) enigszins stilgeval
len. 
Maar Iaten we nou eens kijken naar dat jaar. En koppel 
daaraan dan het besef dat we te maken hebben met een 
vrijwilligersorganisatie. Het kan dan niet anders zijn 
dat de conclusie moet worden getrokken dat de realiteit 
waarin de vernieuwing gestalte moet krijgen, weerbar
stiger is dan kon worden voorzien. 
In 1989 moesten namelijk drie congressen, drie partij
raden, twee verkiezingsprogramma's, een kabinetsfor
matie en de voorbereiding van gemeenteraadsverkie
zingen worden georganiseerd en uitgevoerd. Wat een 
dergelijke hoeveelheid werk van een organisatie vraagt 
laat zich raden. Wie dan verwijtend in de richting van 
de partij kijkt als het gaat om het vernieuwingsproces 
stelt zich toch enigszins buiten de realiteit. 
In dit Iicht bezien komt het verwijt van Bart Tromp dat 
'de uitslag van de discussie teleurstellender is dan ze 
had kunnen zijn' nogal theoretisch over en is zijn op
merking 'dat van het rapport over organisatie en cultuur 
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niets meer werd vemomen' uiterst voorbarig. Want, de 
tijd en energie hebben mogen ontbreken, het partijbe
stuur is geenszins van plan geweest een einde te maken 
aan zijn stimuJerende rol. En evenmin is het partijbe
stuur in dat overspannen jaar 1989 tot de conclusie ge
komen dat de vernieuwing zou zijn voltooid en zou 
moeten worden stilgelegd. Neen, eerder is het zo dat 
het partijbestuur de enig juiste conclusie heeft getrok
ken, namelijk dat de vereniging PvdA de handen meer 
dan vol had aan de lopende en urgente, verplichtende 
werkzaamheden en te gelegener tijd de draad van ver
nieuwing weer zou moeten en kunnen oppakken. 
Zowel in juni 1989 als in september 1989 werden op de 
partijraad toezeggingen in deze richting gedaan. En in 
februari 1990 is deze belofte ingelost. Tal van aspecten 
voor verdere uitwerking van de partijvernieuwing zijn 
aan de partijraad aangeboden. 
Naast een tweetal inhoudelijke thema's is heel nadruk
kelijk op voorstel van het partijbestuur besloten ook de 
aanbevelingen in Politiek a la Carte en Bewogen Be
weging over de werkwijze en organisatie van de partij 
verder uit te breiden. Men kan immers met een verou
derde structuur geen wezenlijke cultuurveranderingen 
in de partij tot stand brengen. Op het congres van 1991 
zullen de eerste bevindingen met de congresafgevaar
digden worden doorgenomen. Daarnaast is het mijns 
inziens van groot belang dat binnen het partijbestuur 
een discussie wordt gestart over de ideologische positie 
van de PvdA. 
Het is dus geenszins het geval dat de vernieuwing is 
verworden tot een stolsel. Beter zou het zijn om te con
cluderen dat een grondige vernieuwing in een grote 
vrijwilligersorganisatie met een eilorme hoeveelheid 
noodzakelijke verplichtingen een proces is dat mis
schien langzaam maar wei gestaag verloopt. 
Als men de genoemde gegevenheden niet kent of niet 
meeweegt in zijn beoordeling, dan kan men inderdaad 
tot het sombere beeld komen zoals Tromp dat schetst. 
Het niet incalculeren van dergelijke relevante informa
tie kan niet anders lei den dan tot een analyse die op zijn 
minst onevenwichtig is, hoezeer, in dit geval, Tromp 
ook waardevolle aspecten aandraagt. 

In hetzelfde nummer van SenD neemt Paul Scheffer af
scheid van de verzuilde sociaal-democratie. 
Een boeiend artikel, zeer lezenswaardig, maar voorzien 
van een inleiding die onnodig kwetsend, ja zelfs beledi
gend is. Onder het kopje 'clientelisme' beschuldigt hij 
het partijbestuur ervan de vemieuwingsrapporten onder 
de tafel gewerkt te hebben en merkt op ' De heersende 
cultuur van controle in de PvdA duldt geen vrijplaatsen, 
anders dan van hogerhand toegewezen' en 'De heers-
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ende cultuur kan omschreven worden met trefwoorden 
als: angst voor verlies van controle, interne gerichtheid, 
clientelisme, onzekerheid die tot dogmatisme wordt'. 
Tegen dit soort omschrijvingen maak ik emstig be
zwaar. Men kan met elkaar in debat gaan, men kan dan 
van mening zijn dat de door mij geschetste werkdruk 
van de partij en de bij herhaling gedane toezeggingen 
dat de vernieuwing discussies door zullen gaan desal
niettemin tot een teleur tellende conclusie moeten lei
den inzake de stand van zaken, maar dat mag en kan 
niet uitmonden in misleidende en karikaturale etikete
ring van partijbestuur en partijkader. Het getuigt van 
vervreemding met het gebeuren in de partij en van een 
arrogantie waar we binnen de partij geen behoefte aan 
hebben. 

Alard Beck, secretaris van de Partij van de Arbeid. 

Naschrift 

Beck verwijt mij enerzijds dat ik elementen van 'het 
vemieuwingsproces' in mijn artikel van december j.l. 
buiten beschouwing heb gelaten, anderzijds dat een 
overbelaste partij in de afgelopen jaren ook geen tijd 
heeft gehad er vee! aan te doen. 
Ik ben niet onder de indruk van zijn betoog. Tot febru
ari 1990 is er na de publikatie van het derde 'vemieu
wingsrapport' Bewogen beweging geen enkele concrete 
stap genomen waaruit een eenvoudig partijlid op zou 
kunnen maken dat het partijbestuur nog iets aan die 
vemieuwing zou doen. Ik kan bij het schrijven van mijn 
artikel in oktober 1989 moeilijk rekening houden met 
een PB-nota die in februari is geschreven en gepubli
ceerd. Ik laat daarbij buiten beschouwing dat de voor
stellen die in die nota aan de partijraad van I 0 februari 
zijn gedaan een buitengewoon vaag karakter dragen. 
Het argument van Beck dat 'de partij' in de afgelopen 
tijd wei wat anders aan haar hoofd had dan doorwerken 
aan de vernieuwing, illustreert ongewild wat er mis is 
met de inventiviteit en bestuurskracht van de partijlei
ding. Niet aile partijleden hoeven zich druk te maken 
over of op partijraden en partijcongressen, verkiezin
gen te organiseren of kabinetsformaties te regelen. Het 
was, om maar iets te noemen, zeer wei mogelijk ge
weest na de publikatie van Bewogen beweging een paar 
werkgroepen in te stellen met daarin partijgenoten van 
buiten de inner circle, om op het terrein van ideologie, 
organisatie en strategie ideeen aan te dragen en uit te 
werken. Dan was de PvdA nu wellicht verder geweest. 

Bart Tromp , Eindhoven. 
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De kracht van ideologieen 

In 1982 schreef Karl Dietrich Bracher zijn bekende 
boek Zeit der /deologien, dat als ondertitel droeg Eine 
Geschichte politischen Denkens im 20 Jahrhundert. In 
een woord vooraf zegt hij dat de twintigste eeuw be
gonnen is met een verstrekkende verandering van poli
tieke ideeen, een proces dat zich voortdurend zal herha
len, aan welke laatste opmerking hij de veelbeteke
nende zin toevoegt: 'Niet in het minst in de vorm van 
intellectuele misinterpretaties van crises in ontwikke-
1 ingen en als vatbaarheid voor totalitaire denkvormen'. 
Aan deze uitspraak moest ik denken toen in Nederland, 
enige maanden na de grote veranderingen in Oost
Europa, een strijdgesprek losbarstte over 'Het gelijk 
van rechts'. Met stijgende verbazing heb ik deze dis
cussie gevolgd. Vrijwel aile deelnemers deden precies 
wat Bracher voorspeld had: ze spraken in ideologische 
termen, niet aileen om hun intellectuele misinterpreta
ties uit de jaren zestig en zeventig goed te praten of hun 
gelijk te halen, ma~r, ook om de nieuwe situatie te ka
rakteriseren. Onderoe bezielende Ieiding van mensen 
als Marcus Bakker werd vatbaarheid voor totalitaire 
denkvormen snel ingeruild voor de roerende belijdenis 
dat democratie het waard is dicht aan het hart te hou
den, waama men er toe overging om het verpletterende 
echec van de planeconomie uit te leggen als een schijn
overwinning van het kapitalisme, dus eigenlijk als een 
nederlaag. Terwijl op hoog intemationaal niveau de 
beide Duitslanden aan elkaar worden gesmeed en de 
diepgezonken Ostmark wordt opgevijzeld om de eco
nomie van de DDR uit het slop te halen, voert men in 
Nederland een ideologisch debat over de vraag of wij 
voor of tegen de eenwording van de beide Duitslanden 
moeten zijn. Zoiets als de vraag of wij voor of tegen 
een strenge winter moeten zijn. Opnieuw dreigt het ge
vaar van een intellectuele misinterpretatie van de ge
schiedenis en dan niet omdat contemporaine ontwikke
lingen bijna niet te beoordelen zijn (we zitten er nog 
veel te dicht bovenop), maar omdat men meent ze juist 
heel goed te kunnen beoordelen, met behulp van de 
ideologie. Dan kun je stekeblind worden. 
In 1966 kwam ik voor het eerst in de DDR. Sedertdien 
ben ik er heel veel geweest, nooit als gast van officiele 
instanties, altijd op bezoek bij vrienden . Je maakte het 
dagelijks Ieven van de mensen mee zoals zij dat in wer
kelijkheid ondergingen: lege winkels, mooie praatjes, 
een slaafse pers, schijnverkiezingen, intensieve con
trole van al je doen en Iaten dat buiten de door de partij 
gewenste kaders viel, het opgesloten zijn achter een 
zwaar bewaakte muur, de kleine en grote pesterijen als 
je blijk gaf een eigen mening te hebben, de vernederin
gen die je moest ondergaan als je de staat om een gunst 
vroeg (en dat moest je eigenlijk altijd) en wat al niet 
meer. AI die Nederlanders die in de jaren zeventig ver-
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klaarden dat de muur een historische noodzaak was, 
wilden daar kennelijk geen weet van hebben. Ze had
den hun ideologie en die mocht niet aan het wankelen 
worden gebracht. Daarom zagen ze niet wat ze hadden 
kunnen zien; ze zagen wat ze wflden zien. De meesten 
van hen houden nu wijselijk hun mond of trachten zich 
er uit te redden met de opmerking dat de situatie onder
tussen totaal veranderd is. 
Veel interessanter is dat de deelnemers aan het ideolo
gische debat over de vraag of het kapitalisme nu wei of 
niet gewonnen heeft, de veranderingen in Oost-Europa 
wei degelijk hadden kunnen duiden vanuit de marxisti
sche ideologie, als ze die maar echt gekend hadden. 
Laten we enkele leerstukken doornemen. 
De onderbouw bepaalt de bovenbouw, zegt Marx. Con
creel: de economie bepaalt de ideologie. Een slecht 
functionerende economie Ievert een slechte ideologie 
op. De mensen in Oost-Europa hebben dan ook schoon 
genoeg van alles wat daar 'socialisme' genoemd wordt. 
Ze hebben de 'dictatuur van het proletariaat' te goed 
leren kennen. In Oost-Europa ging de strijd niet tussen 
communisme en kapitalisme, maar tussen een commu
nistische ideologie en de economische werkelijkheid. 
De economische werkelijkheid heeft gewonnen, de 
ideologie verloren, geheel zoals Marx voorspeld heeft. 
Een tweede leerstuk: na het Rijk van de Noodzakelijk
heid komt het Rijk van de Vrijheid. Is er ooit een voor
spelling zo schitterend uit gekomen? Het wordt nu 
weer tijd om Marx te lezen! A Is we Marx' abstracte ter
men in het Iicht van de historische werkelijkheid plaat
sen, wordt de juistheid van dit leerstuk glashelder. Het 
Rijk van de Noodzakelijkheid, dat is de dictatuur van 
het proletariaat. Volgens Lenin, de officiele exegeet van 
Marx, wordt de dictatuur van het proletariaat uitgeoe
fend door het partij-apparaat, tot heil des volks natuur
lijk. Dat partij-apparaat heeft zijn uiterste best gedaan 
het Rijk der Noodzakelijkheid gestalte te geven in een 
niet aflatende dictatuur. En zie, nu is ineens het Rijk der 
Vrijheid aangebroken, niet als een door mensen nage
streefd doel, maar als een onvermijdelijke historische 
noodzakelijkheid, als een Hegeliaanse 'list der geschie
denis', precies zoals Marx altijd gezegd heeft. Het is nu 
tijd om je Duitse klassieken te kennen. 
Een derde leerstuk: onder invloed van het communisme 
zal het geloof vanzelf uitsterven. Ook dat komt uit, 
maar helaas voor Marx een beetje anders dan hij voor
speld heeft. Het communistische geloof sterft uit, niet 
de godsdienst in de eigenlijke zin des woords. Maar ten 
gunste van Marx kan gezegd worden dat het anders had 
kunnen gaan als het propaganda-apparaat van de partij 
niet door zulke oerdomme mensen was bezel geweest. 
Hun antigodsdienstige 'voorlichting' was zo stupide 
dat je aileen om intellectuele redenen al daar part noch 
deel aan wilde hebben. Ondertussen bloeien de kerken 
weer en doen ze wat de staat nalaat en had moeten 
doen: ze bieden Honecker en zijn vrouw onderdak in 
afwachting van het proces dat zij zullen krijgen. Hier is 
geen ideologie van welke soort ook winnaar, maar on
dubbelzinnige morele integriteit. Daar komt het ten
slotte altijd op aan. We zien het ook bij Havel. 

Is nu het einde der ideologieen nabij? Wei die van het 
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zuivere communisme. Men kan rustig van een histori
sche nederlaag spreken. Maar ook die van het zuivere 
kapitalisme. Die is aan het begin van deze eeuw al een 
falende ideologie gebleken en bij stukjes en beetjes af
gebroken. Er kwam een sociale markteconomie voor in 
de plaats, en dfe gaat met de overwinning strijken. 
Een sociale markteconomie is eigenlijk geen ideologie, 
maar een verzameling ideeen om drie zaken zo goed 
mogelijk aan elkaar te koppelen: vrije ondernemings
gewijze produktie, inclusief een vrije vakvereniging die 
meebeslist en steeds meer mee te beslissen zal moeten 
krijgen, een intervenierende overheid en een stelsel van 
sociale zekerheid. In democratische staten gaat de strijd 
allang niet meer over v66r of tegen een sociale markt
economie, maar over de onderlinge verhouding en 
rangvolgorde van de drie genoemde elementen. Het is 
dit stelsel dat in Oost-Europa orde op zaken kan stellen, 
maar de invoering ervan vraagt een gigantisch aanpas
singsproces, zowel in structuren als in mentaliteit. 
Het einde van het communisme betekent echter niet het 
einde van aile ideologieen. De theorie van het einde der 
ideologieen is zelf een ideologie. Er zijn altijd ideolo
gieen geweest, van Plato tot Rawls, van Hegel tot de 
Post-Modernen. lk denk dat om drie redenen de ideolo
gie springlevend zal blijken te zijn. 
In de eerste plaats: in een ideologie zit altijd iets van 
herkenbare idea/en, zonder welke mensen geen rich
ling kunnen geven aan hun sociale Ieven. De ideologie 
is de verpakking en die is soms hinderlijk, soms aan
trekkelijk. Maar het gaat om de inhoud, de idealen. 
In de tweede plaats biedt een ideologie een herkenbaar 
orientatiepunt, een vaandel waaromheen kiezers zich 
verzamelen. Het gaat dan niet zozeer om de rationele 
inhoud van de dragende ideeen, maar om de emotionele 
oproep, die opklinkt uit een aansprekende vormgeving 
van die inhoud. 
In de derde plaats biedt een ideologie een oplossing 
voor leemtes in ons kennen en begrijpen. Wat kunnen 
we eigenlijk weten van sociale verschijnselen, van poli
tieke en hi torische ontwikkelingen? Een bitter klein 
beetje. Met onze ideologieen vullen we leemtes in ons 
kennen en begrijpen op. Oat is weinig wetenschappe
lijk, maar het is nauwelijks te vermijden. Zolang we 
ons deze functie van de ideologie bewust zijn, kunnen 
we de schade beperkt houden. Maar een ideologie-vrije 
kijk op de sociale en politieke werkelijkheid is onmo
gelijk; wie gelooft dat dat wei kan is pas echt ideolo
gisch bevangen. 
De ideologie gaat dus een nieuwe bloeitijd tegemoet, 
maar welke het zal winnen, waag ik niet te voorspellen. 
Het gat dat ontstaat door het definitief verdwijnen van 
de oude negentiende eeuwse ideologieen zal spoedig 
worden opgevuld. Om hun sociale en politieke werke
lijkheid te duiden kunnen de mensen niet zonder. 
Maar wat vooral terug zal keren is de godsdienst, in 
welke vorm dan ook. Oat zien we nu reeds in Oost
Europa. De mensen zullen naast een politieke orientatie 
ook een zinduiding van hun individuele bestaan nodig 
hebben en het is de vraag of een ideologie hun die ooit 
kan geven. De veranderingen zullen buitengewoon 
boeiend en verrassend zijn en ik prijs mij gelukkig dat 
ik het allemaalmag meemaken. 
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De rehabilitatie van de politiek. Democratische 
bewegingen in Oost-Europa 

De wijze waarop democratische bewegingen de afgelo
pen tijd in verschillende Oosteuropese Ianden aan de 
macht zijn gekomen was inderdaad indrukwekkend. 
Wat midden jaren tachtig nog onvoorspelbaar was, was 
eind 1989 werkelijkheid geworden: democratische 
groeperingen hebben het monopolie van de communis
tische partijen doorbroken en zijn bezig hun eigen rege
ringen te vormen, eerst in Polen, en daarna in andere 
Ianden. Het is moeilijk om deze democratische krach
ten eenvoudig te omschrijven. Het zijn honderden groe
pen met verschillende programma's en organisatie
structuren.' Maar ze hebben allemaal een ding gemeen: 
hun strijd tegen het communistische systeem en hun 
verlangen om de basisvormen van de parlementaire de
mocratie (opnieuw) in te voeren. 
Dit artikel zal in de eerste plaats de oorsprong van deze 
ongekende groei aan democratische organisaties be
handelen. Ten tweede zal het de gemeenschappelijke 
kenmerken van het politieke denken in de verschillende 
groeperingen aangeven. Ten derde zal het wijzen op 
verschilpunten binnen de democratische beweging. En 
ten slotte zal het proberen de voornaamste uitdagingen 
te schetsen waarvoor de beweging in de jaren negentig 
waarschijnlijk zal komen te staan. 

De oorsprong van het succes 
Tenminste drie belangrijke factoren hebben bijgedra
gen aan de ongekende groei van de democratische be
wegingen.2 Om te beginnen moeten de oude dissiden
ten-groeperingen vermeld worden, met hun onophou
delijk streven naar inachtneming van de mensenrechten 
en terugkeer naar een burgermaatschappij. Zander het 
onafgebroken werk van zowel 'revisionistische' als 
'neopositivistische' dissidente stromingen van de jaren 
zestig en zeventig zou de volksbeweging voor demo
cratie zich niet ontwikkeld hebben tot een goed georga
niseerde en zelfbewuste participant in de Oosteuropese 
politiek.3 Als eer te slaagden kleine en schijnbaar mar
ginale dissidente groepen erin om de verlammende 
angstgrens in Oosteuropese maatschappijen te doorbre
ken en om morele normen uit te dragen die onmisbaar 
waren bij het mobiliseren van de steun van bredere 
volksdelen. Dezelfde groepen hebben een aanvangs
plan ontwikkeld voor sociale verandering naar demo
cratie en nationale onafhankelijkheid. Ook waren zij de 
eerste om aan deze programma's uitvoering te geven 
door een netwerk van onafhankelijke initiatieven op 
gang te brengen en te ijveren voor maatschappelijke 
grondrechten. Daarna hebben leden van deze dissidente 
groepen het leiderschap op zich genomen in spontane 
protestdemonstraties van het volk.• 
Een andere factor die heeft bijgedragen aan het succes 
van democratische organisaties is de alomvattende cri-

sis van de communistische regeringen in Oost-Europa. 
De crisis verscherpte sociale conflicten en bracht de 
ondoelmatigheid, onmenselijkheid en onrechtvaardig
heid van het systeem dat door de nomenklatura geleid 
werd, aan het Iicht. Bijvoorbeeld beroofde de ideologi
sche crisis het systeem van ware gelovigen in de 
marxistisch-leninistische doctrine en veroorzaakte hij 
een vacui.im door een gebrek aan motivatie voor, en ge
loof in, de legitimiteit van een eenpartij-systeem. Dit 
bood natuurlijk een kans aan populaire pluralistische en 
liberale ideeen. De economische crisis maakte het voor 
de regimes onmogelijk om terug te vallen op een con
sumptie-politiek als tegenwicht voor aile eisen van po
litieke verandering. Sterker, de economische crisis 
toonde het bankroet aan van de centraal geplande eco
nomie en stimuleerde de trend naar privatisering en, 
wellicht, vrije markt die de oppositie voorstond. De cri
sis in de staatsinstellingen wettigde de oppositionele 
initiatieven om alternatieve onafhankelijke clubs en 
verenigingen op te richten in aile geledingen van het 
openbare Ieven. En ten slotte schiep de sociale identi
teitscrisis van de industrie-arbeidersklasse en de bu
reaucratie een willig oor voor de opleving van patriot
tisme, nationalisme en solidariteit die de democratische 
oppositie propageerde. 
Ten derde is het succes van de democratische krachten 
het resultaat van interne ontwikkelingen in de commu
nistische elites. In het begin verzwakte de toenemende 
verwarring en desintegratie in communistische kringen 
hun mogelijkheden om zich te verweren tegen de de
mocratische campagne. Daarna zorgde de opkomst van 
reformistische stromingen binnen de communistische 
elites voor politieke compromissen die een soepele en 
relatief pijnloze overgang naar democratie mogelijk 
maakten. Reformisten in verschillende communistische 
partijen aanvaardden een deel van het democratische 
veranderingsprogramma of namen dat zelfs over. Ze 
gingen ook een dialoog aan met de democratische op
positie die de weg plaveide naar vrije verkiezingen en 
de daarop volgende overwinningen van democratische 
kandidaten. Het gebruik van geweld door de regering 
kon de democratische veranderingen niet stoppen, 
maar zoals de Poolse (1981) en Roemeense (1989) er
varingen hebben geleerd, belastte geweld beide maat
schappijen met enorme menselijke, economische en 
politieke kosten, die aileen maar negatief uitwerkten op 
de voortgang van de democratie.s 

Constante elementen in het dissidente denken 
De politieke programma's van bijna aile democratische 
groeperingen in Oost-Europa hebben bepaalde over
eenkomsten. Veel van die gemeenschappelijke kenmer
ken zijn vertrouwd voor degenen die zich bezig hi elden 
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met dissidentie in de late jaren zeventig en vroege jaren 
tachtig. 
Steun voor liever een evolutionair dan een revolutio
nair veranderingsproces is een zo'n gemeenschappe
lijk kenmerk. Democratische groepen betogen voortdu
rend dat ver reikende politieke, sociale en economische 
hervormingen nodig zijn, maar dat die geleidelijk 
ge'introduceerd dienen te worden, en liefst in een sfeer 
van samenwerking in plaats van confrontatie tussen de 
overheersten en de heersers. Jacek Kuron heeft dit idee 
als volgt uitgedrukt: 'De wereld heeft tientallen revolu
ties meegemaakt. Het is een oud verhaal: mensen in
vesteren al hun hoop in een revolutie die hun dromen 
niet kan vervullen. En het eindigt altijd met crisis en 
haat. .. Op het ogenblik zou een revolutie het land niet 
herbouwen maar het verder vemietigen. Onze plicht is 
om een actieprogramma op te stellen dat het voor de 
hele maatschappij mogelijk maakt om zichzelf te orga
niseren en voor de bestaande orde om geleidelijk te 
veranderen. '6 

De evolutie van de democratische oppositie is verwe
ven met het vasthouden aan het niet gebruiken van ge
weld. Geweld als middel voor sociale verandering 
wordt veroordeeld als onethisch en zelfdestructief. 
Zoals Vaclav Havel zei: 'lkzelf en al de onathankelijke 
groeperingen doen wat we maar kunnen om de ontwik
kelingen in vredige banen te leiden, om bloedvergieten, 
slachtoffers, geweld en oproer te voorkomen. '' 
Een ander kenmerk dat bijna aile democratische pro
gramma's al van oudsher gemeenschappelijk hebben, is 
het idee van maatschappelijke zelf-organisatie. Burgers 
dienen zichzelf in verschillende altematieven groepe
ringen aan de basis te organiseren om zo sociale con
tacten weer op gang te brengen en versnippering in de 
communistische maatschappij tegen te gaan; het stelt 
hen in staat om van onder uit effectieve druk uit te oefe
nen op de autocratische regering. Een verklaring van 
het Oostduitse 'lnitiatief voor Vrede en Mensenrech
ten' heeft dit bondig uitgedrukt: 'Fundamentele veran
dering ... kan niet verwacht worden van de alles over
heersende, perfecte staat. Om dat te bereiken zijn de
centralisatie en zelf-organisatie van de maatschappij, 
zowel als zelf-management op alle terreinen van het 
Ieven nodi g. '8 

Het idee van maatschappelijke zelf-organisatie gaat 
hand in hand met een karakteristiek anti-etatisme. De
mocratische groeperingen stellen met klem dat de staat 
de mensen moet dienen en hen niet moet overheersen. 
Overheidsinstellingen moeten de maatschappij dienen 
en moeten niet met een enkele partij geassocieerd zijn. 
De staat moet het gemeenschappelijk belang van de 
hele natie dienen~ Zoals een van de programma's van 
het Poolse Solidariteit stelde: 'We zijn verbonden door 
ons protest tegen de staat die burgers als haar eigendom 
behandelt. '9 En een programma van de Hongaarse Fe
deratie van Vrije Democraten voegde daaraan toe: 'We 
eisen een radicale inkrimping van buitensporige staats
autoriteit... lokale autonomie en garanties voor de 
rechten van individuen en gemeenschappen tegen de 
macht van de staat.' 10 

Ook wordt in bijna aile officiele verklaringen en pro
gramma's van democratische organisaties de nadruk 
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gelegd op de rechten van het individu. De marxistische 
doctrine tartend, drukt de oppositie bezorgdheid uit 
over de autonomie en de waardigheid van het individu. 
Oleg Roemjantsev van de Moskouse groep 'De Demo
cratische Perestrojka' bijvoorbeeld zei het zo: 'De basis 
van onze beweging is de souvereiniteit en trots van het 
individu ... onze beweging draait om humanisme.'" 
Oppositionele groeperingen bekritiseren de regering 
omdat die individuen hun persoonlijke waardigheid 
ontneemt en hen hun elementaire mensen- en hurger
rechten onthoudt. De verplichting om deze elementaire 
mensenrechten te verdedigen is een belangrijk pro
grammapunt van iedere oppositionele actie. Vaclav 
Havel beschreef dit erg levendig: ' Het post-totalitaire 
systeem lanceert een totale aanval op de mensen en de 
mensen staan daar aileen tegenover, verlaten en ge'iso
leerd. Daarom is het volstrekt natuurlijk dat aile "dissi
dente groeperingen" ... bestaan om mensen en de ware 
doelen van het Ieven te beschermen tegen de doelein
den van het systeem. '" 
Een karakteristiek 'pan-Europeanisme' maakt ook con
stant deel uit van bijna aile verklaringen ten gunste van 
de democratie. 'Wij horen bij Europa', klinkt herhaal
delijk de roep van Oosteuropese activisten. Zij vinden 
dat Europa een speciaal soort identiteit bezit. Deze 
Europese identiteit is gegrondvest op bepaalde cultu
rele en wettelijke tradities, op gezamenlijke democrati
sche principes en wortelt in de gezamenJijke religies 
van christen- en jodendom. Zulk een opvatting van Eu
ropa kan zeker niet beperkt gelden in Ianden ten westen 
van de Elbe. Volgens Oosteuropese schrijvers moet het 
begrip Europa daarom aile naties inhouden die de tradi
tie van een Europese identiteit cultiveren, zonder te let
ten op veertig jaar Sovjet overheersing. De Assosiatie 
van Jonge Democraten in Hongarije herhaalde andere 
onathankelijke programma's toen deze stelde: 'On
danks onze politieke situatie verbinden onze geschiede
nis en cultuur ons met Europa. We vinden dat we hier 
thuishoren. Geen legers of tanks kunnen ons dwingen 
dat geloof op te geven.' 13 

Nieuwe verplichtingen en aspiraties 
Hoewel er continue elementen waren in de democrati
sche programma's van de laatste twintig jaar, werden in 
de late jaren tachtig verschillende nieuwe elementen 
ge'introduceerd in het prodemocratische denken. Om te 
beginnen vond er een karakteristieke rehabilitatie van 
de politiek plaats in de belangrijke democratische orga
nisaties. 
Jarenlang hadden dissidenten vastgehouden aan de ge
dachte dat hun strijd eerder ethisch dan politiek ge
voerd moest worden. Politiek was het domein van de 
communisten, de oppositie bleef liever op het terrein 
van de 'anti-politiek', zoals Gyorgy Konrad het 
noemde. " Als gevolg daarvan voerde de oppositie eer
der actie voor elementaire mensenrechten dan voor 
vrije parlementaire verkiezingen. Ze sprak zich fiever 
uit voor het creeren van alternatieve sociale instellin
gen dan voor het oprichten van alternatieve politieke 
partijen. Ze sprak over waarheid, hoop, waardigheid en 
geweten met de bedoeling om het sociale Ieven te de
politiseren. De oppositie moest - in de woorden van 
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Jacek Kuron - 'eerder een morele revolutie doorvoeren 
dan een politieke. '" 
In de late jaren tachtig at begonnen we een dramatische 
ommekeer te zien in de dissidente houding tegenover 
de politiek. Dit wordt goed ge'illu treerd door het mani
fest uit 1988 van de Tsjechoslovaakse ' Beweging voor 
Burgerlijke Vrijheden' : ' Laten we een gebied betreden 
dat mensen altijd gewantrouwd hebben, omdat het ge
domineerd werd door hen die het tientallen jaren lang 
onbegaanbaar maakten met dictatuur en onbekwaam
heid. Dit gebied moet gerehabiliteerd worden. Politiek 
moet opnieuw een omgeving worden waarin de authen
tieke belangen van de maatschappij worden vertegen
woordigd en gerealiseerd ... Het is hoog tijd dat de 
maatschappij, wij allemaal, de politiek in gaat.'' 6 

Het betreden van het terrein van de politiek liep uit op 
de spontane oprichting van politieke partijen en brede 
maatschappelijke bewegingen die duidelijk politieke 
doelstellingen hadden. Bovenaan de oppositionele 
agenda verschenen puur politieke kwesties als verkie
zingen, parlement en regering. Het traditionele gevecht 
voor mensenrechten werd omgebogen tot het gevecht 
voor parlementaire democratie. Sind 1989 begonnen 
democratische groeperingen mee te doen aan parle
mentaire verkiezingen en die te winnen. Dit heeft na
tuurlijk nieuwe mogelijkheden geboden om het oude 
autocratische systeem om te vorrnen tot een volwaar
dige democratie. 
In de late jaren tachtig kon men ook nog de rehabilita
tie van een ander belangrijk aspect van het openbare 
Ieven waarnemen, namelijk de economie. Economie 
was van oudsher een miskend of zelfs verwaarloosd 
terrein geweest voor dissidente organisaties. De demo
cratische oppositie kapittelde herhaaldelijk het slechte 
management van de communistische economie, maar 
probeerde eigenlijk nauwelijks een eigen programma 
op te stellen voor het regelen van economische zaken. 
Dit is onlangs veranderd, eerst in Hongarije, later in an
dere Oosteuropese Ianden. 
Twee belangrijke factoren hebben bijgedragen aan deze 
betrokkenheid bij economische zaken. Een daarvan had 
te maken met het doorvoeren van op de vrije markt ge
orienteerde hervorrningen door de communistische re
gimes. De andere kwam voort uit de verslechtering van 
de economische situatie in de meeste Oosteuropese I an
den. 
Economische hervorrningen brachten een uitbreiding 
van het prive-initiatief in de landbouw, de dienstverle
ning en de Iichte industrie met zich mee, die op haar 
beurt weer hele nieuwe groepen ondememers ople
verde die aandrongen op bescherrning van hun econo
mische rechten, met inbegrip van het recht op prive ei
gendom. AI snel kwamen deze groepen in conflict met 
de partij- en staatsbureaucratie, vooral op lokaal ni
veau. Door communisten geleide hervorrningen lever
den weinig nieuwe ondememersgroepen op in de zware 
industrie, maar ze vergrootten de gevoeligheid van de 
arbeiders voor economische kwesties die direct raakten 
aan de economische veranderingen die zich voltrokken. 
Bovendien droeg het aanzwengelen van op de vrije 
markt gerichte hervorrningen door de communisten bij 
aan het onderuithalen van de mythe dat ondememingen 

in Oost-Europa altijd van de staat zullen blijven. Dit 
begunstigde natuurlijk de ontwikkeling van het liberate 
economische gedachtengoed. 
Maar de door de communisten geleide economische 
hervormingen waren inconsequent en onvoldoende 
doordacht en concentreerden zich op het handhaven 
van de leidende rot van de partij. Ze stimuleerden de in
dustriele chaos slechts, vergrootten de ongelijkheid en 
leidden tot algehele verslechtering van de levensstan
daard. In deze situatie konden democratische groepen 
hun passieve rol niet Ianger volhouden. Ze moesten de 
economische verantwoordelijkheid op zich nemen door 
veelomvattende programma's voor economische veran
dering uit te werken en kansen te creeren om die in de 
praktijk te brengen. 
Karakteristiek genoeg omarmden verscheidene belang
rijke democratische groeperingen hartelijk het neo-li
berale economiemodel, dat voor massale herprivatise
ring is, voor aanzienlijke beperking van staatsbemoei
enis in de economie en voor het vrije spel van de wetten 
van vraag en aanbod. De ideeen van Milton Friedman, 
Friedrich Hayek of Michael Novak zijn van steeds gro
ter belang geweest bij de vorrning van dit nieuwe eco
nomische denken, vooral in Ianden als Polen, Honga
rije en Tsjecho-Siowakije. 
Economische factoren werden vooral van levensbelang 
toen democratische groeperingen regeringsverantwoor
delijkheid begonnen te dragen. Vanaf dat ogenblik was 
de gehele toekomst van het democratische experiment 
nauw verbonden met het economisch slagen of misluk
ken van de zojuist gevestigde niet-communistische re
gimes. 
De late jaren tachtig hebben ook niet zozeer een rehabi
litatie, als wei een dramatische opwaardering van het 
nationale vraagstuk bij de oppositie te zien gegeven. 
Dit gold vooral voor de Sovjet republieken waar de 
Volksfronten van de Baltische staten, de Oekra'ine, Wit
Rusland en Moldavie in staat bleken om het politieke 
Ieven in het Europese dee! van de Sovjet-Unie te be
heersen. Het nationale vraagstuk heeft ook het politieke 
debat bepaald binnen de oppositiebewegingen in 
Joegoslavie, Hongarije, Roemenie en Bulgarije. Zelfs 
in het relatief nationaal homogene Polen ontspon zich 
een verhit debat over de minderheidsrechten van de 
joden, de Duitsers, de Oekrai'ners en de Witrussen. 
Natuurlijk verdelen nationaliteitskwesties de oppositie 
eerder dan dat ze haar op een lijn brengen. Sommige 
democratische groeperingen, vooral in federale staten 
als de Sovjet-Unie en Joegoslavie, zijn beducht voor de 
gewelddadige desintegratie van hun Ianden door natio
nalistisch oproer. Zij worden er op hun beurt van be
schuldigd dat ze het nationale vraagstuk onderschatten 
of zelfs helemaal niet zien. Bijvoorbeeld vindt het 
Coordinerend Comite van Niet-Russische Nationalitei
ten: 'Vee! activisten in de Russische democratische op
positie hebben het allereerste beginsel van democratie 
nog niet onder de knie: naties kunnen niet echt vrij zijn 
als ze andere naties onderdrukken, of als ze als instru
ment dienen voor zulke onderdrukking.' '7 

Democratische actievoerders in Ianden die niet vrezen 
voor gewelddadige de ling of desintegratie, zijn ook be
zorgd over het nationalisme. Tens lotte kunnen bepaalde 
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vonnen van nationalisme eerder als katalysator voor 
autocratische dan democratische systemen werken door 
nationaal ego"isme te propageren, zo a! geen nationale 
haat, door de rechten van nationale en etnische minder
heden te beperken en door de be Iangen van het individu 
ondergeschikt te maken aan de 'objectieve' belangen 
van de natie. Vaclav Havel vertolkte niet altijd gerecht
vaardigde hoop en verwachting van aile echte Oosteu
ropese democraten door te stellen: 'Dankzij dit (i.e. 
communistische-jz) regime hebben we een diep wan
trouwen ontwikkeld voor alle generalisaties, ideologi
sche platitudes, cliches, slogans, intellectuele stereo
typen en bedriegelijke smeekbedes aan verschillende 
niveaus van onze emoties, van de laagste tot de hoog
ste. Het resultaat is dat we nu grotendeels immuun zijn 
voor aile hypnotische verlokkingen, zelfs die van de 
traditioneel overtuigende nationale of nationalistische 
verscheidenheid.' 18 

In de late jaren tachtig kon men ook het be lang van re
ligieuze kwesties onder de oppositie zien toenemen. 
Wat oorspronkelijk aileen in Polen een fenomeen was, 
is onlangs doorgebroken, vooral in Tsjecho-Siowakije 
en de DDR; (op kleinere schaal ook in Hongarije, Bul
garije, Joegoslavie en de Sovjet-Unie). Zo begonnen 
democratische groeperingen bondgenoten te zoeken bij 
de evangelische, katholieke of orthodoxe kerken in hun 
campagne voor de morele opleving van de maatschap
pij, voor grotere religieuze vrijheid, en voor gelijke pu
blieke rechten voor zowel gelovigen als niet-gelovigen. 
De religieuze rechten van de joden staan tegenwoordig 
ook op de agenda van vee) democratische organisaties. 
Ten slotte moet de geheel nieuwe bezorgdheid om eco
logische kwesties genoemd worden. Ecologie heeft als 
onderwerp nooit ergens gespeeld tot op zijn minst mid
den jaren tachtig. Maar sinds die tijd hebben we een 
groeiende bezorgdheid over de verwoesting van het mi
lieu kunnen waamemen, die geleid heeft tot de oprich
ting van invloedrijke ecologische groepen en tot het op
nemen van ecologische eisen in bijna alle programma's 
van de belangrijke democratische bewegingen in Oost
Europa. 

Problemen met de typologie 
Ondanks een groot aantal gemeenschappelijke kenmer
ken, is de oppositie in Oost-Europa erg gediversifieerd. 
Maar de scheidslijnen zijn niet scherp en ze beantwoor
den nauwelijks aan westerse stereotypen van Links en 
Rechts of conservatieven tegenover socialisten tegen
over liberalen. Neem bijvoorbeeld het politieke profiel 
van het Hongaars Democratisch Forum. Volgens de Iei
der ervan, Csaba Gy. Kiss, is het Democratisch Forum 
'Een partij voor de gehele natie die niet gebonden is 
aan een enkele klasse of sociale laag. Het is ook geen 
ideologische partij , eerder een soort van Duitse 
"Unionpartei" die zich beweegt binnen drie grote ideo
logische stromingen: een liberale, een christelijke en 
een zogenaamde "derde weg" stroming tussen socia
lisme en kapitalisme. Politiek pragmatisme en het ver
mijden van uitersten zijn het belangrijkste principe ... ' 19 

De classificatie van oppositionele groeperingen en be
wegingen in andere Ianden dan Hongarije is al even 
moeilijk. Het Poolse Solidariteit is conservatief, socia: 
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listisch en liberaal tegelijkertijd. 20 Oat geldt ook voor de 
Bulgaarse Unie van Democratische Krachten, het Tsje
choslowaaks Burger Forum, het Roemeense Front voor 
Nationale Redding, het Oostduitse Nieuwe Forum of 
de Nationale Fronten in de Baltische republieken. De 
programma's van groepen uit Moskou zijn vaak erg al
gemeen. Bijvoorbeeld presenteerde de Democratische 
Unie zich met de volgende doelstellingen aan het pu
bliek: de vestiging van een meerpartijen-systeem in de 
USSR; het aannemen van een nieuwe grondwet om de 
huidige te vervangen die de CPSU maakte tot 'de lei
dende en sturende kracht' van de Soyjet maatschappij; 
het organiseren van onafhankelijke vakbonden en een 
vrije pers; en de terugtrekking van Sovjet troepen uit 
Oost-Europa, de westelijke Oekrai"ne en de Baltische 
staten.21 Geen van deze doelstellingen zou in de wes
terse tennen conservatief of progressief gevangen kun-
nen worden. · 
Omdat toepassing van de westerse stereotypen zo goed 
als onmogelijk is, zo niet misplaatst, ontwerpen weten
schappen typologieen die zich baseren op de lokale na
tionale karakteristieken van de democratische bewegin
gen. Aleksander Smolar bijvoorbeeld onderscheidt vier 
hoofdstromen in de Poolse democratische oppositie 
voor 1989: I . de legitimisten die de Solidariteit-bewe
ging willen voortzetten; 2. de realistische oppositie die 
het bereik van vrijheid probeert uit te breiden door de 
situatie die ontstond door de coup van december 1981 
en de eliminatie van Solidariteit als uitgangspunt te 
nemen (zonder die moreel te accepteren); 3. politieke 
radicalen voor wie het verwerven van nationale souve
reiniteit en de opbouw van een democratische systeem 
belangrijker is dan het vergroten van het niveau van 
vrijheid; en 4. de op de kerk georienteerde oppositie die 
haar hoop stelt op de rooms-katholieke kerk in Polen." 
Ivan Baba onthult een andere karakteristieke scheids
lijn in de Oosteuropese politiek als hij het heeft over 
twee verschillende soorten Hongaarse democratische 
organisaties: I. de zogenaamde oudere onafhankelijke 
organisaties, die de laatste 5-12 jaar campagne voerden 
voor democratic (dat wil zeggen de Alliantie van Vrije 
Democraten of het Hongaars Democratisch Forum); en 
2. de nieuwe oude partijen die voor 1948 actief waren 
en in de late jaren tachtig heropgericht werden (dat wil 
zeggen de Sociaal Democratische Partij of de Boeren
partij).23 In Bulgarije, Polen, de DDR en Tsjecho-Slo
wakije zijn nieuwe paraplu-achtige organisaties opge
richt zoals het Nieuwe of het Burger Forum die al ge
noemd werden.24 Ze vervullen de facto de rol van een 
politieke partij zonder zich zo te noemen. Behalve dat 
zij het werk van verschillende democratische groepe
ringen in hun Ianden coordineren, nomineren die para
plu-organisaties hun eigen kandidaten in lokale en par
lementaire verkiezingen. 
Als men eerder op zoek gaat naar ideologische dan naar 
historische of organisatorische scheidslijnen in de de
mocratische groeperingen van Oost-Europa, dan wor
den ten minste twee afzonderlijke, zo niet tegengestelde 
stromingen zichtbaar. De eerste kan de 'populistische' 
of 'nationalistische' genoemd worden; de tweede de 
'stadse', 'westerse' of 'westen georienteerde' .21 

Die laatste stroming omvat ijveraars voor een westers-
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soortige democratic zoals die in de Scandinavische Jan
den bestaat. Het 'westerse' denken gaat uit van univer
sele principes, anders dan de 'populisten' die als hun 
uitgangspunt het lot van hun natie hanteren. In feite be
kritiseren 'westersen' vaak het nationaal ego·isme en de 
instrumentele behandeling van het nationale vraagstuk. 
'Westersen ' erkennen het belang van morele waarden 
in de politiek, maar geven er de voorkeur aan om de 
openbare orde te bouwen op puur democratische prin
cipes in plaats van op religieuze. (dat wil zeggen dat ze 
in tegenstelling tot sommige 'populisten' geloven dat 
eerder een parlementaire meerderheid dan principes die 
uit de Bijbel zijn afgeleid, beslissend zou moeten zijn 
bij de totstandkoming van de wettelijke orde).26 'Wes
tersen' onderschrijven de noodzaak van op de vrije 
markt gerichte hervormingen in de economie, maar on
derstrepen de rol van vakbonden en industriele demo
cratic. Zij geloven ook in de actieve rol van democrati
sche regeringen bij het veilig stellen van de basisprinci
pes van verdelende rechtvaardigheid. 
De 'westerse' stroming hangt ideeen aan die in de buurt 
van het westerse begrip politiek Links komen. Maar op
merkelijk genoeg proberen 'westersen ' zich te distantie
rcn van het vocabulair en het imago dat geassocieerd 
wordt met zowel het hervormingscommunisme als het 
democratisch socialisme. (Ten gevolge van de onfor
tuinlijke naoorlogse ervaring met collectivistische slo
gans ziet het grote publiek in Oost-Europa vaak niet ai
leen het communisme en marx is me, maar zelfs de meest 
democratische vormen van westers socialisme als een 
bedreiging voor de vrijheid). Bovendien omvat de 'wes
terse' stroming een groep liberale of zelfs conservatieve 
activiteiten. De liberate vleugel van de Hongaarse Yrije 
Democraten bij voorbeeld, of de Poolse Conservatieve 
Groep rond Res Publica vallen eerder te rekenen tot de 
'westerse' dan tot de 'populistische' stroming. 
De tweede stroming in de democratische groeperingen 
van Oost-Europa lijkt op wat het Westen altijd 'conser
vatiefRechts ' noemde, maar ze wortelt ook diep in een 
specifiek Oosteuropese cultuur en traditie. De 'popu
listische' stroming benadrukt het idee van de 'natie', 
staat een 'derde weg' voor naar democratic, liever dan 
het westerse voorbeeld te kopieren, en leunt sterk aan 
tegen de morele waarden van het christendom. Anders 
dan de universalisten houden de 'populisten' zich 
vooral bezig met het lot van hun natie, vooral haar mo
rele integriteit en culturele vitaliteit. Hun gangbare op
vatting van hoe je met het communisme moet omgaan, 
is dat je het moet ' nationaliseren' , liever dan het verbe
tercn, zoals sommige 'westersen' zouden bepleiten. 
'Populisten' zijn vooral begaan met de boeren en de 
problemen van het platteland. Ze benadrukken de cru
ciale rol van het gezin en eisen verschillende wette
lijke en economische maatregelen ter bescherming 
crvan. Zij pleiten ook tegen een westerse consumptie
maatschappij en veroordelen het 'morele relativisme' 
van de 'stadse' kringen. 
Yertegenwoordigers van deze twee grote ideologische 
stromingen huizen vaak in dezelfde organisatie. In 
Polen bijvoorbeeld werken typische 'westersen' als 
Jacek Kuron of Adam Michnik zij aan zij met vee! 
'populistische' !eiders van Solidariteit. Het Tsjechoslo-

waakse Burger Forum overkoepelt ook activisten met 
een verschillende ideologische achtergrond. Maar daar
entegen zijn in Hongarije 'pluralisten' (of liever 'wes
tersen ') als Janos Kis of Ferenc Koszeg in conflict met 
de populistische beweging Hongaars Democratisch 
Forum. 

Uitdagingen voor de jaren negentig 
Ondanks het opmerkelijke succes van de late jaren 
tachtig staan de democratische groeperingen voor ver
schillende enorme problemen bij de explosieve ontwik
kelingen in Oost-Europa. Niet aileen zijn de democra
ten aan de macht gekomen, ze moeten ook de verant
woordelijkheid op zich nemen om hun Ianden uit een 
diepe economische, morele en politieke crisis te halen: 
daar bestaan geen eenvoudige oplossingen voor. Bo
vendien worden de democraten nog steeds geconfron
teerd met de uitdaging van communistische (of voor
heen communistische) organisaties. Hoewel de com
munistische elites niet Ianger een politiek monopolie 
nastreven, zijn ze toch nog lang niet zo ver dat zeal hun 
invloed en privileges opgeven. Ten slotte hebben de de
mocratische bewegingen te maken met een identiteits
crisis. Hun interne strategische en ideologische ver
schillen worden steeds duidelijker naarmate nieuwe op
eenvolgende problemen de democratische veranderin
gen beginnen te be"invloeden. 
Het zou niet overdreven zijn om te zeggen dat de demo
cratische groeperingen aan de macht kwamen terwijl ze 
in principe niet voorbereid waren om hetland te leiden. 
Hun programma's waren duidelijk over waarom het 
oude systeem vervangen moest worden en over wat 
noodzakelijk was om dat te verwezenlijken. Maar deze 
programma's waren vee! minder specifiek over hoe een 
postcommunistische staat en maatschappij georgani
seerd moesten zijn. Democratische groeperingen heb
ben een enorm publiek vertrouwen gewonnen vooral 
dankzij hun morele kwaliteiten, maar nu ze in de rege
ring zitten, worden ze steeds vaker met economische in 
plaats van morele druk geconfronteerd. De 'verzets
mentaliteit ' waarmee deze groeperingen jaren onder
drukking doorstonden, bleek van weinig nut bij het 
creeren van een nieuw ethos van ambtenarij en prive 
ondememerschap. Bovendien missen democratische 
groeperingen vaak de gekwalificeerde kaders die 
nieuwe politiek in de praktijk kunnen vertalen. Dit pro
bleem doet zich vooral voor in die Ianden die voor de 
omwentelingen van 1989 geen gevestigde democrati
sche oppositie hadden. 
Het creeren en implementeren van concrete pro
gramma's voor de hervorming van Oost-Europa is een 
taak zonder historisch precedent: er bestaat geen erva
ring met het ombuigen van communise naar democratie 
en een vrije markt economie. Zelfs in de in culturele zin 
meest 'westerse' Ianden als Hongarije, Polen, de DDR 
en Tsjecho-Slowakije zullen democraten problemen 
hebben met het toepassen van een nieuwe politiek van 
politiek pluralisme, ideologische tolerantie, de onaan
tastbaarheid van de wet en economische concurrentie. 
In andere Ianden, zoals Roemenie, Bulgarije en vooral 
de Sovjet-Unie, is de politieke cultuur nog minder ont
vankelijk voor de gedachte van een liberate democratie. 
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Bijvoorbeeld sluit de autocratische traditie het afschaf
fen van het etatisme en het nomenklatura systeem prak
tisch uit. Extreem populisme en nationalisme wedijve
ren met pluralisme en legalisme. Slavofilie botst met li
bertinisme en de economische noodzaak van een com
merciele visie. Dit verband tussen de politieke cultuur 
enerzijds en de voortgang van een democratisch experi
ment anderzijd is goed zichtbaar in de Baltische repu
blieken. Het opmerkelijke succes van democratische 
bewegingen in de Baltische republieken is nauw ver
bonden met het bestaan van een sterke, westers-soor
tige, liberale politieke cultuur. 
De complexe relatie tussen democratische groeperin
gen en communistische partijen vormt een andere be
langrijke uitdaging voor de jaren negentig. In Ianden 
als de Sovjet-Unie is de communistische partij nog 
steeds volledig aan de macht, vooral in de cruciale Rus
sische republiek. Maar zelfs in Ianden waar de commu
nisten parlementaire verkiezingen hebben verloren of 
belangrijke regeringsposten hebben opgegeven, is hun 
rol nog steeds van levensbelang voor de toekomst van 
de democratie. De communisten houden gewoonlijk de 
controle over de politie en het Ieger. Top-ambtenaren, 
managers en rechters zijn gewoonlijk !eden (of vroe
gere !eden) van de communistische partij. De vakbon
den oude stijl, belangrijke groepen binnen de media en 
verscheidene niet-regeringsorganisaties staan nog 
steeds onder invloed van de oude garde. Natuurlijk oe
fenen de communistische partijen niet Ianger zoveel in
vloed uit als voorheen. Sommige ervan hebben niet ai
leen hun naam veranderd, maar ook sociaal-democrati
sche programma's overgenomen. In feite stellen vee! 
democratische groeperingen Gorbatsjovs leiderschap in 
het nastreven van 'perestrojka' op prijs. Moeten com
munisten bestreden worden of moeten ze worden ge'Jn
tegreerd in het nieuwe systeem: dat is een belangrijk di
lemma voor de democratische bewegingen in Oost
Europa. 
Roemenie mag dan zo ver gaan dat het voorstelt om de 
communistische partij te verbieden, ook in verscheidene 
andere Ianden bestaat er blijkbaar publieke steun om de 
macht van het cummunisme verder in te tomen. De 
communisten, zelfs zij die de hervormingen steunen, 
worden verantwoordelijk gehouden voor de huidige cri
sis. Hun nieuwe hervormingsgezinde geloofsbrieven 
worden niet erg vertrouwd. Het is bijna onmogelijk om 
op de weg van een volwaardige democratie voort te 
gaan zonder hun resterende privileges aan te tasten. 
Maar een harde politiek tegen de communisten zou 
zeker krachtig verzet veroorzaken dat de regering zou 
verlammen en de economie tot stilstand zou brengen. 
In een situatie van een voottdurend conflict en anarchie 
zijn militaire coups niet onmogelijk met al hun nega
tieve consequenties voor de voortgang van de democra
tie. 
Een verzoenende politiek tegenover de communisten 
zou daarom democratische veranderingen eerder verge
makkelijken dan hinderen. Communisten moeten in het 
nieuwe systeem ge'lntegreerd worden door collectieve 
accoorden tussen democratische en communistische or
ganisaties. (Vergelijkbaar met de ronde-tafel-overeen
komsten die in 1989 in verscheidene Ianden gesloten 
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werden) Individuele partijleden zouden dan hun car
riere in de hervormde regering of in een prive onderne
ming kunnen voortzetten. Instellingen als het Ieger en 
de politie zouden hun budget en onafhankelijkheid be
houden. De communistische partijen zouden worden 
uitgenodigd om bepaalde macht te delen, zonder te 
worden blootgesteld aan vernietigende verkiezingsne
derlagen. 
De collectieve politiek van verzoening is al uitgepro
beerd door democratische groeperingen in Polen, Tsje
cho-Siowakije, de DDR en Hongarije, maar riep pu
blieke kritiek en oppositie op van de meer radicale de
mocratische organisatiesY Er bestaat onenigheid over 
de schaal en de reikwijdte van de opeenvolgende com
promissen, en ook over de besloten aard van collectieve 
overeenkomsten. Ook is er getwist over het standpunt 
dat collectiviteit en verzoening geen recht doen aan de 
stembus en aan de meningen van hen die niet mee on
derhandelen over de collectieve accoorden. 
Een ideologische overeenkomst tussen de hervor
mingsgezinde communisten en een 'westerse' demo
cratische richting, vooral op punten als abortus, privati
sering en godsdienstig onderwijs, heeft de verdenking 
opgeroepen dat een nieuw links bondgenootschap in de 
maak is. Dit brengt ons bij een ander belangrijk di
lemma voor de democratische organisaties dat voort
komt uit de identiteitscrisis in hun eigen gelederen. Tij
dens het begin van de democratische veranderingen 
vertoonden de democraten een opmerkelijke graad van 
eensgezindsheid en zelf-discipline. Geconfronteerd 
met een schijnbaar krachtig oud regime zwakten de de
mocratische groeperingen hun verschillen af en werk
ten ze nauw sarnen. Solidariteit in Polen, het Burger 
Forum in Tsjecho-Slowakije en de Unie voor Democra
tische Krachten in Bulgarije boden een breed platform 
voor gezamenlijke actie aan vee! groepen met verschil
lende, zo niet tegenstrijdige programma's. 
De democratische successen van 1989 hebben de nood
zaak van gezamenlijke actie maar tot op zekere hoogte 
beperkt. Oost-Europa heeft nog steeds te maken met 
een multi-dimensionele crisis en met politieke op
schudding. Moeten democraten vasthouden aan de cen
trale structuur die hun interne vrijheid beperkt, maar in
terne desintegratie voorkomt? Of kunnen ze beter uit 
elkaar gaan in verschillende concurrerende politieke 
partijen? Die keuze zou de democratie binnen de bewe
ging als zodanig kunnen versterken, maar zou wellicht 
haar positie tegenover de niet-democratische krachten 
verzwakken en zelfs tot anarchie kunnen leiden. 
Timothy Garton Ash heeft dit conflict tussen de poli
tieke imperatief van snelle, beslissende, gezamelijke 
actie en de morele imperatief van interne democratie 
vergeleken met Bertold Brechts dilemma: 'Wij die 
strijden voor democratie, kunnen zelf niet democra
tisch zijn. ' 28 Dit dilemma doet zich vooral gel den aan 
de vooravond van parlementsverkiezingen, wanneer de 
democratische groeperingen moeten kiezen tussen ge
zamenlijk campagne voeren of als meerdere partijen. 
Oat dilemma zal later weerklinken in aile controver
siele beslissingen van nieuwe parlementen (of regerin
gen), of dat nu op het terrein van politiek, economie, 
onderwijs of cultuur is. 
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Karakteristiek genoeg hebben de democrati che veran
deringen in Oost-Europa niet automatisch tot een wes
ters-soortig meerpartijen-systeem geleid. Ondanks de 
spontane opkomst van veel nieuwe verschillende par
tijen zijn het de nationale overkoepelende democrati
sche organisaties die de politiek in de meeste Ianden 
domineren. Het formeren van coalities en het balance
reo tussen over-centralisatie en desintegratie van de de
mocratische beweging zullen daarom in de komende 
jaren uiterst belangrijk blijven. 
Het openbreken van het communistische monopolie 
heeft nieuw kansen geboden aan democratische orga
nisaties. Toch is het niet waarschijnlijk dat de over
gang van autocratie naar democratie pijnloos en glad 
verloopt. De aanhoudende instabiliteit en crisissituatie 
bemoeilijken het veranderingsproces. Democraten zijn 
niet immuun voor interne conflicten, ze worden ge
raakt door de algehele opkomst van het nationalisme; 
en er is geen wondermiddel voor de economische pro
blemen. Het democratiseringsproces zal waarschijnlijk 
met horten en stoten blijven doorgaan, maar de toe
komst van de democratische bewegingen is verre van 
zeker. 

Noten 
I. Men kan gemakkelijk verschillende typen democratische or

ganisaties onderscheiden, zoals politieke partijen, religieuze 
organisaties, onathankelijke vakbonden, mensenrechtenor
ganisaties, nationale groeperingen en bewegingen, politieke 
clubs en genootschappen, apolitieke genootschappen of het 
terrein van cultuur, informatie of onderwijs. Politieke groe
peringen die verbonden zijn met bekende tijdschriften of 
kranten zoals Beszelo in Hongarije, Glasnost in de Sovjet
Unie of Znak en Res Publica in Polen kunnen ook in een 
aparte categorie worden geplaatst. Onafhankelijke indivi
duen die moeilijk bij een specifieke organisatie zijn onder te 
brengen (bijvoorbeeld Roy Medvedev in de Sovjet-Unie, 
Stefan Kisielewski in Polen en Mirea Dinescu in Roemenie) 
vertegenwoordigen weer een ander soon ' niet -gebonden' 
democratische campagne. 

2. Voor een iets andere verklaring voor het ontstaan van de hui
dige bloei van de democratische bewegingen in Oost-Euro
pa, zie: Timothy Garton Ash, The Opposition, The New York 
Review of Books, 13 oktober 1988, pp.3-6. 

3. De termen 'revisionistisch' en 'neo-positivistisch' werden 
voor het eerst gebruikt door Adam Michnik in zijn bekende 
essay The New Evolutionism, Survey, zomer/herfst 1976, 
p.292 e.v. 

4. Voor een veelomvattende analyse van de dissidenten-bewe
ging in de jaren zestig en zeventig, zie vooral: Rudolf Tokes 
(ed), Opposition in Eastern Europe, London, Macmillan 
1979, 306 pp. 

5. De onderdrukking tijdens de staat van beleg in Polen bij
vcorbeeld verergerde de economische crisis in Polen die op 
het ogenblik een ernstige bedreiging vorrnt voor de demo
cratie in dit land. Het geweld in Roemenie verdiepte de poli
tieke kloof tussen de oude en de nieuwe politieke elite dras
tisch. Hierdoor werd het voor de Roemenen moeilijk om een 
brede consensus te bereiken op weg naar democratische ver
anderingen en dat droeg bij aan de politieke chaos, zo niet 
anarchie. Soortgelijke voorbeelden zijn er te over. 

6. Jacek Kuron, Instead of Revolution, Eastern European Re
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Thssen Europese vredesmacht en Hollandse 
waterlinie 

Op buitenlands-politiek terrein kent de bijziendheid in 
ons land nauwelijks grenzen. Terwijl op onze stoep 
(Oost-Europa, Duitsland) de meest ingrijpende veran
deringen worden doorgevoerd, houden Nederlanders 
hun blik beurtelings gericht op hun polderland en de 
verst afgelegen uithoeken op de aardbol. Aileen zo valt 
te verklaren dat zich een politiek gevecht op het scherp 
van de snede afspeelt over het gemeentelijk beleid ten 
opzichte van Zuid-Afrika, terwijl de gang naar hereni
ging van Duitsland het lange tijd zonder Nederlandse 
standpuntbepaling moest doen en door de grote poli
tieke partijen simpelweg voor kennisgeving wordt aan
genomen. Zo komt het ook dat in de kabinetsformatie 
over maar een onderwerp van buitenlandse politiek en 
defensie eindeloos is gekissebist, namelijk de vraag of 
de defensie-uitgaven met 0,6 procent moesten stijgen 
dan wei dalen, terwijl over bijvoorbeeld de koers van 
de Europese integratie en de inrichting van die defensie 
nauwelijks woorden werden vuilgemaakt. 
Toch is de eis van het primaat van de buitenlandse poli
tiek over militaire zaken juist in de Europese regio nim
mer duidelijker geweest dan nu. Laten we de Duitse 
eenwording voUedig in handen van de regeringsleiders 
in Bonn (en die in Oost-Berlijn)? Is verplicht lidmaat
schap van het nieuwe Duitsland van de NAYO en de 
EG onze enige eis, ook als zich nu al aftekent dat de 
NAVO misschien haar langste tijd heeft gehad en dat 
Duitsland middels de EG de andere Westeuropese Ian
den minstens evenzeer achter zijn kar spant als dat 
Duitsland blijft ingetoomd door de leidsels uit Londen, 
Parijs of Den Haag? Hoe verdraagt zich trouwens ho
norering van het recht op zelfbeschikking voor 
(Oost)duitsers met een weigering van dit recht aan an
dere Duits sprekenden (Oostenrijkers, Zuid-Tirolers) 
en al dan niet grensoverschrijdende minderheden in de 
Sovjet-Unie en Oost-Europa? Of gaan we door met het 
goedschiks of zelfs kwaadschiks wijzigen van de 
staatsgrenzen? En waarom die Duitsers straks ook niet 
zelf Iaten beschikken het verder zonder militaire bond
genoten te doen? 
Dit soort politieke vragen, beslissend voor de toekom
stige stabiliteit van Europa, zijn in deze tijd van revolu
tionaire veranderingen van aanzienlijk groter gewicht 
dan de kwestie of er bijvoorbeeld een kwart van onze 
defensie-inspanning af kan en hoeveel soidaten we pre
cies voor onze NAYO-taken nodig hebben. Toch valt te 
vrezen dat het ook in de voor dit najaar door minister 
Ter Beek in het vooruitzicht gestelde Defensienota weer 
hoofdzakelijk over dit laatste soort dingen zal gaan. 
Yeeleer zou men echter moeten mikken op een aantal 
criteria voor de structuur (en niet zozeer voor de om
vang) van onze toekomstige krijgsmacht. Daarvan valt 
op grond van de politieke perspectieven die zich in Eu-
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ropa aftekenen - op een uitzondering na: Gorbatsjov 
komt ten val en de Russische dreiging keert in volle he
vigheid terug - ook nu al te zeggen in welke richting de 
ontwikkeling hoort te gaan. 

Politieke mogelijkheden 
Grofweg tekenen zich drie mogelijkheden af. 
I. De NAVO blijft bestaan. De kans dat deze mogelijk
heid zich voordoet is uiteraard het hoogst wanneer het 
Warchaupact blijft voortbestaan en de Sovjet-Unie 
greep houdt op haar Oosteuropese bondgenoten, in het 
bijzonder de DDR. Uit het oogpunt van stabiliteit is 
voor dit laatste veel te zeggen: de aanwezigheid van de 
Russen heeft (hoewel met aanwending van geheel an
dere middelen) een zelfde soort pacificerende uitwer
king gehad op Oost-Europa als die van de Amerikanen 
in West-Europa. Niet te ontkennen valt echter dat de 
sovjet-troepen door plaatselijke bevolkingen werden 
gezien als onderdrukkers. In de afweging of er nog iets 
over moet blijven van de cohesie van het Oostblok staat 
het verlangen naar vrede dus op gespannen voet met 
het verlangen naar zelfstandigheid. Feit is dat deze af
weging in hoofdzaak door de Oosteuropeanen zelf zal 
worden gemaakt. Yolledige terugtrekking uit Tsjecho
slowakije en Hongarije lijkt zeker, maar zal dat ook 
gelden voor Polen en- vooral- de DDR? Het lijkt hoe 
dan ook ondenkbaar dat de Sovjet-Unie vaste greep op 
Oost-Europa behoudt; de Russen zullen zich in aan
zienlijke mate terugtrekken omdat zij de verregaande 
bemoeienis economisch als onbetaalbaar en politiek als 
contra-produktief ervaren. De Sovjet-Unie lijkt der
mate met haar eigen problemen (voedsel, nationalitei
ten) gepreoccupeerd dat zij naar verhouding onver
schillig tegenover Oost-Europa staat. De houding van 
Moskou komt er op neer dat Hongaren, Polen en Duit
sers het zelf maar moeten uitzoeken, ook al kan men 
heel goed beredeneren dat een beslissing tot voUedige 
terugtrekking uit een oogpunt van vrede uiterst onver
antwoordelijk zou zijn. 
Overigens zijn er, juist ook indien het Warschaupact 
wordt ontbonden, goede gronden om te volharden in 
het voortbestaan van de NAYO en de betrokkenheid 
van de Yerenigde Staten bij de veiligheid van West
Europa. Ten eerste zijn de Amerikanen de enigen die 
een ge'integreerde strijdmacht kunnen aanvoeren. Dit 
komt omdat niemand dit de Duitsers gunt (en dat zal bij 
een vereniging nog weer minder het geval zijn) en 
Groot-Brittannie en Frankrijk elkaar zulk een Ieiding 
van West-Europa misgunnen. Ten tweede zal een afta
kelende Sovjet-Unie nog geruime tijd een geduchte nu
cleaire macht blijven, terwijl het nieuwe Duitsland het 
althans voorlopig zonder kemwapens moet doen. 
Eventuele Russische nucleaire dreigementen kunnen 
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ook dan nog aileen worden geneutraliseerd door de 
Verenigde Staten. Het valt dan ook heel wei te begrij
pen dat niet aileen secretaris-generaal Worner van de 
NAVO aandringt op het voortbestaan van het westelijk 
bondgenootschap en dat regeringen als die van de VS, 
Groot-Brittannie en Nederland eisen dat ook een her
enigd Duitsland lid zal blijven van het bondgenoot
schap. 
Niettemin zouden ook bij het intact blijven van de ge"in
tegreerde militaire structuur van de NAVO (ongeacht 
of het grondgebied van de voormalige DDR daarvan 
deel uitmaakt) diepgaande veranderingen moeten wor
den doorgevoerd. Omdat de dreiging met een groot
scheepse verrassingsaanval, een Blitzkrieg waarin 
grond- en luchtstrijdkrachten gecombineerd optreden, 
zo goed als verdwijnt is de voorwaartse legering van 
troepen aan de oostgrens van de Bondsrepubliek - die 
tevens door de verdeling in vakken de politieke solida
riteit tussen de bondgenoten tot uitdrukking brengt -
niet Ianger nodig. Ook kan de vereiste omvang van de 
troepen in oorlogstijd worden verminderd. Verder is het 
de vraag of botsingen tussen de plaatselijke Duitse be
volking en 'vreemde' troepen- vooral Russen en Ame
rikanen - kunnen worden voorkomen. Willen militaire 
eenheden van andere Ianden in Duitsland niet de naam 
krijgen in feite bezettingstroepen te zijn, dan is een vee] 
gemeleerder patroon van legeringen wenselijk. Met de 
aanwezigheid van bijvoorbeeld Westduitse luchtmacht
eenheden in Budel is hiermee trouwens at een begin ge
maakt. 

2. NAVO en Warschaupact val/en uit elkaar. Te vrezen 
valt echter dat opheffing van het Warschaupact en (na
genoeg) volledige terugtrekking van de sovjet-troepen 
leiden tot ontbinding van de NAVO. Hier wreekt zich 
dat de NAVO nooit officieel heeft gewezen op haar be
langrijke verborgen functie als vredestichter tussen de 
Ianden van het bondgenootschap onderling. Sedert 
1950 heeft zij haar bestaan altijd uitsluitend gerecht
vaardigd met een verwijzing naar de militaire dreiging 
uit het Oosten en meer in het bijzonder uit de Sovjet
Unie. Nu die dreiging drastische vermindert vervalt in 
de ogen van het grote publiek ook de noodzaak tot 
voortzetting van de militaire alliantie. Als de vijand 
verdwijnt kunnen toch ook de NAVO-Iegers naar huis? 
Indien de Amerikanen West-Europa inderdaad de rug 
toe keren, een strategische terugtocht die in de hand 
kan worden gewerkt door de economische verzwak
king van de Verenigde Staten', betekent dit waarschijn
lijk een herleving van de zelfstandigheid van de natio
nale strijdmachten van de Europese Ianden. Weliswaar 
zullen Fransen en Britten om de Duitsers te binden dan 
misschien eerder geneigd zijn hun legers en kernmach
ten te doen opgaan in een ge"integreerde Westeuropese 
strijdmacht, maar van Duitse zijde zal hiertegen wor
den ingebracht dat de noodzaak hiertoe (at weer: bij ge
brek aan een geduchte vijand) niet Ianger aanwezig is. 
Niet West-Europa, maar Duitsland gaat op eigen benen 
staan. Ontbinding van de NAVO zou dus neerkomen op 
fragmentatie en in het geval van Nederland betekent dit 
dat ons land strategisch bij wijze van spreken wordt te
ruggeworpen op de Rijn-IJssellinie, de verdedigingslijn 

die de NAVO aanhield v66rdat de Bondsrepubliek als 
lid toetrad. 

3. NAVO en Warschaupact fuseren tot een Europese 
veiligheidsraad. Art. 52 van het Handvest van de Ver
enigde Naties voorziet in de oprichting van regionale 
veiligheidsorganisaties. Tot voor kort leek oprichting 
van zo'n Veiligheidsraad voor Europa nog een hersen
schim, maar thans doen reeds tal van voorstellen de 
ronde die in de richting van een dergelijke organisatie 
gaan. Het minst ver gaat in dit opzicht nog het idee van 
Michael Gorbatsjov om het CVSE-overleg te vervroe
gen en te intensiveren. Aan het CVSE-overleg doen 
alle Europese Ianden (benevens de Verenigde Staten en 
Canada) mee. Bovendien wordt over een breed scala 
van onderwerpen gesproken: militaire veiligheid, 
economische betrekkingen en mensenrechten. Het be
zwaar van CVSE is echter dat het teveel een vrijblij
vende praatclub is die niet kan worden beschouwd als 
het begin van Staats- of orgaanvorming in Europa. Als 
het aan de huidige Nederlandse regering ligt zal dit niet 
wezenlijk veranderen: minister Van den Broek acht ook 
in de toekomst een 'Iichte structuur' van het forum 
wenselijk. 
Te vrezen valt dan ook dat CVSE niet in staat zal zijn 
de toegenomen gevaren van politiek-militaire instabili
teit in Midden- en Oost-Europa, die samenhangen met 
de toepassing van rechten op zelfbeschikking en het 
dientengevolge kwestieus worden van de staatsgren
zen, te bezweren. Logisch doorgeredeneerd is aileen 
een met een supranationale vredesmacht toegeruste 
Europese Veiligheidsraad in staat escalatie van de te 
verwachten conflicten tegen te gaan. Dit komt erop 
neer dat NAVO en Warschaupact fuseren en samen met 
huidige neutralen tot een soort 'Entente Cordiale' 
komen waarin geen enkel land het vetorecht bezit. His
torisch gezien lijkt de parallel met de regulerende func
tie van het Concert van Europa in de post-Napoleonti
sche periode (die ook het uitvoeren van militaire inter
venties behelsde) meer ter zake dan de desillusie die de 
Volkenbond teweeg heeft gebracht: in tegenstelling tot 
de jaren dertig proberen de Oosteuropese Ianden (ook 
de Sovjet-Unie) zich nu juist te integreren in het we
reldhandelsstelsel en zijn roofstaten van het kaliber 
Hitler-Duitsland, Stalin-Rus!and en Hirohito-Japan 
niet voorhanden. 
Er is uiteraard heel wat verbeeldingskracht voor nodig 
om zich voor te stellen dat de grote mogendheden in de 
Europese regio op deze wijze gaan samenwerken. Toch 
is dit niet geheel ondenkbaar, a! was het maar omdat 
Duitsland zijn buren althans voorhands niet onnodig 
schrik zal willen aanjagen en de Sovjet-Unie nieuwe 
Duits-Russische confrontaties in het Balkan-gebied zal 
willen vermijden . 
In een overgangsperiode zouden beide bondgenoot
schappen kunnen blijven voortbestaan. De Bondsrepu
bliek en de DDR, die dan waarschijnlijk al een samen
werkingsverband hebben aangegaan, kunnen in die tijd 
lid blijven van verschillende bondgenootschappen 
(NAVO respectievelijk WP). Dit stadium behoort dus 
tot het onder I genoemde scenario, waarin NAVO (en 
WP) nog bestaan. Denkbaar is een constructie waaraan 
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aile CVSE-Ianden deelnemen en besluitvonning bij ge
kwalificeerde meerderheid plaats heeft. Nu bestaat al 
de figuur van de CFE-wapenbeperkingsonderhandelin
gen te Wenen, die in eerste instantie een NAYO-WP 
aangelegenheid zijn, waarbij de neutrale Ianden later 
worden ingelicht. De ge"institutionaliseerde CYSE zou 
haar taken kunnen uitbreiden tot permanent overleg 
over politieke en territoriale veranderingen. Ook kun
nen ze een gezamenlijk crisiscentrum ('crisis control 
centre') in het Ieven roepen als voorloper van de op te 
richten Europese vredesmacht. Landen als Joegoslavie 
kunnen van dit soort aangelegenheden uiteraard niet 
buitengesloten worden. 
Militair betekent deze optie dat Nederland zich onder 
meer ook toelegt op deelname aan de Europese vredes
macht. Oat houdt in dat kleine mobiele eenheden in in
temationaal verband moeten kunnen worden ingezet. 
Vanuit dit oogpunt wekt het verbazing dat minister Ter 
Beek als onderdeel van zijn eerste bezuinigingsronde 
heeft aangekondigd het aantal mariniers met 300 te wit
len inkrimpen. Tot dusverre heeft men bij de naar ver
wachting toenemende betekenis van vredesmachten na
genoeg uitsluitend gedacht aan zogeheten 'low inten
sity conflicts' (LIC's) in de Derde Wereld. Daarin is 
ook een belangrijke rol voor de marine weggelegd. Het 
enthousiasme waarrnee onder andere minister Ter Beek 
de taak van Nederlandse vredesmachten nu wil verzwa
ren van 'peace-keeping' naar 'peace-enforcing' (dus 
niet Ianger aileen het uit elkaar houden van strijdende 
partijen, maar het gewapenderhand opleggen van de 
vrede) is mede ingegeven door de succesvol en toeval
lig zonder slachtoffers verlopen mijnbestrijdingsopera
ties in de Perzische Golf. In de toekomst moet echter 
veeleer rekening worden gehouden met 'peace-enfor
cing' operaties in ons eigen werelddeel. 
Oosteuropeanen zouden militair ingrijpen van vredes
machten met deelneming van kleine Ianden als Neder
land kunnen prefereren boven acties van grote mogend
heden. Bovendien heeft zulk ingrijpen een minder neo
imperialistisch karakter dan operaties in vroegere kolo
nien. 

Een nieuw type militaire (on)veiligheid 
De drie politiek-militaire constellaties die hier zijn on
derscheiden hebben met elkaar gemeen dat de militaire 
gevaren in vergelijking met eerdere decennia op drie 
punten ingrijpend zijn veranderd. 
I. Van tweezijdig naar alzijdig. Het gevaar van een 
Oost-West confrontatie heeft plaats gemaakt voor het 
risico dat een conflict in Midden- of Oost-Europa uit de 
hand loopt. Tot dusverre werd rekening gehouden met 
ofwel een verrassingsaanval waarin het Warschaupact 
het Westen in een grootscheeps offensief zou overrom
pelen ofwel een uitputtingsslag die de NAYO dreigde te 
verliezen omdat de Sovjet-Unie over grotere reserves 
beschikte. Nu schuilt het gevaar in lokale conflicten 
ook al zouden die niet direct escaleren naar analogie 
met het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. 
2. Van nucleair naar conventioneel. Ofschoon het taboe 
op kemwapengebruik de nucleaire afschikking ook in 
een Oost-West context al twijfelachtig maakte kan men 
nucleaire dreigementen in potentiele conflicten als die 
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tussen Turkije en Bulgarije (om de Turkse minderheid 
in dat land), tussen Hongarije en Roemenie (om de 
Hongaarse minderheid in Transsylvanie) en afschei
dingsoorlogen in Joegoslavie hoe dan ook wei afschrij
ven. Met uitzondering van de nationale kemmachten 
zullen militairen hun handwerk wederom met klassieke 
wapens moeten uitvoeren. 
3. Van massale lijnverdediging (voornamelijk tegen 
tanks) naar mobiele, snel inzetbare eenheden. Yoor 
handhaving van de voorwaartse verdediging kunnen 
niet Ianger militaire argumenten worden aangevoerd. 
Naar verhouding zal men bovendien minder tankbe
strijdingsmiddelen (waaronder de tank zelf) en vuur
kracht (vliegtuigen, raketten) met lange dracht nodig 
hebben. Daar komt nog bij dat bij participatie in 
vredesmachten een groter beroep wordt gedaan op mo
biliteit en snelle inzetbaarheid. 
In elk van de drie geschetste mogelijkheden die als uit
komst van het politieke veranderingsproces kunnen op
treden is dus - los van de omvang - een verandering 
van de structuur van de strijdkrachten gewenst in de 
richting van enerzijds meer aan eigen territoir gebon
den eenheden en anderzijds accentuering van kleine in
terventiemachten. Daarvoor zal men t.oekunnen met 
een geringer aantal wapens die geschikt zijn terrein te 
veroveren of terug te veroveren, dat wil zeggen: tanks. 
Dit is een bijkomende reden waarom de CFE-onder
handelingen te Wenen, die dit jaar met hun eerste resul
taat bekroond zullen worden, achterhaald zijn. Reeds 
enige tijd was duidelijk dat het eerste CFE-akkoord 
kwantitatiefnaijlt bij de eenzijdige reducties die tal van 
Ianden (SU, YS, BRD, Belgie) reeds doorvoeren en in 
het vooruitzicht hebben gesteld. Een overeenkomst 
dient veeleer de cohesie van de militaire bondgenoot
schappen doordat de lidstaten aan nationale plafonds 
worden gebonden en betekent niet Ianger een wezen
lijke bijdrage aan de wederzijdse vennindering van 
strijdkrachten.2 Daar komt nu nog bij dat CFE helemaal 
in het teken staat van een beperking van de bij uitstek 
offensieve systemen: tanks en andere gepantserde voer
tuigen, vliegtuigen alsmede helikopters, artillerie. De 
behoefte aan deze wapensoorten zal in de toekomst hoe 
dan ook dalen. Ook nu weer bezegelen onderhandelin
gen over wapenbeperking een feitelijke toestand die 
zich toch al aftekent; CFE holt dus ook kwalitatiefach
ter de feiten aan. In plaats van een reductie van de ver
mogens een Blitzkrieg te beginnen komt het er nu op 
aan te verhinderen dat een wedloop in lichtete wapens 
ontstaat. 

Juist omdat het zo mogelijk nog belangrijker wordt de 
kans op escalatie van conflicten te venninderen zal de 
legeropbouw de toets van crisisstabiliteit moeten door
staan. Hieruit volgen voor de eenheden die moeten 
kunnen intervenieren andere criteria dan voor de an
dere strijdkrachten. Yredesmachten moeten Iicht bewa
pend zijn, maar ze moeten zich snel en over grote af
standen kunnen verplaatsen. De aan andere eenheden te 
stellen criteria voor crisisstabiliteit zijn': 
I. Actieve eenheden die grondgebied kunnen verove
ren en daarom zijn uitgerust met relatief veel tanks, ar
tillerie, etc. moeten worden geherstructureerd tot reac-
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tieve, meer statische eenheden, die vooral geschikt zijn 
om grondgebied te verdedigen. 
2. De zich nu voor het eerst voordoende gelegenheid in 
aile Westeuropese Ianden defensieve doctrines met bij
behorende bewapening in te voeren, wordt benut. De 
militaire effectiviteit van snel aan te leggen hindemis
sen (bijvoorbeeld verschietbare mijnen) is in het mili
taire denken van de NAVO onderschat. Brugslagmate
rieel, mobiele pijpleidingen en andere verplaatsbare lo
gistieke attributen, die bij uitstek een snel offensief mo
gelijk maken, kunnen (uiteraard: met uitzondering van 
de uitrusting van snel en op grote afstand inzetbare vre
desmachten) worden uitgebannen. De plannen van de 
NAVO om doelen in het achterland van het Warschau
pact te kunnen uitschakelen met behulp van vliegtuigen 
en raketten (Airland Battle, FOFA, OCA, etc.) behoe
ven niet te worden uitgevoerd. 
3. De graad van paraatheid kan worden teruggebracht, 
ofschoon het gevaar van mobilisatiecrise hieraan een 
grens stelt. Reeds nu wordt voor een steeds onwaar
schijnlijker aanval van het Warschaupact gesproken 
van een waarschuwingstijd van enkele maanden tot een 
half jaar. Permanente waakzaamheid voor een verras
sing aanval is dus niet nodig: onze soldaten kunnen bij 
wijze van spreken nog op vakantie alvorens ze naar het 
front vertrekken. Bovendien kan men andere Ianden ge
ruststellen door een groter beroep te doen op mobilisa
bele reserves. Hier staat echter tegenover dat men moet 
vermijden dater in crisissituaties een premie op mobili
satie staat omdat men er anders van overtuigd is dat 
'wie te laat zijn reserves oproept de oorlog verliest'. In 
dit opzicht mogen wij niet vervallen in de fouten die de 
legerorganisatie aan het begin van deze eeuw aankleef
den en die mede aanleiding gaven tot het uitbreken van 
de Eerste Wereldoorlog. Nederland zou reeds nu zeer 
(te?) vroegtijdig een beroep op reserves moeten doen 
om zijn strijdmacht op de vereiste sterkte te brengen. 
De richting waarin de herstructurering hoort te gaan is 
eenvoudiger vast te leggen voor de land- en luchtstrijd
krachten dan voor de marine. Als gezegd zal de zee
macht het in de toekomst minder moeten hebben van 
het openhouden van de transatlantische verbindingen 
en rneer van 'out-of-area' operaties. Dat een en ander 
de financiele I :2: I verdeelsleutel tussen marine, land
mach! en luchtmacht onverlet zou Iaten zou slechts wij
zen op ofwel stom toeval ofwel bureaucratische weer
barstigheid (of liever: onvermogen het defensie-appa
raat politiek te besturen). Zeker is dat mariniersachtige 
eenheden belangrijker worden. Voor onze mariniers 
zou voorts - naast de mogelijkheid van zeetransport -
luchttransport ten behoeve van inzet op de Zuidflank en 
de Balkan moeten worden overwogen. Waarschijnlijk 
is dat grondstrijdkrachten met tanks, alsmede zee- en 
luchtmacht naar verhouding veren moeten Iaten. 

Bij de eerste uitkomst (handhaving van de NAVO) zou 
uit de blijvende aanwezigheid van de Amerikaanse 
landmacht, die nucleaire bescherming onmisbaar acht 
(no nukes, no troops), de consequenties moeten worden 
getrokken dat kemwapens beneden het allerzwaarste 
niveau in Europa aanwezig blijven. Nederland zou zich 
in dit geval niet aileen tegen nucleaire gevechtsveldwa-

pens moeten uitspreken, maar tevens v66r inzetmidde
len met een Ianger bereik. Voor dit doe! komen verti
caal opstijgende vliegtuigen als eerste in aanmerking, 
omdat die niet aan vliegvelden gebonden zijn en dus op 
de grond onkwetsbaarder zijn. Bij fragmentatie van de 
alliantie zou de wens zelf kemwapens te bezitten neer
komen op een nationale kemmacht. 

Dienstplicht 
Gelukkig is de discussie over handhaving van de 
dienstplicht in ons land de laatste tijd weer opgelaaid. 
V66r handhaving van de dienstplicht pleit in de eerste 
plaats het argument dat de jaarlijkse instroom van 
dienstplichtigen er voor zorgt dat ons Ieger (marine en 
luchtmacht doen nauwelijks meer aan dienstplicht) 
zich niet in anti-democratische richting ontwikkelt. 
Toegegeven moet worden dat de vakbonden van 
dienstplichtigen er in de jaren zeventig in belangrijke 
mate voor gezprgd hebben dat de krijgsmacht werd 
vermaatschappelijkt. Dit betekende dat civiele normen 
werden overgenomen door de militaire maatschappij. 
Hoe groot is echter het gevaar dat nu een terugval 
plaats heeft naar de vorming van een militaire kaste in
dien de militaire dienstplicht wordt afgeschaft? Per
soonlijk acht ik deze kans gering, hoewel moet worden 
toegegeven dat de beroepslegers in de VS en het VK 
nogal geneigd zijn 'het schuim der natie' aan te trek
ken. 
Yoorts zouden dienstplichtigen nodig zijn om te voor
zien in de vervulling van sommige gekwalificeerde 
functies. Hier valt tegen in te brengen dat ieder modem 
bedrijf - en zo afficheert de krijgsmacht zich toch 
graag? -permanent moet kunnen voorzien in de ver
vulling van andere functies. 
Tegen handhaving van de dienstplicht pleit zonder 
meer dat dienstplichtigen doorgaans 'beneden hun ni
veau' werken en dat er geen geld is om voldoende te 
oefenen. Hierdoor treden verveling en daarmee samen
hangend drankmisbruik en andere excessen op. Dienst
plichtigen zijn voor de maatschappij goedkoop, maar 
ze missen een belangrijk dee! van hun individuele car
riere. 
Belangrijker is nog dat de last van de dienstplicht onge
lijk is verdeeld. Op vrouwen drukt de verplichting niet. 
Sociale dienstplicht wekt de indruk dat in het aanbod in 
functies die anderen vrijwillig vervullen aileen onder 
dwang voldoende kan worden voorzien. Bij de mannen 
kan men zich niet aan de indruk onttrekken dat: 
- Jongeren met een hogere opleiding minder vaak hoe
ven op te komen dan jongemannen met een lagere 
scholingsgraad. Van uitstel komt vaak afstel (of vervul
ling van de rol van vrijgestelde in een soldatenvak
bond). 
- Jongeren met een linkse politieke gerichtheid minder 
vaak worden ingelijfd in militaire dienst (of ze haken 
sneller af) dan jongemannen met een rechtsere poli
tieke orientatie. 
- Jongeren met een athe"istisch of onkerkelijke, poli
tieke attitude minder vaak de dienstplicht hoeven te 
vervullen dan (zonen van) godvruchtige kerkbezoe
kers. 
- Jongeren uit grote steden in de randstad vaker opko-
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men voor militaire dienst dan jongeren uit de regio/de 
prov.incie. 
Samengevat: de zoon van een pacifistische hoogleraar 
uit Amsterdam heeft aanzienlijk minder kans te moeten 
opkomen dan de zoon van een landarbeider uit Zeeland 
die vaak naar de kerk gaat. 

In intemationaal-politiek opzicht is doorslaggevend of 
het extra beroep aan dienstplichtigen niet een onverant
woord escalatierisico schept. Reeds nu is het zo dat de 
Nederlandse landmacht een 'zwemvest-model' han
teert: eerder dan andere NAVO-Ianden moet Nederland 
ex-dienstplichtigen oproepen om de krijgsmacht in cri
sis- en oorlogstijd op de vereiste sterkte te brengen. Het 
gevaar moet worden vermeden dat een geringere graad 
van paraatheid (die op zichzelf geruststellend is voor de 
tegcnstander) ontaardt in het gevaar van mobilisatiecri
ses a Ia 1914, toen zowel Frankrijk als Duitsland als 
Rusland dachten dat 'wie als eerste mobiliseert de oor
log in ieder geval niet verliest'. Dit pleit tegen uitbrei
ding van het aantal dienstplichtigen. Desnoods zou de 
nationale reserve moeten worden uitgebreid. 
AI metal ziet het er naar uit dat 'gevestigde posities ' in 
het dienstplichtdebat de doorslag zullen geven. Be
roepsmilitairen zijn v66r afschaffing van de dienst
plicht omdat dit - bij onvermijdelijke reducties - hun 
werkgelegenheid veilig stelt. Vakbonden van dienst-
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plichtigen zijn v66r verkorting (de bestuurders) of af
schaffing van de dienstplicht. Politici Iaten zich primair 
leiden door budgettaire overwegingen: door dienst
plichtigen (zij het wat korter) in dienst te houden kan 
men zowel bij de minister van financien in de vorm van 
bezuinigingen (dienstplichtigen zijn nu eenmaal goed
koper dan vrijwilligers) als bij de NAVO (Nederland 
handhaaft een behoorlijke troepensterkte) eer inleggen. 
Het zal dus wei uitdraaien op (minder) dienstplichtigen 
met een kortere diensttijd. 
Niettemin ware het verstandig nude knoop door te hak
ken en over te schakelen op een kader-vrijwilligersle
ger: afschaffing van de dienstplicht is zowel micro-eco
nomisch als uit het oogpunt van maatschappelijke ver
deling en intemationaal-politieke stabiliteit de betere 
oplossing. 

Noten 
I. Uitvoeriger hierover J.Q.Th. Rood en J.G. Siccama, Ver

zwakking van de Sterkste , 's-Gravenhage: Clingendael ca
hier 14, 1989. 

2. Vgl. mijn 'CFE-akkoord veronderstelt taakverdeling in 
NAVO ', Internationale Spectator 44(2), februari 1990, p.87-
90. 

3. Vgl. voor een uitgebreidere argumentatie J. Grin en J.G. Sic
cama, 'Veiligheid in de jaren negentig', Christen Democra
tische Verkenningen 1/90, p.23-30. 
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Beginselprogramma: noodzaak en onmogelijk
heid 

De voornaamste invloed die het bestaande, in 1977 
vastgestelde, beginselprogramma van de Partij van de 
Arbeid op het partijleven uitoefende, is verdwenen. Dat 
was de indeling van het verkiezingsprogramma voor de 
Kamerverkiezingen. Door deze identiek te Iaten zijn 
met die van het beginselprogramma zou de vergelijking 
worden vergemakkelijkt. Aldus zou op boekhoudkun
dige wijze kunnen worden vastgesteld hoe het met de 
afstand tussen beginsel en praktijk gesteld was en in 
welk tempo de verwerkelijking van het socialisme 
voortschreed. Tot zo'n vergelijkende analyse zijn bij 
mijn weten nimmer echter zelfs maar aanstalten ge
maakt. AI bij de verkiezingen van 1986 werd een an
dere indeling gekozen, en bij die van 1989 een daarvan 
weer geheel verschillende, zodat ook de onderlinge 
vergelijkbaarheid van die verkiezingsprogramma's zo 
moeilijk mogelijk is gemaakt. 
Een vergelijking met het beginselprogramma is aldus 
nagenoeg onmogelijk geworden, wat men ook moge 
vinden van uitvoerbaarheid en nut van zo'n exercitie. 
Los van dit mislukte praktische gebruik van het begin
selprogramma wordt dit al vele jaren algemeen be
schouwd als achterhaald, verouderd en tekortschietend. 
Een anekdote moge de gedateerdheid ervan illustreren. 
Zoals bij aile publikaties van de WBS werd ook de 
tekst van Beginselen fer sprake voor publikatie voorge
legd aan het Curatorium van de WBS. Bij de discussie 
die dienaangaande werd gevoerd stak een van de cura
toren, Ph. B. Smith, zijn kritiek niet onder stoelen of 
banken. Natuurlijk, (zo vat ik zijn betoog samen) Bart 
Tromp was intelligent en integer genoeg om inzake het 
beginselprogramma geen valse voorstelling van zaken 
te geven. Maar hij heeft het wei opgeschreven in een 
proza dat het programma volstrekt belachelijk maakt. 
Daarop las hij ter illustratie een passage voor die er in
derdaad niet om loog. Vervolgens moest ik hem er ech
ter op wijzen dat het hier niet ging om een tekst van 
mij, maar om een citaat uit het beginselprogramma. 
Overigens is het merkwaardig vast te stellen dat nogal 
wat leden van de commissie die het beginselpro
gramma toentertijd voorbereidde in het algemeen, en 
van de zogenaamde ' kopgroep ' die de ontwerptekst op
stelde in het bijzonder (zoals Hilda Verwey-Jonker, 
Hedy d'Ancona en Sicco Mansholt), het beginselpro
gramma inhoudelijk achterhaald achten, en een nieuw 
bepleiten. Echte verdedigers heeft het programma niet, 
al zal niemand ontkennen dat het in de jaren zeventig er 
de uitdrukking van was dat de PvdA - in tegenstelling 
tot veel zusterpartijen - de deuren open had gezet voor 
'nieuwe sociale bewegingen'. 
De voornaamste criticus ervan was loop den Uyl, die 
op onnavolgbare wijze in zijn slotrede het congres van 
1977, dat net het nieuwe programma had vastgesteld, 

een donderend applaus ontrukte door er enkele denigre
rende woorden aan te wijden. Uitgebreider en systema
tischer onderwierp hij het programma aan scherpe kri
tiek in zijn Zwolse rede bij gelegenheid van de herden
king dat daar negentig jaar eerder, in 1894, de SDAP 
was opgericht Hij zei toen onder meer: 
'Jammer genoeg toont het beginselprogram van 1977 
op een aantal punten een terugval. Het geeft een wense
lijke en noodzakelijke verbreding door introductie van 
het evenwicht tussen mens en natuur, het besef van de 
beperkingen van grondstoffen en economische groei, 
de emancipatie van de vrouw en de betrokkenheid op 
de Derde Wereld. Daar staat tegenover dat over het ka
rakter van de staat als rechtsstaat wordt gezwegen, dat 
gelijkwaardigheid wordt verdrongen door gelijkheid en 
dat wei individualisering, maar niet de gemeenschaps
vorming als doelstelling wordt behandeld.' 
De teneur van die kritiek stemt overeen met de mijne in 
Beginselen fer sprake, om redenen die hier verder niet 
toegelicht worden .2 

Interessanter is namelijk om vanuit een andere Stelling 
te vertrekken. Heeft een politieke partij eigenlijk wei 
beginselen en een beginselprogramma nodig? Het ant
woord luidt: neen, niet per se. Het uitzicht op, en genot 
van politieke macht kan voldoende zijn, als het wordt 
aangevuld met een electoraal aansprekende vertaling 
en articulatie van belangen. Politieke partijen zijn altijd 
al te verdelen geweest in wat Max. Weber Weltan
schauungsparteien noemde, en belangenpartijen. Men 
kan Webers distinctie verder doortrekken en hierin 
twee tendenties zien die ook binnen iedere afzonder
lijke partij optreden. 
Meer in het algemeen lijkt het erop dat in West-Europa 
de klassieke massapartijen, die hun aanhang mobilise
reo op basis van verre doeleinden en ideologische be
ginselen, op hun retour zijn.3 Men hoeft niet zijn toe
vlucht te nemen tot het al bijna klassieke schrikbeeld 
van Kirchheimers catch-all-party: om een ontwikke
ling te voorzien, waarin technocratische en realistische 
praktijken de basis uitrnaken van de politiek in zulke 
traditionele partijen, zij het onuitgesproken; een gang 
van zaken die wordt gecompenseerd door luidruchtig 
politiek expressivisme' dat doorgaat voor beginselpoli
tiek. Zo'n situatie bestaat al in veel opzichten, zoals 
wanneer een Amsterdams stadsbestuur de apartheid be
strijdt door een net afgelopen fototentoonstelling van 
W.F. Hermans in het Stedelijk Museum te verbieden. 
Op dit niveau zijn ook buiten Amsterdam helaas legio 
voorbeelden te vinden. 
De oorzaken van het verval van de beginselpartij zijn 
divers en veelsoortig. Veranderingen in de sociale 
structuren, beeindiging van de grote emancipatiebewe
gingen, toenemende differentiatie van de arbeid, een 
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toegenomen cultureel pluralisme, de diversiteit van 
orientatiepatronen: dat alles en nog veel meer vormt de 
motor van middelpuntvliedende krachten in een partij 
die niet Ianger de uitdrukking is (of kan zijn) van een 
bepaalde combinatie van maatschappelijke krachten, 
i.e. een verbond van arbeidersklasse en intelligentsia. 
De verkiezingsprogramma 's, en ook het beginselpro
gramma van 1977, zijn daarvan de spectaculaire uit
drukking: ze integreren niet, maar tellen op. Het voor
naamste integratieve moment in de moderne politieke 
partij is de financiele afweging- zoals iedereen die de 
tot stand koming van een verkiezingsprogramma van 
de PvdA heeft meegemaakt moet beamen. De disci
pline van beurs en begroting is in de plaats getreden 
van de afweging op basis van beginselen en uitgangs
punten. 
Nu moet daar onmiddellijk bij worden gezegd dat het 
ook niet meer gemakkelijk is de beginselen van het de
mocratisch socialisme samen te vatten. In het begin van 
de jaren zestig kon iemand als Jaap Burger, uiteraard 
voor de VARA-televisie, nog met onschokbaar zelfver
trouwen verklaren dat het socialisme zich 'in de harten 
van de mensen' bevond. Derrig jaar later is het onmo
gelijk geworden zoiets nog in ernst te zeggen. Het plu
ralisme heeft ook op dit niveau toegeslagen, of althans 
zo lijkt het. De maatschappelijke condities voor een 
herijkte beginselpartij zijn allesbehalve in gunstige sa
menstelling aanwezig. 
Toch is zo'n herijking noodzakelijk, wil de PvdA over
eind blijven op grond van een politiek-inhoudelijke 
identiteit. Als zij dat niet meer kan doen: zich intern en 
naar buiten toe definieren in termen van uitgangspun
ten en principes die richtinggevend zijn voor stand
puntbepaling in de feitelijke politiek, dan vervalt haar 
oorspronkelijke bestaansrecht - ook a! kan de partij 
daarzonder nog heel lang blijven bestaan. Het eindpunt 
van een ontwikkeling waarin partijen hun inhoudelijke 
identiteit prijsgeven is een situatie als in het Byzantium 
van Justinianus, zo fraai beschreven door Procopius, 
waar de twee partijen aileen door hun kleur (groen en 
blauw) van elkaar vielen te onderscheiden en slechts 
noodzakelijk waren om weddenschappen bij de wagen
rennen mogelijk te maken. 

Integratiekader 
Het voorgaande kan ook op een andere wijze worden 
uitgedrukt: juist de veelvormigheid van de huidige 
PvdA maakt een beginselprogramma noodzakelijk, als 
bewust gekozen politiek-inhoudelijk integratiekader. 
Als het aan die voorwaarde wil beantwoorden, valt er 
naar de vorm aileen al wat van te zeggen. De lengte, bij 
voorbeeld, moet eerder 3000-5000 woorden bedragen 
dan de exorbitante 18000 van het programma van 1977. 
Daar staat dan tegenover dat het vergezeld dient te gaan 
van een gezaghebbende toelichting, zoals die van 
Troelstra bij het program van 1895, die van Wiardi 
Beckman bij dat van I 912 (waar hij overigens part noch 
dee! aan had gehad), die van Von·ink bij dat van 1937 
en die van Banning bij beginselprogramma's van 1946 
en 1958. Het programma van 1977 stelt het zonder zo'n 
gezaghebbende toelichting; het moet het doen met niet 
minder dan vijf 'Werkboekjes', samengesteld door Piet 
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Reckman, alweer enige tijd geleden toegetreden tot het 
legioen der ex-leden.6 

Koos Von·ink heeft indertijd uiteengezet hoe het begin
selprogramma van een sociaaldemocratische partij er 
naar de vorm uit zou moeten zien: 
'Het program van een politieke partij behoort weer te 
geven 
1. hoe zij de bestaande politieke, sociale en economi
sche werkelijkheid zieten beoordeelt; 
2. welke ontwikkelingsmogelijkheden zij in die be
staande werkelijkheid meent waar te nemen; 
3. we1ke dier gegeven ontwikkelingsmogelijkheden zij 
zich verplicht acht te bevorderen en welke zij zich ver
plicht acht te bestrijden. Een en onder in verband met 
de algemene maatstaven en doelstellingen, die zij er
kent als grondslag voor haar optreden' (cursivering 
van Vorrink -bt).' 
Natuurlijk, toon en woordkeus zijn gedateerd, maar in 
de kern formuleert Vorrink hier precies waar het in een 
beginselprogramma om hoort te gaan. 

Valt er al iets inhoudelijks te zeggen over zo'n begin
selprogramma? Ik maak eerst een opmerking over het 
eerste gedeelte: de analyse van de werkelijkheid, de 
daarin werkzame krachten en tendensen, en de ontwik
keling die de partij nastreeft. Ik meen dat er in de tradi
tie van het democratisch socialisme twee globale analy
ses worden aangetroffen. De eerste is 'het ware socia
lisme': het gaat er vanuit dat de werkelijkheid gedomi
neerd wordt door de kapitalistische produktiewijze, en 
dat de taak van het socialisme eruit bestaat een andere 
maatschappelijke orde te vestigen, door de breuk met 
het kapitalisme te voltrekken. Dit beeld ligt nog ten 
grondslag aan de folklore van het socialisme, die door 
Paul Kalma op sterk water is gezet.• Het is - bij ont
stentenis zowel van een geloofwaardige omschrijving 
van zo'n maatschappelijke orde als van een politieke 
weg daarheen - zuiver retoriek geworden, of poezie -
zoals Michel Rocard aan het begin van de jaren tachtig 
opmerkte over het program van zijn partij, de Parti So
cialiste toen die aan de regering kwam met het program 
een 'breuk met het kapitalisme' tot stand te brengen: 
'La rupture? C' est Ia poesie'. 
Het beginselprogramma van I 977 is voor een groot 
deel gesteld in deze retoriek; dat is aileen al reden om 
het als onbruikbaar te beschouwen. Onder ogen gezien 
moet worden dat er op dit ogenblik geen geloofwaar
dige schets bestaat van een socialistische maatschappij 
die van een kwalitatief andere orde is dan de maat
schappijvormen die bestaan op basis van de kapitalisti
sche produktiewijze! 
In feite is allang een tweede visie op de maatschappe
lijke ontwikkelingen dominant geworden in de demo
cratisch socialistische partijen. Ik noem die het verzor
gingsstaatsocialisme.'0 Ik had het ook het verzorgings
staatskapitalisme kunnen noemen. Kern van deze visie 
is dat het kapitalisme wordt geaccepteerd als produktie
wijze, en dat de taak der sociaal-democratie wordt ge
zien in de opbouw van arrangementen die de nadelige 
en onrechtvaardige effecten van het kapitalisme ver
kleinen: het compromis tussen arbeid en kapitaal." 
Dit is een analyse die in tegenstelling tot de eerste sterk 
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overeenkomt met de feitelijke politieke betekenis van 
de sociaal-democratische beweging. Deze analyse 
vindt echter zijn weg niet of nauwelijks in de ideologie 
van het socialisme. (Wei bij voorbeeld in het beginsel
programma van 1958 en de toelichting daarop van Ban
ning. Ook in bepaalde opvattingen van economen, als 
bij voorbeeld Jan Tinbergen . Daarin wordt de maat
schappelijke orde in West-Europa beschouwd als 'ge
mengd'- namelijk een mengeling van marktregulering 
en overheidsregulering. Het is een analyse die een ze
kere geloofwaardigheid bezit, niet het minst omdat het 
in de jaren tachtig dominant geworden neoliberalis
me/conservatisme de volledige toepassing van het 
marktprincipe en het zoveel mogelijk ontbrekene van 
overheidsinterventie - als het zuivere kapitalisme be
schouwt. Dat doet ook Tinbergen als hij in een discus
sie met mij over de convergentietheortie" stelt dat het 
'echte' kapitalisme aileen maar rond 1850 in Groot
Brittanie heeft bestaan.) 
Ik kan er hier niet verder op in gaan, maar ik vindt dit 
een analyse die volstrekt tekort schiet. Zonder de poli
tieke visie van Immanuel Wallerstein te accepteren, 
meen ik toch dat twee van diens uitgangspunten stand 
houden: kapitalisme is niet attribuut van een bepaalde 
staat, maar van een wereldeconomie die zijn pendant 
vindt in een stelsel van staten. Niet staten zijn wei of 
niet 'kapitalistisch', maar een produktiewijze die mo
gelijk wordt gemaakt door dit statenstelsel. In de 
tweede plaats wordt het kapitalisme niet gedefinieerd 
in termen van loonarbeid versus kapitaalbezit, maar in 
termen van produktie voor winst via een (intematio
nale) markt, welke vorm van arbeidsbeheersing daar
aan dan ook ten grondslag ligt." 
Vanuit dit gezichtspunt is het verzorgingsstaatssocia
lisme een te beperkte politieke visie. Het is tezeer op 
afzonderlijke nationale staten geent, en, belangrijker, 
het is uiteindelijk niet meer dan een vertragingsactie 
tegen de opmars van het kapitalisme, omdat het een per 
definitie defensieve strategie impliceert. De compro
missen tussen 'arbeid' en 'kapitaal' worden altijd afge
sloten onder de dominantie van 'het kapitaal'. 
Een bevredigende diagnose van de huidige werkelijk
heid zal moeten uitgaan van de voortgang van het kapi
talisme als produktiewijze op wereldniveau. Dat is de 
belangrijkste motor van de maatschappelijke ontwikke
ling, en juist omdat deze zo ongrijpbaar is gebleken 
voor politieke controle is het noodzakelijk dat een soci
aaldemocratische partij zich inzicht verschaft in zijn 
werking. 
Yanuit zo'n perspectief is het ook mogelijk zicht te krij
gen op tegenkrachten en tegenbewegingen. Te denken 
valt aan de herleving van het klassieke republikanisme, 
aan intellectuele stromingen als aangevoerd door Ha
bermas, die de 'dekolonisering' van de leefwereld in 
het vaandel voeren, aan pogingen als van Achterhuis 
om het onlosmakelijke verband tussen schaarste en ge
lijkheid aan het Iicht te brengen. Het is niet de plaats 
om er hier verder op in te gaan; zij worden hier alleen 
maar genoemd als bestaande intellectuele en - in bij 
voorbeeld delen van de milieubeweging en de kerken -
politieke krachten die zich in principe Iaten passen in 
zo'n nieuw sociaal-democratisch perspectief. 

EfTectief burgerschap 
Na analyse de beginselen. Daarover kan ik kort zijn. 
Het gaat om de klassieke beginselen vrijheid, gelijk
heid en broederschap. Daarop heeft het socialisme zich 
altijd gebaseerd en daarop zal het zich ook in de toe
komst moeten baseren. De uiteenzetting van deze be
ginselen zal echter minder gemakzuchtig moeten zijn 
dan in het programma van 1977. Daarin werden ze ge
poneerd, in plaats van geargumenteerd; en werd de 
spanning tussen de begrippen weggewerkt bij voor
beeld door - zoals ik in de notulen van de beginselpro
grammacommissie las- uitvoering van het vaste voor
nemen 'vrijheid' in aBe geval zo te definieren dat het 
niet in strijd kon komen met 'gelijkheid'. 
Over de verdere structuur van zo'n nieuw beginselpro
gramma kan vanzelfsprekend uitvoerig getwist wor
den. Maar als men wil dat het voldoende afstand van de 
dagelijkse politiek houdt om van waarde te kunnen blij
ven over een wat Iangere peri ode dan drie vier jaar, dan 
zou ik tot de volgende driedeling komen: een deel over 
de staatsorde, de inrichting van politiek en openbaar 
bestuur, de relatie tussen staat en burger, enzovoorts; 
een dee! over het produktiestelsel, waarvoor de oude, 
kortelings door Kalma weer in ere herstelde titel van 
Banning geschikt is: de 'rechtsorde van de arbeid': en 
een dee! over wat in klassiek marxistische termen het 
'reproductiestelsel' genoemd zou worden. (Maar mis
schien ook best 'consumptiestelsel' mag heten.) Het 
gaat daarbij over de inrichting van a! die voorzieningen 
(onderwijs, gezondheid, sociale zekerheid, volkshuis
vesting) die de kwaliteit van het bestalm uitmaken. 
De centrale waarde waar een partij als de PvdA, ook op 
basis van haar geschiedenis en traditie, zich bij dit alles 
op zou moeten baseren is die van effectief burgerschap. 
Dat is immers altijd de werkelijke inzet van het 
democratisch socialisme geweest: het niet te Iaten bij 
de formele rechten van burgers in de politieke sfeer, 
maar enerzijds het uitbreiden van die rechten (en plich
ten) naar de andere dan de direct politieke, anderzijds 
het verschaffen van de materiele en immateriele midde
len die hen in staat ste11en ook feitelijk van die rechten 
gebruik te maken. 
Dee! vier van zo'n program zou enerzijds de bescher
ming betreffen van de nationale souvereiniteit op grond 
waarvan de uitvoering van het sociaal-democratisch 
program eerst mogelijk wordt: anderzijds een visie op 
de gewenste wereldsamenleving bevatten. Het wordt 
hier voor de volledigheid vermeld, maar meer ook niet. 

In het voorgaande heb ik een aantal opmerkingen ge
maakt over de herijking van de sociaal-democratische 
beginselen, en daarbij de opzet van een nieuw beginsel
programma geschetst als het raam waarin zo'n herij
king zou kunnen plaatsvinden. Dit houdt echter niet in 
dat ik vind dat de PvdA op korte termijn aan het opstel
len van een nieuw beginselprogramma moet gaan wer
ken. Als ik de geschiedenis van sociaal-d.emocratische 
beginselprogramma's en hun tot stand koming overzie, 
dan komt het mij voor dat aan een aantal voorwaarden 
moet zijn voldaan, wil er kans op zijn dat een pro
gramma tot stand komt dat politiek van gewicht en 
theoretisch van voldoende kwaliteit is: 
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I. Over de belangrijkste vraagstukken van de politiek 
moet binnen de partij een zekere eensgezindheid zijn 
gegroeid, of studie en discussie binnen de partij moeten 
een heldere afweging mogelijk maken. 
2. De discussie over, en het opstellen van een beginsel
programma, worden gedragen door de partijleiding (en 
niet beschouwd als een tijdverdrijf voor activisten en 
partij-intellectuelen.) 
3. De intellectuele basis voor een nieuw programma is 
aanwezig, in de vorm van onderzoek en studies verricht 
in de partij. Natuurlijk: het wetenschappelijk socia
lisme was een onhoudbare pretentie. Maar de voor
sprong die socialisten lang en vaak in de politiek heb
ben gehad, was gebaseerd op de ernst waarmee men 
maatschappelijke kennis in de politiek wist te gebrui
ken en desnoods zelf produceerde. 
Als aan deze voorwaarden is voldaan, komt er nog een 
vierde bij: laat een concept-programma niet opstellen 
door een zo breed mogelijk samengestelde commissie 
uit de partij. Dat is een recept voor mislukking en ver
traging. Aan die drie eerste voorwaarden is op dit ogen
blik niet voldaan. Het ziet er niet naar uit dat dit spoe
dig, en zonder ingrijpende veranderingen in de werk
wijze van de PvdA, het geval zal zijn. 
Aldus kom ik tot een aileen in schijn paradoxale slot
sam. Een nieuw beginselprogramma is nodig, maar het 
zou volstrekt verkeerd zijn nu daartoe aanstalten te 
maken. Wat aan de orde is, is het scheppen van de con
dities waarin een vruchtbaar beginselprograma zou 
kunnen ontstaan. Misschien geldt ook hier Bernsteins 
woord dat het doel niets, de beweging alles is. 
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Johan Willem Albarda: een vergeten partijleider 

Wie van de vooroorlogse politici kennen wij nog? Na
tuurlijk, Colijn heeft in de herinnering van velen een 
zo sterk stempel op de jaren dertig gedrukt, dat hij de 
meeste van zijn collega-ministers en zelfs de minister
presidenten Ruijs de Beerenbrouck en De Geer uit ons 
beeld verdrongen heeft. Beperken we ons tot de jaren 
tussen de wereldoorlogen, dan vallen de 'erflaters' 
Thorbecke en Kuype1; Schaepman en Dome/a Nieu
wenhuis af. Zoniet Nolens, die jarenlang de onbetwiste 
partijleider van de katholieken was. Zijn opvolgers 
Aa/berse en Goseling lieten een zoveel minder diepe 
indruk achter, dat zij vrijwel vergeten lijken. Ouderen 
kennen ongetwijfeld Romme nog. Maar dat hij ooit mi
nister van Sociale Zaken was? Ja, toch, was er niet het 
kwartje van Romme? En de leiders van de overige par
tijen? De NSB-er Mussert leeft voomamelijk voort als 
gevolg van de oorlog. En Marchant misschien, of 
Oud? Werd de laatste niet bekender als burgemeester 
van Rotterdam en als de naoorlogse partijleider van de 
VVD? De liberaal Bierema dan, of wellicht Wijnkoop, 
Paul de Groot of Sneevliet? Zeker, in communistische 
en links-socialistische kringen zullen de laatste namen 
nog veel oproepen. Oat geldt in gereformeerde kring 
waarschijnlijk ook voor Schouten, bij katholieken voor 
Deckers en bij de aanhangers van de voormalige CHU 
voor De Visser en Slotemaker de Brui"ne. Maar roept de 
naam Albarda nog wet wat op bij socialisten? 
Het is misschien wat overdreven te stellen dat Albarda 
een totale onbekende is. Oat hij vijftien jaar- van 1925 
tot aan de Duitse in val - de onbetwiste aanvoerder van 
de SOAP was zullen echter weinigen beseffen. Want 
hoe zat het dan met Troelstra en Wibaut? lnderdaad, 
Troelstra leidde de SOAP gedurende de eerste helft van 
haar bestaan en zou dan ook een onuitwisbaar stempel, 
niet aileen op die partij, maar ook op de beeldvorming 
van de vooroorlogse sociaal-democratie drukken. Oat 
geldt ook voor de Amsterdamse wethouder Wibaut. A Is 
'de machtige'- 'Wie bouwt? Wibaut! ' - leeft hij voort, 
geholpen door de atom bekende Amsterdamse Wibaut
straat. Maar politiek Ieider van de partij was hij nooit. 
Oat waren Banning, Drees ofVon·ink, om eens enkele 
in de jaren dertig vooraanstaande socialisten te noe
men, evenmin. Toch kennen we hen misschien beter 
dan Albarda. Maar Banning geniet toch in de eerste 
plaats bekendheid als ideoloog van de Partij van de Ar
beid. Mogelijk stak Vorrink at in de jaren dertig Al
barda in populariteit en invloed naar de kroon. Maar 
welke Vorrink maakte de meest indruk: de ietwat ex
centriek ogende, geUniformeerde Ieider van de AJC, de 
eerste voorzitter van de Partij van de Arbeid of de 
SDAP-voorzitter? 
Drees kennen we allemaal. Hij was het die in dit blad in 
een van zijn laatste interviews vaststelde dat Albarda 

ten onrechte geen plaats had gekregen in het rijtje 'on
betwiste leiders' Troelstra, Drees en Den Uyl. 'Hij 
was ', volgens Drees, 'een zeer bijzondere figuur en in 
die zin een Ieider: een Ieider in de Kamer, een Ieider in 
het congres, een Ieider in de algemene propaganda. 
Maar hij kon zich niet als de wethouders beroepen op 
directe resultaten.' De hier door Drees' aangevoerde 
verzachtende omstandigheid snijdt echter geen hout. 
Albarda was wethouder. Wat was dan wet de reden dat 
Albarda niet voortleeft in de socialistische herinnering 
en niet als Troelstra voor hem of Drees na hem tot een 
symbool geworden is? Lag dat aan Albarda zelf? Of 
waren het veeleer de omstandigheden van de jaren 
twintig en dertig die het een SDAP-Ieider vrijwel on
mogelijk maakten een plaats in de geschiedenis te ver
werven? 

Leerschool 
Net als Troelstra groeide Albarda op in de gegoede bur
gerij van Leeuwarden. Hij werd er op 5 juni 1877 gebo
ren. De jongen verloor at op jeugdige leeftijd zijn be ide 
ouders, hetgeen in zijn geval geen beletsel bleek de 
HBS te volgen. Tijdens zijn studie in Delft kwam hij in 
aanraking met een groepje rode studenten, verenigd in 
de Sociaal-Democratische Propaganda Club. Tot hen 
behoorden onder meer de latere SDAP-Kamerleden 
Van der Waerden en Cramer. Hoewel zijn belangstel
ling voor het socialisme er gewekt werd, ging hij niet 
over een nacht ijs. In een brief aan niemand minder dan 
Wibaut moet hij bezwaren geuit hebben tegen het klas
senstrijdkarakter van de SOAP, dat eerder in staat leek 
haat dan idealistische strijdbaarheid op te wekken. Het 
Engelse Fabianisme sprak hem meer aan. Wibauts goed 
marxistische antwoord, dat klassenhaat niet persoonlijk 
bedoeld was tegen de 'leden der eigenaarsklasse' 
omdat zij ook maar produkten waren van het gehate 
stelsel van eigendomsverhoudingen, kan hem niet on
middellijk gerustgesteld hebben.' Pas een half jaar later 
sloot hij zich, 22 jaar oud en nog student, bij de SOAP 
aan. 
Na zijn afstuderen werkte Albarda enkele jaren in Al
melo en Den Haag als leraar en in Amsterdam als direc
teur van de Arbeidsbeurs. In 1913 stood hij voor de 
tweede keer kandidaat voor het lidmaatschap van de 
Tweede Kamer. In dat jaar- er bestond nog geen alge
meen stemrecht en het land was verdeeld in honderd 
kiesdistricten- werd door niet minder dan achttien dis
tricten een SDAP-er in de Tweede Kamer gebracht. 
Een van hen was Albarda, gekozen in Enschede. De 
SOAP, die elf zetels had gewonnen, telde op slag mee. 
Toen hij in 1925 door de Tweede-Kamerfractie van de 
SOAP als opvolger van de al bij zijn Ieven legendari
sche Troelstra tot haar voorzitter gekozen werd, was 

109 

Peter Jan Knegtmans 
Politicoloog, verbonden aan 
de medische facu/teit van de 
Rijksuniversiteit Limburg. 

socialisme en democratie 
nummer 4 
apri11990 



. ---- --- --- -- ~-- --- --

socialisme en democratie 
nummer4 
aprill990 

Albarda dus ruim twaalf jaar Kamerlid. Het waren 
twaalf roerige jaren geweest. Hij had in 1913 de debat
ten over deelname aan een kabinet met liberalen en 
vrijzinnig-democraten van nabij meegemaakt. De 
SDAP, die niet op regeringsdeelname voorbereid was 
geweest, had na twee partijconferenties en een inder
haast bijeengeroepen buitengewoon partijcongres en 
vele, soms heftige debatten, het aanbod drie portefeuil
les te aanvaarden, afgeslagen. Albarda had Lot de tegen
standers van regeringsdeelname behoord. Hij had ge
zien hoe het algemeen kiesrecht, waar zo lang voor ge
streden was, werd ingevoerd, al zal het resultaat, 
'slechts' 22 zetels in 1918, ook hem zijn tegengevallen. 
Hij had de val en de reconstructie van het eerste kabinet 
van de katholiek Ruijs de Beerenbrouck (uit ARP, CHU 
en RKSP) meegemaakt. Hij had het tweede kabinet
Ruijs in 1923 zien struikelen over de Vlootwet en hij 
had gezien hoe het door de Koningin weer op de been 
geholpen was toen er geen nieuwe regeringscombinatie 
te vormen bleek. En de om Nederlandse grenzen woe
dende wereldoorlog, met zijn diep ingrijpende poli
tieke, economische, sociale en emotionele gevolgen, 
had niet nagelaten grote indruk op hem te maken. Hij 
was in die jaren enige tijd secretaris van de fractie ge
weest, en woordvoerder voor de arbeidswetgeving, wa
terstaat en de mijnen, later ook voor zaken betreffende 
Nederlands-Indie en vele onderwijsaangelegenheden. 
Dat laatste hing ongetwijfeld samen met het feit dat hij 
in Den Haag inmiddels tot wethouder van Onderwijs 
gekozen was, een functie die hij van 1917 tot 1923 zou 
·vervullen. 
Albarda kon in 1925 dus bogen op een brede en rijk ge
schakeerde politieke en parlementaire, als wethouder 
ook op enige bestuurlijke ervaring. Eenmaal partijlid 
was hij, als bijna aile intellectuelen, aanvankelijk op de 
linkervleugel van de SDAP terechtgekomen en had hij 
de kant van de marxisten gekozen. lntussen was hij 
echter geleidelijk en onopvallend opgeschoven naar 
een middenpositie in de partij. De eerstvolgende jaren 
zou hij zijn niet geringe werkkracht inzetten voor rege
ringsdeelname door de SDAP in een democratisch ka
binet, te vormen met de linkervleugel van de RKSP en 
de vrijzinnig-democraten, en als onvermoeibaar pleit
bezorger van nationale en intemationale ontwapening. 
Even onvermoeibaar deed hij daarbij een beroep op de 
redelijkheid van zijn politieke tegenstanders. 

Jaren van hoop en verwachting 
'Wat zijn opvattingen betreft', schreef een prominent 
partijgenoot over Albarda, 'kan hij zeker gerekend 
worden tot hen die in opbouwende arbeid, voortbou
wend op de door den strijd der arbeidersklasse verkre
gen demokratische instellingen, aile gevaarlijke avon
turen vermijdend, de partij ( .. . ) will en leiden tot hare 
eindoverwinning.3 De woorden zijn even typerend voor 
Albarda als voor de tijd waarin ze geschreven werden: 
er heerste in die jaren een rotsvast vertrouwen in de na
bijheid van het socialisme. Teleurstellende ervaringen 
in het parlement zouden daar niets aan afdoen. Na de 
succesvolle anti-Vlootwetactie uit 1923 en de winst bij 
de Tweede-Kamerverkiezingen van 1925, moet het een 
tegenvaller zijn geweest dat het SDAP-voorstel uit 
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1927 om tot eenzijdige ontwapening over te gaan- met 
behoud van een Veiligheidswacht die onder andere in 
Volkenbondsverband ingezet zou kunnen worden - in 
het parlement met grote meerderheid weggestemd 
werd. Nog vee! pijnlijker voor Albarda en de SDAP 
was de gang van zaken rond de kabinetscrisis van 
1925-1926. Albarda 's voorstel tot meer openheid en 
Kamerontbinding - na maandenlange onderhandelin
gen achler de schermen- werd door de overige Kamer
leden letterlijk onbeantwoord gelaten.• Tijdens die cri
sis bleek voor het eerst dat het katholieke credo, dal 
slechts in ' uiterste noodzaak ' met de socialisten samen 
geregeerd mochl worden, geen loze kreet was. On
danks soms grote onderlinge spanningen zouden ARP, 
CHU en RKSP nog tot 1939 regeringscoalities blijven 
vormen. Hoewel ze bijna een kwart van de Kamerzetels 
bezette, kon de SDAP nog volstrekt genegeerd worden. 
Toch geloofde ook Albarda in de jaren twintig een 
overgangsfase in de maatschappelijke ontwikkeling te 
beleven. De grote omwenteling naar het socialisme vol
trok zich fors en snel, hield hij het partijcongres van 
1926 voor. Een jaar later sprak hij van een overgangs
tijd naar het socialisme en in het najaar van 1928 
meende hij op grond van de terreinwinst van de parle
mentaire democratie in Europa, het ontstaan van de 
Volkenbond, de ontwikkeling van het bedrijfsleven die 
haar geschikt maakte voor socialistisch beheer, de 
emancipatiedrang van de koloniale wereld en de groei 
van het proletariaat, te kunnen vaststellen dat er sprake 
was van een overgang naar een nieuwe maatschappe
lijke orde. De economische crisis van de jaren dertig en 
de opkomst van het nationaal-socialisme zouden die 
hoop de bodem inslaan. Hij zou de zekerheid over de 
komst van het socialisme echter altijd blijven verwoor
den, ook tijdens de crisisjaren. Op congressen, demon
stratieve bijeenkomsten en voor de radio zou hij de 
achterban keer op keer een hart onder de riem steken, 
onder meer door de sociaal-democratische beweging 
voor te stellen als een schip in stormtij, dat echter eens 
rustiger water en het socialistische land zou bereiken. 
Zijn bijna onnavolgbare welsprekendheid en zijn be
roep op hoop en vertrouwen bezorgden hem grote 
populariteit. Steevast werden zijn redevoeringen bedol
ven onder applaus en besloten met het zingen van de 
lntemationale. 

Crisis 
In 1939, toen Albardajuist tot minister van Water taat 
beedigd was, zei hij in een terugblik: 'De jaren waarin 
ik de fractie leidde, waren zeer moeilijke jaren. Onder 
zware politieke omstandigheden heb ik Troelstra's 
werk moeten voortzetten. Het was steeds weer: crisis
tijd. Het was steeds weer: tijd van politieke spanningen, 
die vooral na 1933, na de opkomst van het fascisme, 
verhevigd werden. En het was de laatste tijd bovendien: 
tijd van tel kens opnieuw dreigend oorlogsgevaar.5 Hoe
wei hij de soms wat tobberige neiging had de last van 
het partijleiderschap voor de gewone partijgenoot als 
ondraaglijk zwaar voor te stellen, was deze opmerking 
natuurlijk volkomen terecht. De economische crisis 
had grote gevolgen gehad voor de SDAP als geheel en 
voor haar politieke optreden. 
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De crisis had geleid tot radicalisering van een groep 
SDAP-ers, die zich verenigd hadden rond het blad De 
Socialist. Tegen het eind van 1931 werd de tegenstel
ling tussen de groep, die de crisis wilde aangrijpen om 
door revolutionaire actie de ineenstorting van het kapi
talisme te bespoedigen, en de partijleiding, die de strijd 
voor een socialistische maatschappij wit de uitstellen tot 
economisch voor poediger tijden, onoverbrugbaar. In 
dat conflict behoorde Albarda tot de partijbestuurders 
die de opposanten geen duimbreed toe wilden geven. 
Wat hem betrof was het buigen of basten voor de oppo
sitie, bemiddeling sloot hij uit. Op het beslissende con
gres in 1932 viet hij fel uit tegen Jacques de Kadt, een 
van de aanvoerders van de oppositie, die hij van com
munistische sympathieen beschuldigde. Het lijkt erop 
dat Albarda met De Kadt nog wat wilde vereffenen: de 
radicalisering van De Socialist was ingezet met een 
persoonlijke aanval op Albarda. In elk geval kreeg hij 
zijn zin. De groep trad vrijwel in zijn geheel uit en 
stichtte een eigen partij, die maar een kort Ieven be
schoren was. 
Tijdens die eerste crisisjaren en het conflict met de lin
kervleugel kwamen enkele zaken duidelijk aan het 
Iicht. Allereerst bleek hoe ver Albarda verwijderd was 
geraakt van het aanvallend ingestelde socialisme uit de 
tijd van Troelstra. Straatdemonstraties vond hij een 
achterhaald middel, uit de tijd dat de arbeidersklasse 
nog niet over een eigen pers en over politieke rechten 
beschikte. Ook al was die uitspraak mogelijk gechar
geerd door zijn afkeer van de opposanten, de overgang 
naar het socialisme was voor hem blijkbaar een strikt 
parlementaire aangelegenheid geworden. Overvallen 
door de crisis bracht die opstelling hem echter in grote 
politieke problemen. 
Doordrongen van de marxistische orthodoxie dat tegen 
cri is niets uit te richten viet, wekte deze crisis bij hem 
een zeker defaitisme. De arbeidersbeweging restte niets 
anders dan te 'hopen op het wijken van de crisis, op het 
herstel van het economisch Ieven, met vermindering 
van de werkloosheid en met terugkeer van de mogelijk
heid voor vakbeweging en politieke partij om het le
venspeil en het beschavingsniveau voor de arbeiders
klasse te verhogen.6 In het partijbestuur keerde hij zich 
dan ook meermaals tegen betogingen, demonstratieve 
bijeenkomsten en andere buitenparlementaire vormen 
van verzet tegen de regeringspolitiek. 
Aan de andere kant moesten Albarda en zijn fractiege
noten in de Tweede Kamer- geen van allen principiele 
tegenstanders van de bezuinigingspolitiek van de rege
ring- de zwaarste lasten zien af te wentelen van de ar
beider klasse. Hoezeer die pogingen, bij gebrek aan al
tematief, tot moedeloosheid leidden moge blijken uit 
zijn verzuchting in het partijbestuur: hij hoopte 'dat de 
verlaging der (werklozen)steunnormen er niet zou 
komen. Dit acht hij het beste voor de werklooze arbei
ders'. ' Keer op keer ook verzette hij zich tegen de in 
zijn ogen at te radicale en geldverslindende eisen van 
het NVV. Die eisen vond hij kiezersbedrog omdat ze 
niet te realiseren zouden zijn. Daar kwam nog eens bij 
dat hij vond dat het NVV zich niet in de politiek mocht 
mengen: dat was zijn verantwoordelijkheid als partij
leider. 

In zijn economische politieke opvattingen was hij tradi
tioneel. Hij koos, naarmate de crisis voortduurde, voor 
consequente deflatie: verlaging van de lonen en van de 
kosten van levensonderhoud. De moderne economi
sche theorieen, volgens welke crisisbestrijding - met 
grote overheidsinvesteringen - mogelijk was, lijken 
niet erg aan hem besteed te zijn geweest. Het Werk
fonds van Colijn leek hem efficienter dan de werkloos
heidsbestrijdingsplannen van Tinbergen en Hein Vos. 
Die boden niet aileen een onzeker perspectief, ze waren 
bovendien duur. Toen de SDAP dan ook eenrnaal het 
Plan van de Arbeid, dat per jaar een overheidsinveste
ring vergde van 200 miljoen gulden, aanvaard had, 
deed Albarda daar in het parlement meteen iets vanaf. 
Hij vroeg per jaar 150 miljoen gulden, overigens nog 
altijd een voor die tijd astronomisch bedrag. Hij had, 
om kort te gaan, op de crisis geen praktisch antwoord. 
Een economisch antwoord had in die dagen vrijwel nie
mand, in dat opzicht stond hij dus niet aileen. Maar hij 
had ook geen politiek antwoord. Hij wilde de aanhang 
geen valse hoop bieden en wees daarom radicalisering 
af, maar kon daardoor geen vuist maken. Hij bleef tob
ben, weifelen en schipperen, ook nog toen de SDAP 
met het Plan over een alternatief op de regeringspoli
tiek kon beschikken. 

Herorientering 
De gebeurtenissen in 1933- Hitters doorbraak naar de 
macht, de reacties op de muiterij op De Zeven Provin
cien en de eerste echte verkiezingsnederlaag van de 
SDAP- schokten het door de crisis at gevaarlijk onder
graven zelfvertrouwen van de SDAP. Hoewel Albarda 
niet onmiddellijk aan de druk van de omstandigheden 
wilde toegeven en nog even wilde afwachten alvorens 
tot herschrijving van het beginselprogramma over te 
gaan, trok hij toch snel al wet enkele conclusies. Het 
emotionele antisocialisme van na de muiterij en Hillers 
machtsgreep overtuigden hem- toch al een voorzichtig 
en terughoudend politicus - van de noodzaak vooral 
geen aanstoot te geven. De overheid mocht geen aanlei
ding vinden de sociaal-democratische beweging met 
verbodsbepalingen te treffen. De SOAP mocht zich in 
zijn ogen dan ook met geen enkele communistische of 
andere revolutionaire groep of beweging inlaten. Op
merkelijker misschien nog was dat hij, jarenlang een 
van de belangrijkste ontwapeningspropagandisten, Hit
ters oorlogsdreiging vrezend, zei in geval van oorlog te 
zullen gaan vechten. Hij zou niettemin in het openbaar 
nog tot 1936 aan ontwapening vasthouden. Niet de 
minst belangrijke conclusie was dat AJbarda in het 
voorjaar van 1933 concludeerde dat de traditionele 
SDAP-politiek, gericht op splijting van de RKSP, mis
lukt was. Vanaf dat moment zou hij proberen de RKSP 
als geheel uit de regeringscoalitie los te weken. Hij zou 
voortaan vooral benadrukken wat de RKSP - die een 
zeker zo grote arbeidersaanhang had als de SOAP- en 
de SOAP verbond. 
In de zomer van 1935 leek het er even op dat die poli
tiek snel succes zou hebben, toen een breuk tussen Co
lijn en de RKSP onafwendbaar scheen. Albarda meldde 
zich met een uitvoerig en gedetailleerd eisenpakket -
inclusief zetelverhouding in het te vormen kabinet- bij 
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fonnateur Aalberse. Tot onderhandelingen kwam het 
echter niet omdat geen van de andere partijen bereid 
was mee te werken en de RKSP niet met de SOAP ai
leen wilde regeren. Niettemin zou Albarda deze lijn, 
hoe weinig spectaculair ook, voortzetten. De ervaring 
had hem geleerd dat een al te scherpe oppositie de rege
ringspartijen naar elkaar toed reef. 
De kabinetscrisis, met zijn ogenschijnlijk reele moge
lijkheid tot regeringsdeelname, en de internationale 
ontwikkelingen zouden het proces van vernieuwing 
van het socialisme versnellen. Het ontwapeningsstre
ven was een obstakel geworden. Het paste volgens Al
barda bovendien niet meer bij de eisen van de tijd. Aan
vaarding van de nationale verdediging, voor de over
tuigd antimilitaristische SOAP een enonne stap, wilde 
hij echter goed voorbereiden en begeleiden, om al te 
grote onrust in de partij te voorkomen. In 1937 aan
vaardde het partijcongres nationale verdediging. Maar 
tot een uitspraak v66r een politiek van collectieve vei
ligheid tegen Duitsland, zoals Albarda wilde, zou het 
niet komen. Ook in de SOAP hielden velen wanhopig 
vast aan de Nederlandse neutraliteit. 
AI lijkt hij weinig van de economische theorieen, 
waarop het in I 935 gepubliceerde Plan van de Arbeid 
rustte, te hebben begrepen, en al maakte hij zich klaar
blijkelijk zorgen om de grote sommen die met verwe
zenlijking ervan gemoeid waren, de idee van aanvaar
ding van nationale verantwoordelijkheid, die er ook uit 
sprak, moet hem hebben aangesproken. Het was dan 
ook aileen een kwestie van timing dat hij aarzelde het 
beginselprogramma van de SOAP al v66r de Kamer
verkiezingen van 1937 te wijzigen en met het Plan in 
overeenstemming te brengen. Hij vreesde namelijk 
moeilijkheden met de marxisten, die de verkiezings
campagne in de war zouden kunnen sturen. 
Het moeizaam bereikte en zorgvuldig gefonnuleerde 
compromis, dat eveneens op het congres van 1937 tot 
nieuw beginselprogram verheven werd, verstomde de 
discussie over de plaats en het karakter van een socia
listische partij die in 1933 op gang gekomen was, ech
ter niet. Albarda zelf nam in dat debat nauwe1ijks open
baar stelling. Pas in de zomer van 1939 schreef hij een 
nota, waarin hij zijn pragmatisme nog eens nadrukke
lijk onderstreepte. De partij moest zijns inziens duide
lijk maken dat godsdienstigen en niet-godsdienstigen 
voor de socialistische beweging gelijkwaardig waren. 
Het beste middel om dat te tonen was toe te treden tot 
de regering en te tonen dat de SOAP verantwoordelijk
heid voor het hele volk wilde en kon dragen. 
Enkele weken later al zou hij tot de eerste SOAP-mi
nisters behoren. Aan de fonnatie van het nieuwe kabi
net na de val van Colijn nam hij slechts indirect dee!, 
omdat niet hij, maar aanvankelijk slechts Van den Tem
pel door fonnateur De Geer was benaderd met het ver
zoek toe te treden tot een nationaal kabinet. Maar Al
barda deed zijn uiterste best partij en fractie tot terug
houding te manen en te voorkomen dat regeringsdeel
name voor de SOAP opnieuw zou mislukken. In de 
negen maanden voorafgaande aan de Duitse inval kon 
hij, anders dan Van den Tempel die kon voortbouwen 
op wat Romme bij Sociale Zaken op gang had ge
bracht, weinig constructiefs verrichten. 
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Tijdens de bezettingsjaren restte hem als minister van 
Waterstaat in Londen weinig anders dan zich te verzet
ten tegen toekomstplannen van antidemocratische snit. 
Oat deed hij dan ook met overgave. Na terugkeer in 
Nederland trok hij zich al snel uit het politieke Ieven 
terug. In I 945 werd hij benoemd tot lid van de Raad 
van State, een ambt dat hij in 1952 op 75-jarige leeftijd 
neerlegde. Vijf jaar later overleed hij , op goede vrijdag 
19 april 1957. Zijn begrafenis vond enkele dagen later 
op zijn verzoek in aile stilte plaats. 

Albarda, een welsprekend bemiddelaar 
Bij zijn overlijden herinnerde de schrijver van het In 
Memoriam in Het Vrije Volk zich 'een wat schrale man 
met een scherpe kop en felle ogen achter brilleglazen.' 
Hij memoreerde tevens 'hoe stil het was als Albarda 
sprak. Oat was altijd een belevenis, omdat Albarda 
sprak in goed gebouwde zinnen, omdat zijn betogen lo
gisch waren en constructief als een voortreffelijk stuk 
ingenieurswerk. Oratorisch vuurwerk was het nooit, 
maar wat hij zei getuigde van grote kennis, van liefde 
voor de mensheid en van toewijding' aan het socia
lisme.8 Drees wijst in het hiervoor geciteerde interview 
eveneens op Albarda's welsprekendheid, waarmee hij 
vergaderingen naar zijn hand kon zetten. Uit de notulen 
van het partijbestuur en de Kamerfractie treedt Albarda 
inderdaad naar voren als de figuur die door zijn wel
sprekendheid tegenstellingen wist te overbruggen. Oat 
bedoelde hij waarschijnlijk ook toen hij zichzelf karak
teriseerde als een bemiddelaar en coordinator, die het 
overzicht wist te behouden en als belangrijkste taak had 
de fractie en de partij tot eenheid te smeden.9 

Zijn welsprekendheid, zijn voorzichtigheid en zijn af
wachtendheid: ze vonnen misschien het geheim van 
zijn langdurige en vrijwel onbetwistbare partijleider
schap. Hij inventariseerde de meningen en verwerkte 
ze vervolgens in een betoog waarin de partijlijn uiteen 
werd gezet. Oat kon hij schijnbaar moeiteloos. Maar als 
er een pijnlijke beslissing genomen moest worden- in 
het persoonlijke vlak of voor de arbeidersklasse in zijn 
geheel - vie! hem dat zwaar. Slechts zelden hoefde hij 
zijn gewicht als partijleider in de schaal te werpen. In 
de Kamerfractie al helemaal niet. Daar waren het aileen 
Vliegen en later Drees - middenfiguren net al hij -die 
hem als algemeen politiek woordvoerder konden ver
vangen. Maar ook in de partij waren er weinigen die 
hem naar de kroon staken: bij gebrek aan ambitie, aan 
inzicht en aan politiek gewicht of omdat ze zich teveel 
met een stroming in de partij vereenzelvigd hadden. AI
leen partijvoorzitter Vorrink probeerde door middel van 
de vonning van een partijpresidium ten koste van Al
barda zijn greep op de partij te vergroten. Met steun 
van een meerderheid van het partijbestuur kon Albarda 
die poging verijdelen door Vorrink voor de keuze te 
plaatsen: partijvoorzitter blijven of lid van de Tweede 
Kamer worden. 
Oat om zijn persoon geen mythe groeide, zoals bij 
Troelstra, Drees en Den Uyl, lag voor een belangrijk 
dee! aan de omstandigheden. Er viel voor de SOAP in 
die jaren eenvoudigweg weinig eer te behalen - de 
stadsbestuurders niet te na gesproken. Het tragische 
van zijn leiderschap was dat hij de groei~nde kloof tus-
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sen theorie en praktijk van de socialistische beweging 
niet wist te overbruggen. Oat neemt niet weg dat hij -
juist in die tijd dat niet duidelijk was welke richting de 
vemieuwing moest nemen - grote verdiensten had voor 
de SOAP, al was het alleen maar doordat hij zich niet, 
zoals sommige van zijn generatiegenoten, verzette 
tegen het nieuwe. Hij stond machteloos tegenover de 
economische crisis, maar sprak zich niet openlijk uit 
tegen de opvattingen uit het Plan, zoals Van den Tem
pel en Vliegen. Zonder vroegere beginselen te verloo
chenen, maar ook zonder ze te verheerlijken, paste hij 
zich aan en groeide hij mee met de maatschappelijke 
ontwikkelingen. Hij Jeidde de partij in een behoedzaam 
en zoveel mogelijk gecontroleerd proces van politieke 
aanpassing en ideologische vemieuwing en slaagde er 
daarbij in - geholpen door Vorrink die de partij nieuw 
elan gaf- de eenheid te bewaren. Maar met uitzonde
ring van de ontwapeningskwestie nam hij in het debat 
geen leidende positie in. En bovendien, het was geen 
afgerond proces. Het eindresultaat - de Partij van de 
Arbeid - kan dan ook niet op het conto van een van de 
deelnemers aan het debat geschreven worden, dus ook 
niet dat van Albarda, omdat de oorlog er een in 1939 
niet voorziene wending aan zou geven. 
Oat hij min of meer vergeten is word! dan ook niet ver
oorzaakt door zijn soms weifelachtige houding, vooral 
omdat daar weinig van naar buiten kwam. En was 
Troelstra niet op beslissende momenten een wankel
moedig Ieider gebleken? Zijn partijleiderschap vorrnde 
de verbindende schakel tussen dat van Troelstra, onder 
en door wiens Ieiding de arbeidersklasse zelfbewustzijn 

en politieke rechten verwierf, en Drees, die bestaansze
kerheid - het socialisme, dachten velen - bracht. Al
barda leidde de SOAP tot regeringsdeelname. Oat was 
een op zich spectaculair resultaat, maar hij kon niets af
ronden. De oorlog, maar zeker ook de naoorlogse jaren 
van wederopbouw en partijvemieuwing, jaren van last
bare verandering, hebben Albarda, die overleed op het 
hoogtepunt van Drees' roem, dan ook nog bij zijn Ieven 
in de vergetelheid gedrukt. De geringe aandacht, die de 
grote dagbladen bij zijn overlijden voor zijn Ieven 
toonden, was er de illustratie van. Maar wie van de 
vooroorlogse politici kennen we nog wei? 
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Herfst veroorzaakt 15-10-89 

Het windstille weer van de laatste dagen 
Heeft geleid tot een soort smog 
Oat in tegenstelling tot strenge winters 

Toen vorrnde het Ruhrgebied typisch 

Uit de uitstoot het schadelijke ozon 
Dit gas speelt nu geen rol omdat in de herfst 
De zon geen kracht genoeg meer 

Sluiers 
Lage vogels 
Dagenlange windstil weer 

De glazen 
De koelkast springt aan 
Waardoor de vervuiling zich nauwelijks verspreidde 

De stoffen hoopten zich in een dikte 
Boven de grond 

hagelslag 
Dewelke gemeten bij een meetpunt 
Bedroeg de concentratie 

op de krant 
360 microgram per kubieke 

die ik opzijvegend 
Volgens het centrum De Bilt waar nog mist 

Werd voor de afgelopen nacht 

Ter klaring 
koffiekan 

Ruime wind van zee 
Verwacht 

elleboog stool 

die een groeiende kring 
die opslokkend bruin 

Zal de Iucht deze ochtend 

Mits een bui 

K. Michel ( 1958) debuteerde in 1989 met de bundel Ja! Naakt als de stenen, waarin hij allerlei manieren speelt met 
het beg rip helderheid. Zijn volstrekt onafhankelijke zeggingskracht komt ook tot uiting in zijn bundel verhalen met 
luchtig-filosofische inslag Tingeling, verschenen bij Perdu , de stichting naast de strijdbare boekhandel Verloren 
Tijd. 
Michel experimenteert af en toe met het bewerken van door rethoriek geplaagde ofversierde teksten. Zo werkte hij 
ooit de troonrede open, brak bij in een twents streekverhaal in en drong hij door in de Titaantjes van Nescio . 
Hier wordt een weerbericht uitgespeeld. (R.B.) 
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Signalementen 

'Sociale vernieuwing' en het geheugen van de 
politiek 

Er wordt tegenwoordig weer vaak geklaagd over het 
isolement van de politiek. Het 'Haagse circuit' (maar 
net zo goed het circuit van politici en ambtenaren in een 
grote stad als Amsterdam, of in 'Brussel') zou het con
tact met de samenleving, en met de concrete maat
schappelijke problemen die zich daar voordoen, heb
ben verloren. Politici draaien in hun eigen kringetje 
rood; hun woorden en daden gaan aan de gewone bur
ger voorbij . 
Dergelijke klachten lijken me nogal overdreven. Als de 
politiek inderdaad in een verregaand isolement zou ver
keren, zou dat ergens uit moeten blijken. Uit een struc
tureel dalend opkomstpercentage bij verkiezingen bij
voorbeeld, of uit een sterk verrninderde belangstelling 
onder de bevolking voor de politiek in het algemeen. 
Van een dergelijke ontwikkeling is op dit moment, naar 
de beschikbare gegevens te oordelen, geen sprake. 
Daarrnee wil ik niet zeggen dat de politiek, zowel waar 
het haar intern functioneren als waar het haar omgang 
met de omgeving betreft, geen problemen zou kennen. 
Ze kampt bijvoorbeeld met een zekere bijziendheid; 
met een onverrnogen om verder te kijken dan de eigen 
dagelijkse bezigheden. De Haagse politiek is sterk ge
richt op de eigen besluitvorrning, en bekommert zich 
weinig om de uitvoering van genomen besluiten; om de 
vraag of deze het gewenste resultaat hebben en of er 
onbedoelde of zelfs tegengestelde effecten optreden. 
Hier wil ik echter nadruk leggen op een ander pro
bleem. Individuele politici hebben misschien een goed 
ontwikkeld geheugen (voor sommige dingen), maar dat 
geheugen laat de politiek als geheel vaak in de steek. AI 
snel vervaagt de herinnering aan wat er in een eerdere 
regeringsperiode gebeurde; aan wat er goed en wat er 
misging, en aan de lering die uit een en ander (want ook 
dat komt weldegelijk voor) werd getrokken. 'Vluchtig
heid', 'incidentalisme': ze kenmerken het huidige poli
tieke bedrijf in belangrijke mate. 
Zou het in dat verband niet gezond zijn als politici eens 
wat meer terugblikten, in plaats van altijd maar weer 
vooruit te kijken? Niet de jaren negentig met een breed 
gebaar aan de borst drukten, maar de jaren tachtig eens 
evalueerden? Ik zal mij in het navolgende aan een 
kleine oefening in dat opzicht wagen. Daarbij concen
treer ik me (het is mijn geheugen) op de Partij van de 
Arbeid en haar opvattingen over sociaal-economische 
politiek, de bestrijding van de werkloosheid in het bij
zonder. Om ten slotte te belanden bij wat op het eerste 
gezicht het laatste produkt van onze vluchtig politieke 
cultuur is: het be grip 'sociale vemieuwing'. 

Werkgelegenheidsbeleid 
'De jaren tachtig'. Susan Sontag heeft in haar Hui
zinga-lezing vorig jaar de vanzelfsprekendheid en de 
onschuld van die uitdrukking nog eens krachtig onder
mijnd. 'Decennia-taal', stelt ze, 'is in de eerste plaats 
dooddoener-taal ', volstrekt congruent met de taal van 
de mode.' Misschien vall en de gevaren die aan het den
ken in decennia kleven, nog het beste te omzeilen door 
de betreffende peri ode niet van een of meer etiketten te 
voorzien, maar haar aan bepaalde ontwikkelingen of 
verschuivingen te koppelen. 
Beziet men dan in vogelvlucht de sociaal-economische 
situatie in de afgelopen tien jaar, dan blijkt de economi
sche groei in ons land, die rood 1980 nog stagneerde, 
tegen het midden van de jaren tachtig weer aan te trek
ken. Voigt een periode van economische hoogconjunc
tuur, die vooralsnog voortduurt en die in ruime mate het 
winstherstel heeft gebracht waarom werkgevers in het 
begin van de jaren tachtig zo nadrukkelijk vroegen. Po
litiek staan de jaren tachtig in het teken van de centrum
rechtse kabinetten Lubbers I en 2. Het sociaal-econo
misch beleid wordt gekenmerkt door loonkostenbe
heersing en bezuinigingen in de collectieve sector. 
In de loop van het kabinet-Lubbers 2, wanneer het eco
nomisch herstel zich ruim begint te manifesteren, 
schuiven andere thema's op de politieke agenda naar 
voren: de problematiek van armoede en langdurige 
werkloosheid en de milieu-crisis. Verder geven de ge
beurtenissen in Oost-Europa een nieuwe, dramatische 
dimensie aan het thema van de Europese economische 
en politieke integratie. Wie herinnert zich bij dat alles 
nog dat de eventuele plaatsing van kruisraketten de po
litieke discussie in ons land een tijd heeft beheerst? En 
wie herinnert zich nog de politieke commentator die 
tien jaar geleden een 'beweging van tachtig' zag verrij
zen - geen literaire stroming, maar een beweging van 
zogenaamde 'autonome' krakers, milieuactivisten en 
anderen die met harde, en soms gewelddadige acties 
het decennium zouden beheersen? 
In hoeverre het economisch herstel van de jaren tachtig 
op rekening van het herstel-beleid van de kabinetten
Lubbers I en 2 kan worden geboekt, Iaat ik hier in het 
midden. Het kabinetsbeleid heeft er zeker toe bijgedra
gen, zoals ook de grootste oppositiepartijen wel de in
vulling, maar zelden de omvang van de doorgevoerde 
bezuinigingen hebben bestreden. Anderzijds hebben 
natuurlijk ook autonome factoren, zoals de groei van de 
wereldhandel, een belangrijke rol gespeeld. En wie zou 
bijvoorbeeld de sterke groei van het aantal deeltijdba
nen aan kabinetsbeleid willen toeschrijven, als een be
leid ter bevordering van deeltijdwerk nog nooit van de 
grond is gekomen? 
Zowel voorafgaande aan als na afloop van de centrum
rechtse kabinetsperiode is van een geprononceerd be
leid met betrekking tot de werkloosheid sprake. Eerst 
het 'banenplan' van loop den Uyl, dat met de snelle val 
van het kabinet-Van Agt/Den Uyl in de kast verdween, 
en nu de arbeidspools die de PvdA al jaren bepleit. Van 
werkgelegenheids- naar werklozen-beleid, zo zou men 
het verschil kunnen aanduiden. 
Den Uyls banenplan is vooral achteraf door politieke 
tegenstanders nogal belachelijk gemaakt. Dat is niet te-
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recht. Hoewel het weldegelijk zwakke kanten had 
(waaronder een te groot vertrouwen in overheidsinter
ventie op dit gebied), is het wei de eerste en laatste se
rieuze poging geweest om de massale werkloosheid in 
ons land grondig aan te pakken. De daaropvolgende ka
binetten voerden eigenJijk nauwelijks een werkgele
genheidsbeleid in de strikte zin van het woord. Steeds 
meer kwam de nadruk te liggen op het economisch her
stel, dat vanzelf voor de nodige banen zou zorgen. Nu 
steeg het aantal nieuwe arbeidsplaatsen vanaf het mid
den van de jaren tachtig inderdaad fors, maar toch on
voldoende om de werkloosheid aanzienlijk, en volgens 
afspraak, terug te dringen. 
Lopende het kabinet-Lubbers 2 verschoof de aandacht 
naar een beleid ten behoeve van langdurig werklozen. 
In dat kader trad onder meer de door de oppositie inge
diende Wet-Vermeend/Moor, die het subsidieren van 
banen voor langdurig werklozen mogelijk maakt, in 
werking. Later gaf het CDA, met de komst van het ka
binet-Lubbers/K.ok, haar verzet op tegen de vorming 
van gemeentelijke arbeidspools voor de betrokken 
groep. Tussen de bedrijven door ontstond ook nog even 
een kortstondig, Kamer-breed enthousiasme voor sub
sidiering van het minimum-loon, die tot loonkostenver
laging en daarmee tot nieuwe arbeidsplaatsen op het 
betreffende niveau zou kunnen leiden. Sindsdien is dat 
enthousiasme kennelijk weer bekoeld; we horen er niet 
veel meer over. 
Dergelijke verschuivingen in het werkloosheidsbeleid 
in de jaren tachtig kunnen ook anders worden beschre
ven, namelijk als opkomst en ondergang van de ar
beidstijdverkorting. In het begin van de jaren tachtig 
leek in ons land een consensus te groeien over de nood
zaak van een algemene verkorting van de werkweek. 
Die consensus reikte van de linkse plrtijen tot diep in 
het CDA, beroerde zelfs de VVD e'n kwam voorts tot 
uitdrukking in het accoord in de Stichting van de Ar
beid van 1982, waarbij winstherstel en arbeidstijdver
korting tot uitgangspunten voor het CAO-overleg wer
den uitgeroepen. Tegenwerking van werkgeverszijde 
en teleurstelling bij veel werknemers over de eerste re
sultaten van arbeidstijdverkorting (waaronder vaak een 
toegenomen werkdruk) hebben het thema weer snel 
naar de achtergrond gedrukt - ondanks verzet, ook nu 
nog, van een deel van de vakbeweging. 
De snelheid waarmee de populariteit van ATV steeg en 
vervolgens weer daalde, geeft haar het karakter van een 
kortstondige 'mode', zoals we die in de politick wei 
meer tegenkomen, en die korte tijd later aJ weer bijna 
vergeten is. Anno 1990 zullen weinigen, ook in de 
PvdA, zich herinneren dat het verkiezingsprogramma 
van deze partij voor de periode 1986-1990, 'De toe
komst is voor iedereen ', voor een groot dee! in het 
teken stond van arbeidstijdverkorting. De PvdA zelf 
verwees er in die periode, begrijpelijk maar opmerke
lijk, eigenlijk nauwelijks meer naar. 

Nuanceringen 
Nu zijn er modes die men inderdaad maar het beste zo 
snel mogelijk kan vergeten. Arbeidstijdverkorting be
hoort daar volgens mij niet toe. Het is geen studeerka
merprodukt, zoals de harde inzet van de vakbeweging 
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in Duitsland al jaren laat zien. Het is een streven dat, 
gekoppeld aan bedrijfstijdverlenging, nauw aansluit bij 
de economische en culturele ontwikkeling van onze sa
menleving. 
Zij is wat dat betreft ook vee! meer dan een vorm van 
werkloosheidsbestrijding. Arbeidstijdverkorting wijst 
de plaats van de arbeid in een 'arbeidsarme' samenle
ving, waarin de totale arbeidstijd terugloopt en velen 
om toegang tot de arbeidsmarkt vragen, trefzeker aan. 
Ze maakt het gemakkelijker om los te komen van een 
nog vaak overspannen, calvinistisch arbeidsethos, en 
onderstreept de waarde van vrije tijd (varierend van 
scholing, via het opvoeden van je kinderen tot het 
'dolce far niente') - en dat zonder het blijvend belang 
van betaalde arbeid voor een eerlijke verdeling van in
komen, kennis en macht in de samenleving, te misken
nen.' 
Daar komt bij dat het denken in de vakbeweging en in 
de PvdA over de wijze waarop en de vorm waarin ar
beidstijdverkorting gerealiseerd kan worden, inmiddels 
aanzienlijk genuanceerd is. Het plan om de verkorting 
van de werkweek gewoon bij wet te regelen, en de Ne
derlandse beroepsbevolking cohortsgewijs van haar ze
geningen te Iaten profiteren, is snel verlaten. AI halver
wege het afgelopen decennium komt de nadruk te lig
gen op door werkgevers en vakbeweging te maken af
spraken, met de overheid in een stimulerende rol - en 
met inachtneming van remmende factoren, zoals de 
schaarste aan personeel in bepaalde sectoren en beroe
pen. Ook de vorm waarin ATV wordt gegoten, krijgt 
een gedifferentieerder karakter. Een verkorting van de 
werkweek blijft in de betreffende programma's figure
reo, maar krijgt gezelschap van deeltijdwerk, scho
lingsverlof, uitbreiding van zwangerschaps- en ouder
schapsverlof, e.d. 
Een andere ontwikkeling is minstens even opvallend. 
Vanaf 1985 worden in de FNV en de PvdA pogingen 
ondemomen om het streven naar ATV in te passen in 
een bredere visie op economic en technologic, en op 
het functioneren van de ondememing. Het verkiezings
programma 'De toekomst is voor iedereen' bepleit een 
beleid gericht op stimulering van produkt- en proces
innovatie, en op een modemisering van de ondeme
ming die werknemers in staat stelt om voor de be
treffende veranderingsprocessen mede-verantwoorde
lijkheid te dragen. Werknemers, werkgevers en over
heid, aldus Wim Kok in een aantal in en rond de 
verkiezingscampagne van 1986 gehouden toespraken, 
zullen hun inspanningen moeten concentreren op een 
'driehoek', opgebouwd uit: de noodzaak van technolo
gische vemieuwing; van verdere scholing van de be
roepsbevolking, mede met het oog op die technologic; 
en van herverdeling van arbeid.3 

In dezelfde periode verschijnt het PvdA-rapport Werk 
maken, geschreven door een commissie onder voorzit
terschap van J. Ritzen. Als een rode draad door het rap
port !open de technologische vemieuwing van de eco
nomic en de noodzaak om daarbij gebruik te maken 
van de factor kennis, 'het belangrijkste comparatieve 
voordeel van ons land'. Bepleit wordt een gericht beleid 
op het terrein van onderzoek en ontwikkeling, her-, om
en bijscholing en overheidsinvesteringen. Daamaast 
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worden de contouren van een op milieubehoud gericht 
industriebeleid geschetst. 'Stimulering van de groei ', 
zo merken de schrijvers voorts op, 'zal gepaard moeten 
gaan met - ja, athankelijk blijken te zijn van- vernieu
wing van de arbeidsorganisatie en arbeidsverhoudin
gen. Het sociaal-culturele draagvlak voor technologi
sche vernieuwing zal vergroot moeten worden.'' 
Nu duikt in de genoemde teksten een aantal keren een 
bepaald trefwoord op, waarin de voorwaarden voor een 
maatschappelijk verantwoorde technologische vernieu
wing samenkomen. Wim Kok gebruikt het, de commis
sie-Ritzen gebruikt het. Het luidt: 'sociale vernieu
wing'. 'Technologische en economische veroudering 
verzwakt', aldus Kok, 'het draagvlak voor sociale ver
nieuwing, voor verbetering van arbeids- en levensom
standigheden.' En: 'Technologische innovatie zal ai
leen dan succesvol plaatsvinden, als het gepaard gaat 
met economische en sociale vernieuwing.' De commis
sie-Ritzen schrijft: 'Aileen bij een ge·integreerd econo
misch en sociaal vernieuwingsproces zal het beleid vol
doende maatschappelijk draagvlak verkrijgen.' Onder
titel van het rapport: 'Technologische en soc iale ver
nieuwing van de economische structuur'. Van een 
slecht geheugen gesproken: twee gevoelens strijden, 
vier jaar later, om voorrang: verbazing over het feit dat 
'sociale vernieuwing' toen al in zwang was; en verba
zing over de volstrekt andere betekenis die het begrip 
in 1986 had. Toen: de wereld van de economie, van de 
techniek en van de arbeid; nu : de wereld van de langdu
rige werkloosheid. Toen: produkt- en proces-innovatie; 
nu: sociale verloedering. 

Economische en sociale vooruitgang 
De lezer is inmiddels waarschijnlijk op het ergste voor
bereid, maar vrees niet: ik ga geen nieuwe definitie van 
sociale vernieuwing geven. De vaagheid van en de ver
warring rond het begrip hebben vee! te maken met zijn 
functie, namelijk de overgang tussen een centrum
rechts en een centrum-links kabinet, met aile beleids
wijzigingen van dien , verbaal te vergemakkelijken. 
Verder dienden de eindeloze definities, en de terechte 
hilariteit daarover, vooral om de tijd te doden totdat er 
een concreet beleidsprogramma van het kabinet ter 
tafel zou liggen. 
Oat programma is er inmiddels, en het lijkt op het eer
ste gezicht een serieuze poging te doen om de langdu
rige werkloosheid, als belangrijke bron van armoede en 
maatschappelijk isolement, sterk terug te dringen. Oat 
is zeer verheugend, en kan als een revanche worden be
schouwd op het beleid van de afgelopen jaren. Oat 
daamaast andere problemen worden aangepakt, zoals 
een verslechtering van het leefklimaat in sommige 
grote stads-wijken, onder invloed van vandalisme, cri
minaliteit en verslaving, kan eveneens worden toege
juicht. Maar we moeten uitkijken om dat alles, onder 
welke vlag dan ook, in een omvattend, integraal beleid 
onder te brengen. Het op een hoop vegen van langdu
rige werkloosheid, isolement, verloedering en crimina
liteit is wetenschappelijk gesproken dubieus, voor de 
betrokkenen onplezierig en uit een oogpunt van be
leidseffectiviteit onverstandig. Vereenvoudiging en 
coordinatie van de regelingen en voorzieningen voor 

langdurig werklozen- natuurlijk. Maar om de hoek ligt 
het idee van een totaal ontkokerd, algemeen ge·inte
greerd overheidsbeleid. Oat is een illusie, op nationaal 
niveau evengoed alsop gemeentelijk en op wijkniveau. 
Bovendien moet de terechte nadruk op de bestrijding 
van langdurige werkloosheid niet doen vergeten dat het 
niet de enige bron van materiele arrnoede, en het daar
uit voortkomende maatschappelijk isolement, is.s Vee! 
mensen, vooral ouderen, hebben de kans en de moge
lijkheid niet meer om te werken. Vandaar het blijvend 
belang, ook in dit opzicht, van een rechtvaardig inko
mensbeleid op nationaal niveau - waarbij op langere 
terrnijn niet alles zal kunnen draaien om een semi- of 
vol-automatische uniforrne koppeling tussen lonen en 
uitkeringen. 
Minstens zo belangrijk is dat het beleid ten behoeve 
van langdurig werklozen niet losgemaakt wordt van het 
werkgelegenheids- en arbeidsmarkt-beleid in haar ge
heel. De herinnering aan de 'sociale vernieuwing' van 
vier jaar geleden, die van Kok en Ritzen, kan daarbij 
helpen. Willen arbeidspools meer zijn dan al of niet 
verplichte bezigheidstherapieen, die de betrokkenen 
stigmatiseren en de rest van de bevolking onverschillig 
Iaten, dan moet er een reeel uitzicht zijn op doorstro
ming naar vast werk; dan moet ook de particuliere sec
tor er nauw bij betrokken zijn; en dan moet het besef le
vend blijven dat, bij aile specifieke problemen van 
langdurig werklozen, er een absoluut tekort aan ar
beidsplaatsen in ons land is, en dat zonder een beleid op 
dat punt (inclusief een op sociale mobiliteit gericht 
scholingsbeleid) ook de langdurige werkloosheid niet 
wordt opgelost. 
Daarrnee zou een stap verder worden gezet in de rich
ting, die het denken over de verhouding tussen econo
mische en sociale vooruitgang in de jaren tachtig al is 
ingeslagen. In het begin van dat decennium werd, in de 
PvdA maar daar niet aileen, het streven naar econo
misch herstel , en wat daar aan maatregelen bijhoorde, 
kritisch bejegend, en vaak uitsluitend met een beroep 
op sociale overwegingen. Daarin is gelukkig verande
ring gekomen. Juist met het oog op duurzaam econo
misch herstel, zo luidt de redenering nu, is een sociaal 
verantwoorde politiek noodzakelijk. Een actieve, doel
matig functionerende overheid, goede sociale voorzie
ningen en bestrijding van armoede en langdurige werk
loosheid zijn zowel om economische als om sociale re
denen gewenst. 
Nog mooier zou het zijn als ook de sociale kant van de 
economie zelf weer meer nadruk kreeg; de mogelijkhe
den, maar ook de problemen van technologische inno
vatie, mede met het oog op milieubehoud; de noodzaak 
van perrnanente scholing van werknemers; een zekere 
flexibilisering van arbeid en arbeidstijden, juist om een 
tweedeling binnen de werkende bevolking zelf, met 
eerste- en tweederangs-werknemers, te voorkomen. De 
wereld van de werkenden en die van de werklozen 
moeten op elkaar betrokken blijven. Oat mag dan best 
'sociale vernieuwing' heten. (pk) 

Noten 
I. NRC-Handelsblad, II december 1989. 
2. Zie hiervoor Her socia/isme op sterk water, Deventer, Van 

Loghum Slaterus, 1988. 
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3. Vgl. PvdA en de nieuwe technologie, Amsterdam, Partij van 
de Arbeid, 1987. 

4. Werk maken. Technologische en sociale vernieuwing van de 
economische structuur, Amsterdam, Partij van de Arbeid, 
1986. 

5. Vgl. de bijdrage van An Huitzing aan de conferentie van de 
PvdA over sociale vemieuwing, gehouden op 8 maart 1990. 

Klassieken 

Jaures als voorbeeld 

Gemeten met de maatstaf der produktiviteit behoort Wit
/em Banning ongetwijfeld tot de belangrijkste auteurs 
van de Nederlandse sociaal-democratie. Maar zelfs als 
men het dialectische leerstuk, dat kwantiteit vanzelf 
'omslaat' in kwaliteit, beschouwt als een filosofisch 
monstrum van monumentale nietszeggendheid, zal 
men moeten erkennen dat Bannings ijver heeft geleid 
tot enkele boeken die tot de 'klassieken' der vader
landse sociaal-democratie gerekend kunnen worden. 
Zijn Om de groei der gemeenschap (1926) en Marx ... 
en verder ( 1933) waren felle en belangrijke pamfletten 
tegen het marxistisch georienteerde reformisme; met 
Hedendaagse sociale bewegingen (1938) schreef hij 
een politicologisch handboek dat in zijn soort in ons 
taalgebied nog nooit vervangen is door een beter; De 
dag van morgen ( 1945) was het brevier van een hele 
generatie 'personalistische' socialisten en in Karl Marx 
(1960) gaf hij een briljante samenvatting en analyse 
van de leer die hij zijn Ieven lang had bestreden zonder 
de betekenis ervan te ontkennen of te bagatelliseren. 
Niettemin zal op deze plaats aandacht worden besteed 
aan een van zijn minst bekende maar wellicht mooiste 
boeken, namelijk de uit 1931 daterende dissertatie 
waarmee hij promoveerde tot doctor in de godgeleerd
heid: Jaures als denker. 
Hoewel de SDAP vanaf haar oprichting sterk georien
teerd was op de Duitse sociaal-democratie hebben, 
vooral na de Eerste Wereldoorlog, de persoon en het 
gedachtengoed van Jaures in Nederland toch een be
langrijke invloed gehad. W.H. Vliegen was een groot 
bewonderaar van de Franse socialist. Hij was de enige 
Nederlander die de zijde van Jaures koos in diens strijd 
tegen Rebel op het in 1904 gehouden Amsterdamse 
congres van de Tweede lnternationale, bij welke gele
genheid ook de toen achtienjarige Willem Drees onder 
de indruk kwam van 's mans welhaast legendarische 
welsprekendheid. Het waren vooral echter jongere 
SDAP'ers als Wiardi Beckman, Henk Brugmans en Van 
der Goes van Naters, die een belangrijke rol speelden 
in het vernieuwingsproces van de jaren dertig, voor wie 
Jaures een belangrijke inspirator was. Indirect was er 
bovendien nog de invloed van Hendrik de Man, die 
voor een groot deel de geestelijke erfgenaam van 
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Jaures is geweest. De belangrijkste Nederlandse verte
genwoordiger van dit gedachtengoed was zonder twij
fel Willem Banning. 

In zijn proefschrift, dat als ondertitel Bijdrage tot de 
sociale zedenleer heeft, onderzocht Banning in hoe
verre het jauressisme kon dienen als altematief voor het 
marxisme. Hiertoe ging hij uitgebreid in op de ge
schiedfilosofie en maatschappijbeschouwing van Jau
res, vergeleek hij deze denkbeelden met die van het 
marxisme, en trachtte hij aan te geven in welke mate 
Jaures' socialisme van toepassing was op de politieke 
en sociale verhoudingen in het lnterbellum. 
Door Bannings promotor Heering gekarakteriseerd als 
een 'wetenschappelijk strijdschrift' is Jaures als den
ker voor een groot deel een polemiek met het marx
isme. Terwijl voor Marx begrippen a is ' recht', 'plicht', 
'waarheid', 'moraal ' en 'gerechtigheid' slechts 'frasen' 
waren - die hij in het Inaugural Adresse voor de Eerste 
lntemationale aileen had opgenomen als concessie aan 
nog in utopische nevelen ronddolende strijdmakkers -
waren dit voor Jaures de grondslagen van het socia
lisme. De wetenschappelijk bruikbare inzichten van 
Marx werden door Jaures onderschreven, maar het was 
hem onmogelijk het doel van de geschiedenis en de ze
delijke waarde van het socialisme te ontlenen aan tou
ter een leer van causate samenhangen. 
Jaures was ervan overtuigd dat aile politiek onderwor
pen behoorde te zijn aan de idee der gerechtigheid. Dit 
bracht hem bijvoorbeeld in de Dreyfus-affaire in een 
bitter conflict met de orthodoxe marxisten onder Iei
ding van Geusde, die van mening was dat het niet in het 
belang van de arbeidersklasse was om in deze zaak een 
standpunt in te nemen. Even belangrijk voor Jaures was 
zijn vasthouden aan de waarde van de democratie. 
Vooral door zijn studie van de Franse revolutie was hij 
ervan doordrongen geraakt dat de democratie in zich
zelf een socialistische waarde had. Als gerechtigheid 
het eerbiedigen en ontwikkelen van de 'humanite' was, 
dan was democratie de enige mogelijkheid om dit te 
realiseren. In tegenstelling tot Marx zag Jaures de Ver
klaring van de rechten van de mens en van de burger 
niet slechts als de ideologische uitdrukking van de eco
nomische belangen der bourgeoisie. Het vrijheids
ideaal, het individualisme van de Verlichting was te
vens het doel van het socialisme, terwijl dit ideaal 
slechts was te verwezenlijken door middel van het so
cialisme. Voor Jaures was socialisme '/' individualisme 
logique et complet'. 
Naast de erkenning van de zedelijke grondslag van het 
socialisme en het benadrukken van de democratie als 
middel en doel, zag Banning als derde belangrijk ken
merk van het jauressisme de 'opbouw der gemeen
schap'. Deze gedachte omvatte twee essentiele elemen
ten. Ten eerste diende de samenleving te zijn georgani
seerd op de grond lag der arbeidsgemeenschap, waar
door een corporatief socialisme zou ontstaan. Ten 
tweede wees Jaures er op dat grotere eenheden, bij
voorbeeld de economie of de natie, meer zijn dan de 
som der samenstellende delen. Er is sprake van een col
lectief bewustzijn dat normen stelt die boven de directe 
belangen van het individu (kunnen) uitgaan. 
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Het moge duidelijk zijn dat het door Banning geschet
ste jauressi me veel verwantschap toont met zijn eigen 
socialisme. Het afwijzen van het voor het marxisme zo 
kenmerkende economisch determinisme, het span
ningsveld tussen individualisme en gemeenschapsge
dachte, de grote waarde die werd toegekend aan de de
mocratie voor de ontwikkeling van de persoonlijkheid, 
de scheppende waarde van de arbeid als organisatiebe
ginsel voor de gehele maatschappij' - dit zijn zaken die 
telkenmale weer opduiken in de geschriften van Ban
ning. 
Bij zoveel herkenning lag het gevaar van vereenzelvi
ging, van annexatie op de loer. Hoewel Banning niet 
blind was voor de zwakkere kanten van Jaures' (im
mers niet geheel uitgewerkte) socialisme2

, en hij even
min de verschillen tussen Jaures ' 'optimistisch-harmo
niserend idealisme' en het christendom onder tafel 
werkte3

, trok hij de vereerde denker toch het kamp der 
religieus-socialisten binnen. Dit maakt Jaw·es als den
ker echter niet automatisch tot een eenzijdig, partijdig 
en dus onwetenschappelijk boek. Oat Banning in zijn 
van een groot analytisch vermogen en eruditie getui
gend proefschrift een zeer evenwichtig en indringend 
beeld van Jaures ' gedachtengoed heeft gegeven wordt 
geYIIustreerd door het feit dat het in grote trekken over
eenkomt met wat Kolakowski erover schrijft in zijn ma
gistrate Geschiedenis van het marxisme (deel 2, biz. 
140-169). 
Wie zich wit verdiepen in het socialisme van Jean 
Jaures kan dus, zeker als het om een eerste kennisma
king gaat, heel goed terecht bij Banning. Maar waarom 
zou men zich bezighouden met ideeen die bijna een 
eeuw geleden werden ontwikkeld? De hedendaagse so
ciaal-democratie heeft toch wet iets anders aan haar ge
plaagde hoofd? Wie dan toch iets meer wit weten over 
Jaures en het jauressisme zal at snel constateren dat 
hier niets 'nieuws' wordt geboden. De erkenning dat 
het socialisme een zedelijke norm is, de kritiek op het 
marxisme, het inzicht dat de democratie geen middel 
maar een doe! is, de positieve waardering van de natie 
en de staat- voor wie dit anno 1990 geen vanzelfspre
kendheden zijn geldt dat hij of zij niet tot de sociaal-de
mocratie behoort. 
In Jaures' tijd daarentegen, was dit binnen de door de 
marxisten gedomineerde Tweede Internationale alles
behalve gemeengoed, en ook Banning en diens geest
verwanten hadden in het Interbellum te maken met ge
duchte tegenstanders. Evenals de achturige werkdag en 
het algemeen kiesrecht is het democratisch socialisme 
de vrucht van een langdurige, soms bittere strijd. Wie 
dit vergeet, wie de eigen traditie niet kent en zijn 'klas
sieken' naar zolder draagt, berooft zichzelf van een 
refentiekader dat onontbeerlijk is in tijden van snelle 
economische, sociale en politieke ontwikkelingen. 
Waar het gaat om de verbinding tussen innovatie en tra
ditie, tussen de noodzaak tot verandering en de waarde
ring van het bereikte en bestaande, kunnen Jaures en 
Banning dienen als voorbeelden. 

Rob Hartmans, historicus. 

No ten 
I. Later ging Banning dieper in op dit 'primaa/ van de arbeid' . 

Hij onderscheidde binnen het arbeidsproces een puur econo
mische- en een sociale factor, waarbij de eerste onderge
schikt diende te zijn aan de laatste. (De dag van morgen, biz. 
90-99) 

2. Zo gaf hij op biz. 191-192 aan dat Jaurcs onvoldoende oog 
had gehad voor de gevolgen van ontwikkelingen als mecha
nisatie en rationalisatie, terwijl hij te optimistisch was ge
weest over de mate waarin de democratie reeds was verwe
zenlijkt. Tegelijkertijd echter wijst hij op het nog onge
schokte vooruitgangsgeloof dat rond 1900 nog domineerde: 
'De lekorten van Jaures zijn voor een belangrijk dee/ dele
korlen van zijn generalie en van zijn beweging.'. (biz. 192) 

3. Op biz. 186 vat Banning de verhouding van Jaures tot het 
christendom samen: 
- zijn kritiek op het empirisch christendom berustte op aan 

hetzelfde christendom ontleende normen, 
- zijn humanisme stelde hem tegenover het autoritaire 

Rooms Katholocisme, 
- Jaures 'dynamisch monisme verschilde wezenlijk van het 

christelijk geloof in de open baring van Gods zoon. 

Boeken 

Bedrijfsdemocratie en vakbeweging 

Stan Poppe bespreekt: 
J.C. Looise, Werknemersvertegenwoordiging op de 
tweesprong, Alphen aan den Rijn, Samsom, 1989; 
Peter Leisink, Structurering van arbeidsverhoudingen, 
Utrecht, Van Arkel, 1989. 

De socioloog Jan-Kees Looise, ooit beleidsmedewerker 
van het CNV, heeft vorig jaar met zijn dissertatie onder 
de tite1 Werknemersvertegenwoordiging op de twee
sprong een inspirerend boek geschreven. Het bevat drie 
de1en, waarvan het eerste een 'empirische analyse' be
heist van de verhouding tussen 'vertegenwoordigend 
overleg en vakbeweging'. Daarbij gaat het vooral om 
de relatie tussen ondernemingsraden en bonden. Het 
tweede dee] biedt een 'historische analyse', in het bij
zonder van de achtergronden en oorzaken van de vol
gens Looise in de praktijk groeiende spanningen tussen 
ondernemingsraden en vakbeweging. In het derde dee! 
tens lotte wordt onder de titel 'Lijnen naar de toekomst' 
een evaluatie gepresenteerd van de analyse-resultaten, 
gevolgd door de formu1ering van mogelijke be1eidsal
ternatieven voor sociale partners en overheid. 
De socioloog Peter Leisink, medewerker van het Tijd
schrift voor Arbeid en Bewustzijn, leverde in het zelfde 
jaar 1989 met zijn proefschrift 'Structurering van ar
beidsverhoudingen' vee] meer dan een 'vergelijkende 
studie van medezeggenschap in de grafische industrie 
en in het streekvervoer', zoals de ondertitel van het 
boek belooft. Die vergelijkende studie wordt om te be-
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ginnen voorafgegaan door drie hoofdstukken, waarin 
Leisink een theoretisch kader ontwerpt voor de bestu
dering van arbeidsverhoudingen en vakbondsstrategie, 
op basis van de structuratietheorie van de Engelse so
cioloog A. Giddens. Het boek wordt afgerond met een 
hoofdstuk over 'Medezeggenschap en vakbeweging in 
de toekomst' waarin ook hij op basis van de in zijn stu
die gewonnen inzichten een strategie voor de vakbewe
ging ontwerpt. 
Twee sociologen dus die niet bang zijn hun vingers te 
branden aan normatieve uitspraken over gewenst be
Ieid. Maar wei met twee sterk verschillende weten
schapsopvattingen. Looise hanteert een organisatie
sociologisch model, waarmee de ontwikkeling van de 
functies van vakbeweging en ondememingsraad wor
den geanalyseerd in relatie tot exteme factoren. 'Welke 
functies vervullen vakbeweging en OR, respectievelijk 
welke taken dienen ze te vervullen, en op welke wijze 
kunnen die taken over en weer zo goed mogelijk op el
kaar worden afgestemd'. Het is een nogal beperkte op
vatting van 'functies', latente of onbedoelde gevolgen 
van het beleid worden niet systematisch opgespoord. 
Anderzijds geeft het woord 'dienen' al aan dat norma
tieve beoordeling itiet wordt geschuwd, al is het niet di
rect duidelijk waarom vakbond en/of OR bepaalde 
taken volgens de schrijver zouden moeten vervullen. 
En waarom het voorkomen van spanningen zo'n cen
traal aandachtpunt voor hem is. 
Leisink is duidelijker in zijn politieke keuze. Hij gaat 
uit van een 'dialectic of control' in de arbeidsverhou
dingen, waarin 'tegenover de autonomie van de onder
nemer het streven staat van de werknemers naar auto
nomie'. Hij vat medezeggenschap op als 'de invloed 
van de werknemers en hun directe vertegenwoordigers 
op de beleidsbepaling in de ondememing en hun han
de/en om die invloed te bereiken' (cursivering recen
sent). Hij interesseert zich niet primair voor de verhou
ding tussen instituties die werknemers daarbij gebrui
ken. Hij onderzoekt 'handelingspraktijken van OR
leden en vakbondskaderleden, gericht op be'invloeding 
van de beleidsbepaling in de ondememing'. Het norma
tieve zit bij hem ook in het gebruik van het concept 
'brede vakbeweging' als referentiekader bij de kriti
sche analyse van het beleid van ondememingsraden en 
vakbonden. Onderzoekers die Leisinks maatschappij
kritische interpretatie van de theorie van Giddens niet 
hanteren, of vakbondsmensen die geen 'breed vak
bondsconcept' voor ogen bebben, schijnen al bij voor
baat veroordeeld. Desondanks moet erkend worden dat 
Leisinks orientatie op de vraag naar de feitelijke activi
teiten, contacten, visies en intenties van OR-leden en 
vakbondskaderleden waardevolle inzicbten oplevert 
voor het beoordelen van mogelijkheden en perspectie
ven van de medezeggenschap. 

Spanningen? 
Looise meent dus groeiende spanningen tussen vak
bond en ondememingsraad waar te nemen, analyseert 
mogelijke achtergronden en oorzaken daarvan en for
muleert een oplossingsrichting. Die zoekt bij onder 
meer in een duidelijker scheiding van bevoegdheden. 
Ik ben, evenals Teulings blijkens een reactie in bet blad 
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OR-informatie van Juni 1989, van mening dat de waar
neming van groeiende spanning niet de meest interes
sante invalshoek is. In de eerste plaats zijn de aange
voerde bewijzen ervoor niet zo indrukwek.kend. Yol
gens Looises eigen onderzoek oordelen directeuren en 
OR-voorzitters gezamenlijk slechts in 20 a 25 procent 
van de onderzochte bedrijven, dat er problemen zijn 
door overlapping van bevoegdheden. Looise stelt in het 
zelfde nummer van bovengenoemd blad dat er onder 
ondememingsraden een toenemende onvrede heerst, 
die betrek.king heeft op onvoldoende interesse van de 
zijde van de vakbeweging, op onvoldoende steun en op 
een gebrek aan begeleiding. Allemaal klachten die eer
der wijzen op een behoefte aan meer samenwerking, 
dan op een verlangen naar scheiding van werkterreinen. 
Belangrijker ecbter dan de discussie tussen Teulings en 
Looise over het al of niet wenselijk zijn van onderlinge 
concurrentie, Iijkt mij de vraag hoe vakbondsorganen 
en vakbondsleden in de OR de belangenbehartiging 
van werknemers ten aanzien van het economiscbe en 
sociale beleid van de ondememing gezamenlijk kunnen 
versterken. 
Daarmee wil ik niet zeggen dat de verhouding OR-vak
bond daarbij niet problematiscb is. Ik herinner me ech
ter wei peri odes, waarin de wederzijdse kritiek heel wat 
groter was. De clashes, die hebben plaatsgevonden bij 
de introductie van vakbondswerk in bet bedrijf, hebben 
er mijns inziens mede toe geleid dat van beide kanten 
de behoefte aan samenwerking is gegroeid. Er zijn nog 
maar weinig vakbondsbestuurders die eigenlijk van het 
instituut ondememingsraad afwillen. En anderzijds zijn 
er vele ondememingsraden die zich ontworsteld heb
ben aan de inkapseling door de bedrijfsleiding. Dat er 
wrijvingen zijn is onvermijdelijk als ondememingsra
den in betekenis groeien en de bondsstructuren daarop 
nog steeds onvoldoende zijn ingesteld. Natuurlijk moet 
er gestreefd worden naar een optimale samenwerking. 
Maar in elk bedrijf weer anders, gecoordineerd door de 
mensen zelf. Niet opgelegd door van bovenaf een van 
de partners te kortwieken. 
Met het bovenstaande wil ik bepaald niet beweren dat 
ik Looises analyse van de achtergronden niet van bete
kenis vind. Looise slaagt er wei degelijk in, om met zijn 
theoretisch model een aantal van de factoren op het 
spoor te komen, die tot moeilijkheden tussen OR en 
vakbond kunnen leiden. Hij wijst op de tegengestelde 
ontwikkeling in de posities van de beide instituties. De 
vakbeweging verkeert in crisis, daalt onder andere door 
een samenstel van economische, technologiscbe, poli
tieke en sociaal-culturele ontwik.kelingen relatief nog 
steeds in ledental en invloed. De OR stijgt in prestige 
en invloed. Het gevolg kan inderdaad zijn een toene
mende rivaliteit en vergroting van onderlinge afstand, 
hoewel dat voorlopig nogal meevalt. Maar wat niet is 
kan komen. Dat hangt niet zozeer af van formele rege
lingen, als wet van de mate waarin de vakbeweging het 
streven naar medezeggenscbap en het vakbondswerk in 
bet bedrijf serieus neemt. 

Een belangrijke constatering in de studie is, dat er een 
'sterke discrepantie is tussen de formele en de feitelijke 
invloed van de ondememingsraden'. Dat is op zicb 
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geen nieuws. In het eerder gepubliceerde evaluatieon
derzoek van Looise en De Lange werd al gesteld dat de 
OR-invloed op het ondememingsbeleid zwakker is 
naarmate de beleidsbeslissingen belangrijker zijn. Hij 
voegt daar nu, helderder dan in zijn eerdere rapport, 
twee stellingen aan toe. Ten eerste dat (in mijn woor
den) het niet serieus nemen door management van de 
OR, althans als het gaat om het economische, techni
sche en organisatorische beleid, bevorderd wordt door 
(in zijn woorden) 'het ontbreken van met name een 
vakbondsvertegenwoordiging in het bedrijf, waardoor 
in andere Ianden via onderlinge ondersteuning en wis
selwerking de gezamenlijke invloedspositie beter 
wordt benut'. En in de tweede plaats dat door dit ont
breken van vakbondswerk de OR er toe wordt verleid 
om in het gat te springen dat de vakbond laat vallen. En 
dus zich voomamelijk blijft beperken tot be'invloeding 
van het sociale beleid. 

De strategische keuzen 
Een uitermate informatief hoofdstuk wijdt Looise aan 
een historische analyse van het vakbondsbeleid ten 
aanzien van de formele regeling van de medezeggen
schap. De strategische keuzen van de Nederlandse vak
beweging worden treffend samengevat met de woorden 
'centralisme en verdeeldheid'. Het hoofdstuk geeft een 
zeer waardevol overzicht van de soms verwarrende 
wisseling in standpunten, hoewel ik vind dater ten on
rechte aileen aandacht wordt besteed aan de vakcentra
les. Gevolg daarvan is niet aileen een concentratie op 
de wetgeving, maar ook soms grove vertekening. De 
aandacht van afzonderlijke bonden, bij voorbeeld van 
de ANMB met onder andere zijn kaderblad De Schalm, 
reeds vanaf 1950 vrijwel geheel gericht op het bedrijfs
kader, maakt de Stelling dat de vakbeweging pas in de 
jaren zestig aandacht aan de OR ging besteden wei wat 
vreemd. Je kunt hoogstens zeggen dat de manier 
waarop de zo gecentraliseerde vakbond dat werk deed, 
al aan de zelfde kwalen leed waar later het bedrijven
werk op vastliep. Een andere tekortkoming lijkt mij een 
onderschatting van de vakbondsinvloed op de mede
zeggenschapsstandpunten van politieke partijen, en 
ook van de invloed van de bedrijvenwerkplannen van 
de ANMB op de aard van de wetswijziging van 1971. 
Die wordt door Looise veel te eenzijdig toegeschreven 
aan politieke initiatieven. Hetzelfde geldt overigens 
voor 1979. De bereidheid bij rechts om de OR kansen 
te geven wordt sterker, naarmate men het nodig vindt 
vakbondswerk de wind uit de zeilen te nemen. 
De strategie-opvatting van Looise zelf blijkt vooral uit 
het slothoofdstuk, waarin 'lijnen naar de toekomst' 
worden getrokken. Oat is zeer de moeite waard en in 
velerlei opzichten ben ik het er ook mee eens. Terecht 
pleit Looise voor een hoge prioriteit voor vakbonds
werk in de ondememing. En daarbij vooral ook voor 
het wegnemen van de belangrijkste oorzaak van het 
vastlopen van eerdere pogingen. Ik doel op de noodzaak 
om dan ook werkelijk bevoegdheden te delegeren en te 
zorgen voor een betere begeleiding. Een tweede belang
rijk aandachtspunt is de 'versterking en verticale integra
tie van werknemersposities' (Raden van Commissaris
sen, mede-eigendom, Ondememingsraden, werkover-

leg). Het totaal aan beleidsvoorstellen is trouwens in 
grote lijnen gelijk aan de concretisering van het PvdA
verkiezingsprogram die door de Werkgroep Bedrijfsde
mocratisering voor de Kamerfractie werd opgesteld. 
De fractie kan zich bij de komende discussie naar aan
leiding van het te verwachten SER-advies met kracht 
beroepen op het oordeel van een bij uitstek deskun
dige ... 
Belangrijk is volgens mij ook, dat juist een uit het CNV 
afkomstig onderzoeker pleit voor overwinning van de 
verdeeldheid van de vakbeweging op bedrijfsnivo. 
Merkwaardig vind ik echter dat hij tegelijkertijd een 
voorstel doet dat de verdeeldheid tussen vakbondska
derleden en ondememingsraadsleden weer dreigt te 
vergroten. Oat is het idee om de instemmingsrechten 
van de OR.te beperken. Oat lijkt me een zeer contrapro
duktieve strategie, zowel gezien het nauwe verband 
tussen economisch/organisatorisch beleid en de toepas
sing van arbeidsvoorwaarden, als vanwege de nood
zaak om isolatie van ondememingsraadsleden te voor
komen. 

Werknemersstrategie 
Peter Leisink vindt het, evenals Looise, ook voor de 
voortgang met de medezeggenschap noodzakelijk dat 
de vakbeweging veel meer ernst maakt met het vak
bondswerk in het bedrijf. Ten aanzien echter van de 
laatstgenoemde suggestie van Looise, om daartoe het 
instemmingsrecht van de OR ten aanzien van de uit
werking en toepassing van primaire arbeidsvoorwaar
den te beperken, neemt Leisink echter een afwijzend 
standpunt in. Hij voert daarbij sterke argumenten aan. 
'Belangenbehartiging wordt )outer reagerend als het 
wordt losgesneden van medezeggenschap en kan pas 
aan kwaliteit winnen als het verbonden wordt met in
vloed op het ondememingsbeleid'. En even verderop: 
'Het is belangrijk dat mensen zelf ontdekken dat ze zelf 
handelingsmogelijkheden hebben. Ook vanwege deze 
emancipatoire doelstelling is het onwenselijk om bei'n
vloeding van het ondememingsbeleid aileen in handen 
van een "vertegenwoordigend overleg" te leggen'. 
Leis ink waarschuwt ook terecht voor het risico, dat een 
wettelijke regeling van het vakbondswerk (hoe noodza
kelijk dat volgens mij ook is) verder gaat dan een ga
rantie voor faciliteiten, maar ook grenzen stelt aan de 
inhoud van de te ontwikkelen activiteiten. 
Oat risico is overigens niet aileen verbonden aan wet
geving, zoals blijkt uit de recent tot standgekomen aan
beveling over vakbondsfaciliteiten van de Stichting van 
de Arbeid. Helaas hebben de vakcentrales daarbij, in 
ruil voor een ondememers niet bindende aanbeveling 
van de werkgeverscentrales, niet aileen het instem
mingsrecht van de OR op de tocht gezet, maar zijn zij 
bovendien akkoord gegaan met de voorwaarde dat het 
vakbondswerk 'geen inbreuk zal maken op het functio
neren van bestaande overleg- en communicatiestructu
ren'. Daarmee wordt het moeilijk om vanuit het bonds
werk tegenover de werkgeversinterpretatie van 
medezeggenschap een eigen werknemersstrategie voor 
de OR-Ieden te ontwikkelen. Terecht noemt Leisink dat 
van essentieel belang voor het bereiken van feitelijke 
invloed op het ondernemingsbeleid. Hier is dus een 
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duidelijk verschil met de opvattingen van Looise, die 
de scheiding tussen OR-werk en belangenbehartiging 
juist bepleit, en met de inperking van de instemmings
rechten van de OR nog verder zou willen gaan, 

Mijn oordeel is overigens niet onverdeeld positief over 
het proefschrift van Leisinlc Ondanks het feit dat hij in 
principe gelijk heeft met zijn uitgangspunt, dat arbeid -
verhoudingen en medezeggenschap (ook) moeten wor
den bestudeerd vanuit de vraag naar de individuele en 
collectieve motieven van werknemers om in hun ge
drag de bestaande zeggenschapsverhoudingen te accep
teren dan wei geleidelijk te veranderen, Zijn structura
tietheorie doet me denken aan mijn eigen artikelen over 
vakbondssociologie uit 1970 in Mens en Maatschappij 
onder de titel 'Vormen en doelstellingen van vakbonds
actie'. Daar stelde ik voor om de functionalistische be
naderingswijze te reserveren voor het onderzoek naar 
de wijze van functioneren binnen de maatschappelijke 
status quo, maar om de ontwikkeling van de vakbonds
doelstellingen daarnaast te onderzoeken vanuit een 
meer actionalistische optiek, ontleend aan Touraine. 
Het doet me deugd dat een dergelijke beschouwings
wijze na twintig jaar weer wordt opgepakt. Maar ik 
vrees dat het engagement bij Leisink hier en daar op de 
loop gaat met de wetenschappelijke verplichting tot een 
zo nuchter en veelzijdig mogelijke analyse. De mij 
sympatieke slotconclusie, dat de vakbeweging voor de 
dubbele opgave staat om een breed vakbondsbeleid te 
ontwikkelen en (tegelijk) vakbondswerk in de ondeme
ming op te bouwen, wordt eigenlijk vooral ideologisch 
onderbouwd. lk ben het ook niet eens met de manier 
waarop hij andere benaderingswijzen, die voor be
paalde problemen wei degelijk ook als onderzoeks- en 
verklaringsmethoden kunnen dienen, de maat aanlegt 
of ze wei in overeenstemming zijn met de kennelijk 
alomgeldende structuratietheorie. 
Natuurlijk heeft Leisink het recht om voor zijn disserta
tie een beperkt, maar wei theoretisch relevant eigen on
derzoeksthema te kiezen. Hij onderzoekt slechts de 
vraag in hoeverre het (verschillende) medezeggen
schapsbeleid van twee vakorganisaties inderdaad ook 
leidt tot een verschillend handelen van hun OR-Ieden 
en vakbondskaderleden bij het streven naar medezeg
genschap. Waarrnee dan een van de uitgangspunten van 
zijn structuratietheorie, de mogelijkheid om door col
lectief bewust handel en een sociaal systeem te verande
ren, wordt getoetst. De resultaten zijn min of meer 
moedgevend voor wie hoopt dat een vakbond niet ai
leen nog een verzekeringsmaatschappij en doe! in zich
zelf is, maar ook een veranderingsfactor in de bedrijfs
verhoudingen (en daarmee in de samenleving) kan blij
ven. 
De Vervoersbond FNV, die althans in de onderzochte 
sector (het streekvervoer) a! een aantal jaren zeer con-
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sequent het vakbondswerk op bedrijfsniveau stimu
leert, slaagt er in om daarrnee zijn ondememingsraads
leden een vee! meer gezamenlijk beleid te doen ontwik
kelen dan hun collega's in de grafische industrie (waar 
de bond geen bedrijvenwerk kent), die vaak zonder 
enig contact met hun mede-OR-leden individuele 
standpunten innemen. De vakbondskaderleden in het 
streekvervoer treden bij voorbeeld ook zelfstandiger op 
als bondsvertegenwoordiger en leunen minder op de 
vakbondsbestuurder. 
Maar het is toch te betreuren dat Leisink niet de proef 
op de som genomen heeft door (wat Looise wei deed) 
ook te onderzoeken wat de feitelijke invloed op het on
dememingsbeleid daarrnee is geweest. Het blijft nu 
maar hopen dat dat resultaat gunstiger is dan de nogal 
teleurstellende situatie die Looise c.s. in het algemeen 
aantroffen. Een zwak punt is ook, dat Leis ink geen aan
dacht schenkt aan de verdeeldheid naar vakbondsrich
ting. Juist als het bondswerk een onmisbaar middel is 
om de OR niet te Iaten manipuleren door de werkgever, 
zou je toch de verdeling in diverse vakbondsfracties 
moeten problematiseren. Hoe onvermijdelijk die thans 
ook nog mag zijn. 

Complementair 
Anderzijds blijft die combinatie van het presenteren 
van een nogal uitdagende theorie over arbeidsverhou
dingen in het algemeen met een zeer beperkt empirisch 
onderzoek wei merkwaardig. De theorie maakt nieuws
gierig naar meer concrete toepassingen en kritische 
toetsing. De zeer kritische beschrijving van andere, 
meer traditionele benaderingen van de arbeidsverhou
dingen verplicht tot het aanduiden van de voordelen 
van de eigen benadering, niet aileen voor de micro-situ
atie in het bedrijf, maar ook ten aanzien van het meso
en macrobeleid van vakbonden, werkgevers en over
heid. Daar doet Leisink wei erg weinig moeite voor. 
Desondanks Ievert hij , zowel met deze aanzet tot een 
interessante systeem-kritische theorie over arbeidsver
houdingen, als met zijn onderzoek naar het effect van 
twee soorten vakbondsbeleid, en waardevol comple
ment op de studie van Looise. 
Deze beide dissertaties zouden in de sociaal-democra
tie en in de vakbeweging in onderling verband moeten 
worden bediscussieerd. Juist ook in de PvdA, omdat in 
het consensusdenken van onze 'vemieuwde' partij de 
spreiding van (economische) macht naar ik vrees niet 
erg hoog meer scoort. Dat is jammer, want sociale ver
nieuwing van de samenleving is zonder bestrijding van 
de ondergeschiktheid in de arbeid niet te realiseren. 

Stan Poppe is oud-lid van de Tweede Kamer voor de 
Partij van de Arbeid en oud-vice-voorzitter van deze 
partij. 
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Vacuum 

De jaren tachtig waren de jaren van de neo-conserva
tieve retoriek, niet van de neo-conservatieve revolutie. 
Oat wit zeggen, van het neo-conservatieve programma 
(terugtred van de overheid, drastische afname van het 
overheidsaandeel in het bruto nationaal produkt) is in 
feite maar weinig terecht gekomen. Deze constatering 
geldt juist ook voor de bakermat van het neo-conserva
tisme, de Yerenigde Staten. Pogingen van de regering 
Reagan om bepaalde verzorgingsarrangementen, zoals 
de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, af te schaffen 
mislukten en als er at eens een ambtelijke dienst werd 
opgeheven, zette deze zijn werkzaamheden doorgaans 
onder andere naam en via een ander begrotingshoofd
stuk voort. Niet aileen in de Yerenigde Staten, maar in 
de hele westerse wereld kan aldus niet van inkrimping 
maar van vertraging van de groei van verzorgingsarran
gementen gesproken worden. Macro-economische ont
wikkelingen, eerder dan doelgericht regeringsbeleid, 
lijken daarvoor een verklaring te bieden. 
De attractieve neo-conservatieve stelling was, dat door 
de verzorgingsstaat allerlei maatschappelijke onbenutte 
taken op de meest inefficiente wijze werden uitgevoerd 
en dat bij gevolg drasti che bezuinigingen eenvoudig te 
realiseren zouden zijn, zonder dat de kwaliteit en het 
niveau van onderwijs, gezondheidszorg en infrastruc
tuur en wat at niet meer, aangetast zouden worden -
met een belastingbonus voor iedere burger toe. Na vele 
jaren neo-conservatief bewind hier en elders is de on
houdbaarheid van deze Stelling wei aangetoond. 
Enerzijds zijn er nauwelijks overheidstaken werkelijk 
afgestoten, anderzijds is te constateren dat de kwaliteit 
van essentiele voorzieningen wei degelijk achteruit is 
gegaan ten gevolge van onvoldoende financiering en 
het ontbreken van tijdige, nieuwe investeringen. Hart
patienten moeten maanden in pijn en onzekerheid 
wachten voordat zij 'gedotterd' worden, treinreizigers 
rekenen in de spits at niet meer op een zitplaats, auto
mobilisten zijn aan hun file-uurtjes gewend geraakt. 
Men kan beweren dat zaken als een vlotte medische be
handeling, een tweede klas zitplaats of een soepele 
infra-structuur luxe zijn, maar niet dat er van kwalita
tieve achteruitgang op allerlei terrein van overheids
zorg geen sprake zou zijn. 
Geen drastische afname van het overheidsaandeel van 
het Bruto Nationaal Produkt, maar hier en daar toch 
aanzienlijke achteruitgang van de kwaliteit van de 
overheidszorg. De befaamde Amerikaanse econoom 
Galbraith definieerde de Amerikaanse welvaart ooit als 
'particuliere rijkdom, publieke armoede'; de Neder
landse verzorgingsstaat zou omschreven kunnen wor
den als 'hoog uitkeringsniveau, laag niveau van pu
blieke voorzieningen'. 

Koen Koch 
Verhonden aan de 1•akgroep po
litieke wetenschappen 1'011 de 
Rijksuniversiteit Leiden 
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Paradox 
In zijn prachtige boek The Great Transformation. The 
Political and Economic Origins of Our Time heeft Karl 
Po/anyi gewezen op het utopische karakter van de ge
dachte van de zelf-regulerende markt. Een dergelijke 
markt ontstaat niet vanzelf, maar is het gevolg van ge
welddadige staatsinterventie. Een vrije markt degene
reert wanneer staatsoptreden niet de opkomst van mo
nopolistische marktpartijen verhindert. Een vrije markt 
produceert slechts op geld waardeerbare goederen, 
maar geen zogenaamde collectieve goederen, die varie
ren van onderwijs tot een efficient verkeerssysteem, 
van gezondheidszorg tot openbare veiligheid. Een vrije 
markt tenslotte bekommert zich niet om de externe ef
fecten van de produktieve activiteit, zoals vervuiling 
van het milieu en de beschadiging van de arbeidende 
mens. 
Het is paradoxaal dat juist nu door de milieuproblema
tiek, de volstrekte verstopping van het wegennet en het 
dalende niveau van onderwijs en gezondheidszorg de 
fundamentele tekortkomingen van de idee van de zelf
regulerende markt aanschouwelijk worden gemaakt, 
uitgerekend de 'mode van de markt' de politieke 
agenda beheerst en de sociaal-democratie nog steeds 
ideologisch in het defensief verkeert en een bittere ver
kiezingsnederlaag heeft moeten incasseren. 
Verklaarbaar is dat laatste overigens wei. Tegenover de 
neo-conservatieve retoriek wierp de sociaal-democratie 
in een defensieve reflex zich aanvankelijk op het be
houd van 'verworven rechten ', meer in het bijzonder op 
het behoud van het bestaande niveau van alle soorten 
van uitkeringen. De staat als de garant voor het inko
men van bepaalde groepen, niet in de eerste plaats als 
instrument om de voorwaarden voor een houdbare sa
menleving te produceren; de sociaal-democratie als be
hartiger van groepsbelangen in plaats van een politieke 
beweging die denkbeelden koestert over de contouren 
van de samenleving als geheel en die klemmende maat
schappelijke vraagstukken steeds als eerste op de poli
tieke agenda plaatst en met originele oplossingen komt. 
Omdat de sociaal-democratie verstek liet gaan bij het 
entameren van de principiele discussie over doe! en 
middelen van overheidsinterventie en weigerde recht 
toe recht aan het utopische karakter van de zelfregule
rende markt aan de orde te stellen, onderstreepte zij, 
ongewild wellicht, de neo-conservatieve kritiek op de 
gedachte van de maakbaarheid van de samenleving. 
Precies dus op het moment dat de feilen van het neo-

Door omstandigheden kon het mei-nummer van 
SenD niet op tijd verzonden worden. Ook het juni
nummer zal met enige vertraging verschijnen. Onze 
excuses daarvoor. 
Uitgeverij Bohn Stafleu Van Loghum 
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conservatisme aan het Iicht traden, bood de PvdA geen 
werkelijk politiek en programmatisch alternatief. 

Bouwstenen 
Oat wordt des te duidelijker wanneer men zelf dee! uit
maakt van de regering en daarin ligt een van de verkla
ringen voor het dramatische verlies bij de gemeente
raadsverkiezingen. De kiezer, zeker de PvdA-kiezer, 
heeft geen boodschap aan een PvdA die nog beter dan 
de VVD op het winkeltje van Lubbers kan passen. De 
instant-verklaringen van de nederlaag (gebrekkige her
kenbaarheid, slechte verstaanbaarheid) zijn slechts een 
doekje voor het bloeden. De gedachte van 'overspan
nen verwachtingen, die nog niet waargemaakt kunnen 
worden', kan ook omgedraaid worden. Misschien is het 
wei zo dat de kiezers die in 1989 al niet zo vee! ver
wachtingen van de PvdA in de regering koesterden, 
maar de nieuw aangetreden Kok het voordeel van de 
twijfel gunden, nu hun gelijk bevestigd zien en hun 
consequenties getrokken hebben. 
De PvdA zelf heeft immers het bewijs geleverd dat zij 
programmatisch en ideologisch nogal drastisch in een 
vacuUm verkeert. Zeker, de discussies rond Schuivende 
Pane/en waren verfrissend en boden goede vooruit
zichten voor de herovering van het programmatische en 
ideologisch initiatief. Maar uiteindelijk bleven hard
nekkige vragen, zoals inkomen tegenover werk, staats
interventie tegenover de werking van de markt, de 
juiste balans tussen plichten en rechten onopgelost. Van 
een serieuze inhoudelijke afronding van de discussies 
is geen sprake geweest. De hele exercitie heeft nauwe
lijks invloed op de inhoud van het verkiezingspro
gramma gehad, dat eigenlijk niet meer dan een nieuwe 
persing van het oude, vertrouwde was. Zo iets doet men 
niet straffeloos. 
Het bizarre, tragische en ontmoedigende van het geheel 
is dat de PvdA in allerlei rapporten, nota 's en wat al 
niet meer, genoeg bouwstenen heeft klaar liggen ter 
herovering van het politiek initiatief . . Evenzo is de ana
lyse van het politiek autisme van de PvdA (het pro
bleem van de zogeheten partijcultuur) al vele malen ge
maakt en even zovele malen heeft men braafjes ja ge
knikt en koppig nee gedaan. De vraag die gesteld moet 
worden, is niet die van Woltgens aan de kiezers: '0, 
heer, wat hebben wij misdaan?'. De vraag die gesteld 
moet worden, is die aan de partij zelf: '0, gewestelijk 
bestuurder, wanneer durft U eindelijk eens over Uw 
eigen schaduw te springen?' 
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Partij van de Arbeid: herorientatie halverwege 

zei men aan de ene kant zie 
je niets zonder vooruit kijken 
maar als je te vee/ denkt zie je 
de voorruit niet meer . . . 
zo ingewikkeld is dat .. . * 

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen loog er 
niet om. Hij verklaart niet alles, maar draagt bij tot het 
denken en debatteren waaraan enige tijd geleden 
nieuwe vorm leek te worden gegeven (Schuivende Pa
ne/en, Bewogen Beweging). Het nieuwe kon niet beklij
ven, ook omdat de plicht riep: het verwerven van een 
plaats in het kabinet. Het regeerakkoord is meer opstap 
dan bestemming, hetgeen betekent dat de politieke 
richting daarom nader moet worden bepaald. Zonder 
doelgerichtheid ontstaat geen beeld van herkenbaarheid 
en vertrouwen. En zonder een open en flexibele interne 
organisatie komt geen aantrekkelijk beeld tot stand. 

Een politieke partij doet er goed aan zich niet voortdu
rend door de waan van de dag te Iaten opjagen. Daar
door kan noodzakelijke reflectie op haar plaats en taak 
in de samenleving in het gedrang komen. Toch is het 
denken en handelen van de Partij van de Arbeid al te 
lang door een dergelijke situatie gedomineerd. Oat is 
destijds erkend met de start van het project Schuivende 
Pane/en. Yerder dan een inventariserende analyse is het 
echter niet gekomen. Het positieve resultaat was dat de 
geesten binnen en buiten de partij rijp werden gemaakt 
voor een terugkeer van de PvdA in de regering. Hoe 
deze terugkeer gepaard te doen gaan met het voortzet
ten en verdiepen van analyse en aanpassing is een nog 
niet beantwoorde vraag. 
Aangezien de PvdA door deze gang van zaken zelf het 
beeld heeft geschapen van een partij op weg naar her
orientatie, is het niet verwonderlijk dat de zichtbaar ge
bleven worsteling met veranderde omstandigheden en 
nieuw gedachtengoed ook bij de potentiele aanhang 
twijfels heeft opgeroepen. Het enkele feit van kabinets
deelname, hoe wezenlijk ook voor het lange-termijn
succes van de herorientatie, blijkt nog niet overtuigend 
te zijn. Het is aannemelijk dat de soepele totstandko
ming van het regeerakkoord, het weinig geprofileerde 
karakter van dit akkoord en de matige zelfpresentatie 
van bewindslieden, fractie en partijleiding eerder het 
beeld van een zoekende partij hebben bevestigd. Een 
zoekende partij geeft kiezers onvoldoende houvast. 
Hun voorkeur gaat uit naar een partij die hun onzeker
heden zoveel mogelijk weet te reduceren. 
De opdracht is na te gaan waarom nu reeds geruime tijd 
onzekerheid blijkt bij het beantwoorden van de vraag 
'Waarheen PvdA?'' 
Slechts als dit het gevolg zou zijn van intellectueel te-

kortschieten zou hieraan weinig te doen zijn. Welis
waar moet worden erkend dat denkschema's van vroe
ger in het algemeen geen uitkomst meer bieden. De 
drastisch veranderde internationale omstandigheden 
stellen niet aileen de PvdA voor tal van nieuwe kwes
ties. Maar er valt niet in te zien waarom (potentiele) 
PvdA-Ieden minder dan andere groepen en sectoren in 
de samenleving in staat zouden zijn de samenhang tus
sen wat zich voltrekt en tussen wat ondernomen kan 
worden te onderkennen. 
lntegendeel, het denken over de toekomst van de sa
menleving is regelmatig vanuit PvdA-kring van be
langrijke bijdragen voorzien. Het effect is echter veelal 
aan de rand van de partij blijven steken. Verwerking op 
het niveau van politieke verantwoordelijkheid en be
stuurlijk handelen bleef te vaak uit. Er moeten dus an
dere factoren in het spel zijn die kunnen verklaren 
waarom in zo brede kring het tekortschieten aan orien
tatie wordt herkend. 

Ter datering van deze beschouwing passen enkele op
merkingen over de veranderingen die zich in de loop 
van 1989 in de binnenlandse politieke verhoudingen 
hebben voltrokken. Ze hebben direct ingegrepen in het 
proces van interne vernieuwing dat de partij naar aan
leiding van de overwinningsnederlaag in 1986 was ge
start. 
Yoor de verwerking en versterking van de ingezette 
herorientatie van de partij kwamen de kabinetscrisis en 
de vervroegde verkiezingen te snel. Daarbij kwam dat 
de wijze waarop het tweede kabinet-Lubbers ten val 
kwam op cruciale punten de PvdA in een secundaire 
positie aan de start van de verkiezingscampagne bracht. 
Ten eerste door het gebrek aan direct herkenbare be"in
vloeding van de crisis binnen de coalitie (noch de ver
ziekende verhouding tussen de coalitiepartners noch de 
crisisaanleiding van het reiskostenforfait konden aan
wijsbaar aan de oppositie worden toegeschreven). 
Ten tweede door de wijze waarop de VVD de breuk 
forceerde en in een vrijwel vloeiende beweging haar 
positie markeerde ten gunste van een voortzetting van 
de net opgeblazen coalitie. Het inspelen op anti-PvdA
sentimenten bleek hiervoor het beproefde recept. Daar
mee was het toch al onderontwikkeld gebleven scena
rio van een sociaal-liberale coalitie alweer aan een 
voortijdig einde geholpen. 
Ten derde door de naijlende 'agenda'-voorsprong van 
het CDA. Weliswaar leek de 'agenda van de toekomst' 
verdacht veel ge"inspireerd door gedachtengoed aange
dragen door de PvdA-fractie (hernieuwd sociaal even
wicht, milieubehoud, versterking van de zorgsector). 
Maar het motto suggereerde kennelijk overtuigend dat 
nu met een nieuw project kon worden begonnen nadat 
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de vorige klus (het karwei van Lubbers) was geklaard. 
Zo ontglipte de PvdA de gelegenheid te domineren met 
thema's die feitelijk door haar aan de orde waren ge
steld. 
Vervolgens had de te vroeg ingetreden noodzaak om 
een verkiezingsprogramma voor te bereiden gevolgen 
voor de wijze waarop dit gebeurde. De aanvankelijke 
ambitie om een program op hoofdzaken te schrijven 
bleek emstig te worden geremd door de plotselinge 
druk. De bedoeling uit Bewogen Beweging om de plat
formfunctie van de partij te versterken ten behoeve van 
afwegingen die de samenleving in haar geheel raken, 
kwam daarom onvoldoende tot haar recht. De kans op 
herkenning als open partij bleef ook op dit punt onbe
nut. Evenmin bleek het mogelijk in navolging van de 
intentie uit Schuivende Pane/en meer structuur te geven 
aan de optelsom van deelopvattingen en deelbelangen 
die het programma is gebleven. Wei is dit rapport van 
invloed geweest op de agendering van thema's in het 
program en op de teksten van inleidende paragrafen, 
die overigens niet-amendeerbaar waren. 
Voorts bleef het effect van Bewogen Beweging op de 
wijze van samenstelling van de Tweede-Kamerfractie 
beperkt. Door de plotselinge procedures overrompeld 
speelde de onafhankelijke commissie kandidaatstelling 
een weinig geprofileerde rot. Het gebrek aan inzichte
lijkheid en be'invloedbaarheid van de totstandkoming 
van kandidaatstellingen binnen de afzonderlijke gewes
ten blijft daardoor in stand. 
Een markant moment in de verkiezingscampagne bleek 
de 'Nijmeegse' rede van lijsttrekker Wim Kok.2 Hierin 
stand de principiele keuze voor praktische hervor
mingsgezindheid centraal, vergezeld van 'een stijl van 
politiek handelen die zoekt naar maatschappelijke con
sensus en samenhang'. Daarmee was een belangrijke 
stap voorwaarts gezet in het vemieuwingsproces en een 
eerste brug geslagen naar geloofwaardige regerings
deelname. 

Introspectie 
Terugblikkend lijkt de periode van begin mei tot begin 
november 1989 in een rechte lijn te zijn getrokken. Via 
programma, kandidaatstelling, campagne en formatie 
naar het hordes van Huis ten Bosch. 
De vragen, de problemen en de kritiek die de PvdA ge
ruime tijd begeleidden zijn voor een paar maanden naar 
de achtergrond gedrongen. Ze komen langzamerhand, 
met enig (maar vaak niet teveel) begrip voor de moei
lijkheden van een overgangssituatie, weer naar boven. 
De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen is een 
katalysator om ze weer op de voorgrond te plaatsen. 
Een aantal factoren kan worden genoemd die kunnen 
bijdragen aan het verklaren van het orientatieprobleem, 
zeals het oak na de eerste fase van herbezinning blijft 
bestaan. 

De discrepantie tussen gevoerde oppositie en nu geko
zen beleidsopstelling 
Wisseling van de wacht gaat in ieder politiek systeem 
gepaard met aanpassing van inhoudelijke posities. In 
een coalitiesysteem is de druk hierop des te sterker. 
Daarbij komt in Nederland dan nag dat in het algemeen 

126 

bij een nieuwe samenstelling van de coalitie tenminste 
een van de partners zich in een voortgezette regerings
positie bevindt. Zeker in een overgangsfase naar een 
nieuwe coalitie kan dit beeldbepalend zijn. 
Het lijdt derhalve geen twijfel dat de PvdA met een 
deels objectief gegeven probleem wordt geconfron
teerd, dat met de tijd zal kunnen slijten. Niettemin lijkt 
oak de tal te worden betaald voor het op sommige pun
ten wei erg markante verschil tussen het optreden als 
oppositie en als regeringspartij . In zulke gevallen die
nen zich verschillende mogelijkheden tot verklaring 
aan. Men kan van een zwak onderhandelingsresultaat 
spreken of men kan betwijfelen of de gevoerde opposi
tie wei zo doordacht is. 
Een aansprekende illustratie van laatstgenoemde ver
klaring is de opstelling van de PvdA, begin '89 in de 
Kamer ingenomen, ten aanzien van het belastingherzie
ningsplan 'Oort'. De keuze tegen belastingverlaging 
van een omvang zoals door CDA en VVD goedgekeurd 
was en is zeer verdedigbaar. Door oak na de parlemen
taire afhandeling val te houden werd echter een zware 
wissel getrokken op de geloofwaardigheid van de eigen 
positie. Bovendien werd tangs deze weg een alibi ver
kregen (namelijk het bestemmen van gelden voor col
lectieve uitgaven in plaats van belastingverlaging) om 
moeilijke keuzes uit te stellen. In de onderhandelingen 
is er geen schijn van kans geweest het voldongen feit 
om te keren, noch is het gelukt andere concessies bin
nen te halen (of het moest zijn dat nu algemeen de 
PvdA oak de CDA-ideeen van verhoging van het huur
waardeforfait en aftopping van het reiskostenforfait in 
de schoenen geschoven zijn). Wat wei werd bereikt was 
het meedragen van verantwoordelijkheid voor de feite
lijke wijziging per I januari 1990. En zo kon het gebeu
ren dat zich op het partijbureau bejaarden met een klein 
pensioen meldden, val verontwaardiging over de inko
mensgevolgen van Oort en met de mededeling dat het 
lidmaatschap was opgezegd. 
Mensen weten te herkennen wanneer compromissen als 
een fair deal voortvloeien uit zakelijke onderhandelin
gen en wanneer onrealistische verwachtingen worden 
gewekt en een daarom tegenvallend politiek resultaat 
met een overmaat aan zelfverloochening meet worden 
verkocht. 
Zo bezien stand de (terecht verkozen) harmonieuze 
wijze van onderhandelen leidend tot het CDA/PvdA
regeerakkoord in te schril contrast met de bij tijd en 
wijle traditioneel polariserende wijze van oppositie en 
campagne voeren. 

Het ontbreken van een redelijke mate aan vereenzelvi
ging met de net aangetreden coalitie 
De nieuwe situatie die is ontstaan na het sluiten van het 
regeerakkoord maakt tegengestelde houdingen binnen 
de Tweede-Kamerfractie zichtbaar die in de oppositie
tijd evenzeer bestonden, maar als minder dringend wer
den ervaren. Het gaat hierbij vooral om de politiek als 
proces: de verweving van oogmerk en taxatie. Maken 
de compromissen die binnen en buiten het regeerak
koord met de coalitiepartner worden gesloten deel uit 
van de eigen belevingswereld van het doorsnee PvdA
fractielid? Of worden compromiss~n wei aanvaard 
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omdat de objectieve positie dat voorschrijft, maar niet 
gedragen omdat ze te ver van de eigen politieke inbeel
ding afstaan? 
In en buiten de fractie kan worden waargenomen dat 
deze laatste situatie zich meer dan bij hoge uitzonde
ring aileen voordoet. Ook in de verdediging van rege
ringsdeelname ten opzichte van de eigen achterban wil 
dit beeld nog wei eens opduiken, soms zelfs extra aan
gezet terwille van profilering van de eigen inbreng in 
de coalitie. Kiezers hebben echter haarscherp in de 
gaten of een politicus iets verdedigt omdat hij het moet 
of omdat hij in wezen denkt te staan voor een goede 
zaak. 
Als deze waameming klopt is een nadere orientatie op 
de betekenis van het regeerakkoord op zijn plaats. 
Ofwel de PvdA als geheel wit zich ermee vereenzelvi
gen, hetgeen verkieslijk is. Ofwel het politiek overleg 
met de coalitiepartner wordt heropend, met onderken
ning van het risico dat ook van die kant nieuwe posities 
worden geclaimd. In ieder geval geldt dat geforceerd 
ogende samenwerking op weinig begrip bij het electo
raat zal mogen rekenen. 

Her verwarren van politieke prioriteiten en electorale 
wervingskracht 
Het signaleren van dit punt kan niet uitmonden in een 
pleidooi om de werkelijke bedoelingen van de partij 
zoveel mogelijk aan electorate verantwoording te ont
trekken. Tach kan niet voorbij gegaan worden aan de 
neiging om te vaak de partij van de offers te willen zijn 
en te weinig nadruk te leggen op het economische en 
sociale draagvlak dat als noodzakelijke voorwaarde ge
schapen en in stand gehouden moet worden. Een bena
dering die zich meer op deze zijde van de medaille zou 
richten kan heel wei samengaan met hoofdzaken uit het 
huidige beleidsprogramma. Het ver chit is dan echter 
dat publieke voorzieningen meer als onvermijdelijk of 
noodzakelijk middel dan als doel op zichzelf worden 
gezien . En dat overheidsinterventie in de marktverhou
dingen of in individuele vrijheid eerder tot versterking 
van de markt of vergroting van sociale leefbaarheid 
dient dan als uiting van ongebreidelde drang tot sturing 
en planning is bedoeld. En dat lastenverlichting op zich 
nastrevenswaardig is, omdat niemand het tenslotte leuk 
vindt om belasting te betalen, maar voor nuttige uitga
ven een beroep op ieders eigen belang gepast is. 
Een dergelijke manier van denken verhoudt zich beter 
tot wat in grate delen van de samenleving als denktrant 
domineer!. Daarmee kan worden voorkomen dat in een 
te laat stadium inhaalmanoeuvres nodig zijn om de fei
ten bij te benen. Ze biedt meer ruimte voor het innemen 
van offensieve in plaats van defensieve posities. 
Dit is geen pleidooi voor modieus zijn. Het vermogen 
tot onderscheiding van vluchtige trends tegenover on
derliggende ontwikkelingen maakt of breekt bij uitstek 
de kracht en betekenis van een politieke partij. Het is 
wei een pleidooi voor het aanpassen van denkschema 's 
aan nieuwe realiteiten. Voor het moment lijkt echter 
voor te velen vast te staan dat de Partij van de Arbeid 
(nog) niet heeft getoond de uitdagingen van de jaren 
negentig te verstaan, laat staan aan te kunnen. 

Her handhaven van defictie van een homogene ach
terban 
Nadere bezinning op omvang en samenstelling van de 
'vaste' achterban is nodig. De groep van zwevende kie
zers blijft gestadig groeien. En ook niet-stemmen blijkt 
nu als altematief voor kiezen in toenemende mate inge
burgerd te raken, onevenredig meer in wijken met een 
relatief grate potentiele PvdA-aanhang. 
Dit is een moeilijk thema inzoverre een politieke partij 
tegelijkertijd bewust de directe belangen van haar eigen 
achterban tot uitgangspunt van beleid dient te nemen, 
maar dient te vermijden tot gevangene van diezelfde 
belangen te worden. 
Het valt echter op dat in campagnetijd en bij gelegen
heden dat het partijprofiel moet worden opgepoetst de 
reflexen altijd weer in de richting van de 'zwaksten in 
de samenleving', de 'laagste inkomensgroepen ', de 
'uitkeringsgerechtigden' en de "minderheden' en 'ach
tergestelden' wijzen. Stell en de door deze termen ge
adresseerden veel prijs op deze kwalificaties? ldentifi
ceren mensen die individueel in een dergelijke situatie 
verkeren zich gaame met de groep als geheel? Of wordt 
het eerder als stigmatisering ervaren? 
Uit opkomst- en voorkeurgegevens zou voorzichtig 
mogen worden afgeleid dat kennelijk dezelfde groepen 
die voor de PvdA als ijkpunt van het sociaal-econo
misch beleid fungeren slechts selectief zijn geneigd om 
die aandacht (landelijk en gemeentelijk) in electorale 
dank om te zetten. De PvdA wist na zeven magere jaren 
sociale politiek weer als thema op de politieke agenda 
te plaatsen, mede ge"inspireerd door wat in gemeenten 
was bedacht en uitgevoerd. De aangesproken groepen 
liepen er niet warm voor. 
Nu mag niet het misverstand ontstaan dat de aandacht 
voor genoemde categorieen burgers in het PvdA-beleid 
ter discussie zou worden gesteld. Wei mag worden be
twijfeld of een eenzijdig getoonzet beroep op deze 
mensen, namelijk vanuit hun 'achtergestelde' situatie, 
voldoende rekening houdt met de vele dimensies die 
bepalen hoe het dagelijks bestaan wordt ervaren. So
ciaal beleid in enge zin is dan te weinig om brede steun 
te mobiliseren. Een sociaal hart is beter dan een sociaal 
gezicht, maar het moet wei gevoed worden om regel
matig te kunnen kloppen. 

Primair op handhaving van interne sreun gericht lei
derschap 
Het algemeen aanvaarde feit dat Wim Kok onomstreden 
politiek Ieider is, is van buitengewone waarde, ook en 
juist in tijden van electorate tegenspoed. Daarmee is 
echter nog niet meteen gezegd dat de uitoefening van 
het leiderschap afdoende geregeld is. In het bijzonder 
het ontbreken van een voldoende mate aan anticipe
rende, richtinggevende Ieiding is binnen de partij zowel 
oorzaak van het uitblijven van conflicten als aanleiding 
tot intern orientatieverlies. Wat overheerst is het voort
durend achterom kijken of aile partijgenoten nog wei 
volgen in plaats van thema's agenderen, taboes door
breken, uitdagen en daardoor mobiliseren. 
Dit verschijnsel manifesteerde zich ook a! in de opposi
tiejaren en kan wellicht mede als verklaring dienen 
voor het gegeven de omstandigheden niet uitbundige 
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verkiezingsresultaat van september 1989. Het wordt 
nog versterkt door de positie die de politiek Ieider thans 
in het kabinet inneemt. De combinatie van het partijlei
derschap met de post van Financien brengt in de pre
sentatie meer beperkingen met zich mee dan sommige 
andere posten zouden hebben gedaan. Vooral bij tegen
vallende financieel-economische ontwikkelingen kan 
dit lelijk knellen. 
Daar staan echter tegenover een ook functioneel lei
dende positie in het kabinet alsmede de vereenzelvi
ging met een terrein dat in de beeldvorming rondom de 
PvdA reeds lange tijd haar achillespees vormt. Van een 
goed resultaat zal derhalve bij de volgende Kamerver
kiezingen een grote wervingskracht kunnen uitgaan. 
Per saldo behoeft de frictie tussen rol (profilering van 
voorkeur) en positie (doelmatige sturing en beheer van 
beleidskeuzen) geen probleem te zijn, mits in aanvul
ling is voorzien. Zulke leidinggevende impulsen, die de 
opties van de PvdA scherper kunnen markeren, zijn tot 
nog toe vanuit Tweede Kamerfractie en partijbestuur 
uitgebleven. Daardoor dreigt de zelf verkozen beper
king meer nadelen op te roepen dan nodig zou zijn. En 
dat terwijl op aile niveaus in de partij de behoefte aan 
geprofileerde en gezaghebbende Ieiding groot is. 

De afstemming tussen de landelijke en lokale partij 
Het zo vee) mogelijk vermijden van interne conflicten 
manifesteert zich vooral binnen en tussen de landelijke 
partijorganen. Dit concept van Ieiding geven schiet 
echter tekort in het sturen van de relatie tussen het be
leid op lokaal en landelijk niveau. (In een aantal op
zichten gaat dit ook op voor het verband tussen het lan
delijke en Europese beleid dat in de toekomst een punt 
van steeds urgentere aandacht zal worden). 
Frappant is dit in de afgelopen periode tot uitdrukking 
gekomen in het ruimtelijk beleid. Terwijl lokale be
stuurders zich inspanden projectontwikkeling in de bin
nensteden, inrichting van industrieterreinen en aanleg 
van nieuwe wegen en tunnels tot stand te brengen, boog 
de fractie zich over de beperkingen die een meer selec
tieve aanwending van de ruimte met zich mee brengt. 
Zulke uiteenlopende meningen over zulke zichtbare 
projecten tikken zwaar aan in het beeld van geloof
waardigheid en doelgerichtheid. 
Hier blijkt de partijorganisatie niet toegesneden te zijn 
op het onderkennen en tot een oplossing brengen van 
verticale conflicten en het bevorderen van een homo
geen bestuursbeeld. Toch dient dit bij voorrang de taak 
van de partij te zijn als verbindingsschakel tussen de 
partijgenoten in vertegenwoordigende lichamen. De 
kiezer stelt zulke tegenstellingen niet op prijs. 

Het belong van kwaliteitscriteria in de selectie van 
vertegenwoordigers 
Enkele jaren geleden heeft het partijbestuur getracht 
het monopolie van de gewesten tot de rekrutering van 
kandidaten voor Eerste en Tweede Kamer te doorbre
ken. Dat is toen mislukt, zij het dater ruimte is gescha
pen voor de onafhankelijke commissie kandidaatstel
ling. Inmiddels heeft het partijbestuur zich voorgeno
men deze kwestie opnieuw onder ogen te zien. 
Dit is een belangrijke zaak. Het is momenteel zeer de 
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vraag of in ieder afzonderlijk gewest voldoende afwe
ging plaatsvindt tussen in en buiten het gewest beschik
bare kandidaten. Eveneens kan worden betwijfeld of 
steeds voldoende rekening wordt gehouden met de 
eisen die het Kamerlidmaatschap met zich mee brengt, 
waaronder het bijdragen aan een evenwichtig en des
kundig beeld van de PvdA-inbreng in het landsbestuur. 
Wie heeft eigenlijk, buiten het dagelijks bestuur van de 
partij, volledig zicht op het functioneren van de fractie? 
Ook de samenstelling van het partijbestuur, respectie
velijk de mede hierdoor bepaalde taakopvatting vor
men niet in aile opzichten voldoende garantie voor het 
Ieiding geven aan de culturele om slag waaraan in de af
gelopen jaren reeds veel lippendienst is bewezen. 
Het verwezenlijken van deze culturele omslag staat of 
valt met het accepteren van het kwaliteitscriterium als 
zwaarwegend element bij de selectie van personen. 
Ook dit is een manier om herkenbaarheid te bevorderen 
en potentiele achterban te mobiliseren. Bovendien kan 
het de aantrekkelijkheid van politieke functies vergro
ten en ruimte bieden voor meer gerichte kadervorming, 
met name ook onder jongeren. 
Dit wordt een des te belangrijker instrument van profi
lering naarmate inhoudelijke tegenstellingen tussen 
partijen afnemen, politieke vraagstukken complexer 
(internationaler) van aard worden en beheersvraagstuk
ken een grotere aandacht van politieke bestuurders ver
gen. 

Een meer naar binnen dan naar buiten gerichte partij
cultuur 
Deze ziekte is reeds veelvuldig aan diagnose onderwor
pen, over de remedie bestaat minder overeenstemming. 
Ze is echter niet gevonden in de primaire slagzin: de 
wijken in! Er is naar mijn indruk weinig waar mensen 
zo ge"irriteerd van raken als politici die bezorgd de 
stand van de problemen komen opnemen en vervol
gens, op het Binnenhof teruggekeerd, weer overgaan 
tot de orde van de dag. Zo gaat het vaak en ten dele is 
dat onvermijdelijk. 
Bovendien wordt het beeld van politici gevormd in de 
pers en op de tv. Als zichtbare activiteiten in de eigen 
omgeving van mensen worden ondernomen, zal dat 
meestal als ondersteuning worden ervaren van het posi
tieve of negatieve beeld dat men al had. 
Vee) belangrijker is dan ook dat bestuurders het werk 
doen waarvoor ze door de gemeenschap worden onder
houden: efficient besturen, wijkproblemen binnen de 
mogelijkheden van het eigen bestuursniveau aanpak
ken en waar dat niet mogelijk is voor effectieve aan
sluiting op hoger politiek niveau zorgdragen. Voorts 
moeten beroepspolitici zoveel mogelijk tijd investeren 
in het verwerven van deskundigheid (ook in contacten 
met belanghebbenden) en minder energie nodig hebben 
voor het interne vergadercircuit en de verdediging van 
sectorale belangen. 
Binnen de PvdA (Tweede-Kamerfractie) zijn de hier
voor benodigde voorwaarden nog in ontoereikende 
mate beschikbaar. Omdat interne communicatie zwak 
ontwikkeld is, wordt meer dan nodig deelname aan het 
interne vergadercircuit vereist, op straffe van verlies 
aan invloed. En het ontbreken van (formele) hierarchi-
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sche verhoudingen (ieder lid is in beginsel met dezelfde 
aanspraken volksvertegenwoordiger) leidt tot een ta
melijk inefficiente werkwijze. 
Dit kan niet los worden gezien van de selectie- en be
oordelingsprocedure binnen de partij. Zander enige 
mate van centralisatie zal het onmogelijk blijven de 
sterke en zwakke pun ten van de fractie als geheel te on
derkennen en hiemaar bij te sturen. Dit laat onverlet de 
wenselijkheid dat ieder lid een directe binding met een 
gewest onderhoudt. 
Een fractie noch een partijorganisatie mag op bedrijfs
economische criteria beoordeeld worden. Ruimte voor 
aanpassing van de interne organisatie moet er echter al
tijd zijn, omdat anders de impuls tot efficient werken 
ontbreekt. Een strakkere organisatie zou de effectiviteit 
van werken en daarmee het resultaat van de fractie ver
beteren en aldus kunnen bijdragen aan een gunstiger 
beeldvorming. 

Een wisselvallig klimaat rond het interne politieke 
de bat 
Ook achteraf overweegt waardering voor de wijze 
waarop in de peri ode na 1986 openingen zijn gecreeerd 
voor verbreding en verdieping van het interne debat 
door middel van Schuivende Pane/en en Bewogen Be
weging. (Veelzeggend blijft wei het tempo waarmee het 
rapport over de partijcultuur en interne organisatie 
werd verdonkeremaand en nu naar aanleiding van de 
raadsverkiezingen een spectaculaire comeback lijkt te 
gaan maken). 
Onmiskenbaar is hiermee de basis gelegd voor de poli
tieke rolverwisseling na de verkiezingen. Vooralsnog is 
de betekenis van deze discussieprojecten vooral be
perkt tot het plaveien van de weg naar kabinetsdeel
name. Dat bleek onder meer uit het achter gesloten deu
ren houden van de afwijkende opvattingen van Wim 
Meijer bij het redigeren van Bewogen Beweging. Het is 
niet goed dat deze discussie buiten bereik van de partij 
is gehouden. 
In hoeverre inmiddels een solide basis voor een diep
gaander debat bestaat, is nog onzeker. Die onzekerheid 
is gevoed door de campagnebijdragen van Kok en Sint 
op 3 maart jongstleden die onder meer bestonden uit 
een terechtwijzing van 'politieke vrienden' die kenne
lijk aanleiding hadden gevonden de PvdA in een onder
geschikte rol ten opzichte van het CDA te situeren. Dat 
kon niet echt als een uitnodigende bijdrage voor open 
en onbevooroordeelde gedachtenwisseling zijn be
doeld. Wat was eigenlijk het oogmerk van hun opstel
ling? 

Een sluipende uitholling van de partijdemocratie 
Het zijn niet aileen partijcultuur en interne organisatie 
die vragen oproepen. Uiteindelijk lijkt ook het demo
cratisch gehalte van deelname aan activiteiten en be
sluitvorming van de partij in het geding. 
Onder meer kan hierbij gedacht worden aan de uithol
ling van de betekenis van partijraden en congressen. De 
daar plaatsvindende discussie is te vaak versnipperd 
over hoofd- en bijzaken. En de belangrijkste actoren in 
de Iandelijke dagelijkse politiek (fractieleden, bewinds
Iieden) spelen in de formele participatie- en besluitvor-

mingsstructuur geen andere rol dan door middel van de 
peptalk van de fractieleider of politiek Ieider. (Zo zijn 
de fringe meetings van congressen uitgegroeid tot de 
enige gelegenheden voor inhoudelijke confrontatie met 
sommigen die directe beleidsverantwoordelijkheid dra
gen). 
Verder is het doen en Iaten van partijbestuur en vooral 
fracties in hoge mate overgelaten aan deze organen 
zelf. Op gezette tijden zou een effectiviteitstoets echter 
geen kwaad kunnen als tegenwicht tegen voortrollende 
traditie en een hang naar conflictvermijding door mid
del van taakverdeling en hiermee verbonden non-inter
ventiegedrag. 
Ook de grote informele invloed van gewestelijke be
stuurders (in de wandeling wei aangeduid als 'baron
nen') is een probleem. Want vanuit een dergelijk infor
meel machtscentrum behoeft men zich niet te verant
woorden, noch voor de be"invloeding van het beleid van 
de landelijke partij, noch voor de gang van zaken bin
nen de autonomie van de gewesten. 
Er zijn meerdere mogelijkheden denkbaar om het in
terne democratische proces van een nieuwe impuls te 
voorzien. Enerzijds door meer ruimte te scheppen, bij
voorbeeld door aan de partijvoorzitter de aanwijzing 
van de niet-bezoldigde leden van het dagelijks bestuur 
op te dragen, waardoor de Ieiding in handen kan komen 
van een op onderlinge samenwerking gericht team. 
Anderzijds door informele invloed in formele macht 
om te zetten, bijvoorbeeld door de gewestsecretarissen 
in plaats van de I eden van het algemeen partijbestuur te 
benoemen. In verband hiermee zouden partijraad en ge
westelijk delegatieoverleg kunnen verdwijnen en een 
jaarlijks congres aan de vooravond van de algemene 
beschouwingen in de Kamer kunnen worden ge"introdu
ceerd. 
Hoofdzaak is dat democratie niet tot formeel begrip 
mag verworden. Versterking van de materiele betekenis 
is voortdurend geboden. Als de eigen organisatie hier
van niet voldoende doordrongen is en daar blijk van 
geeft kan nauwelijks een geloofwaardige positie ont
staan ten aanzien van het bredere en urgente vraagstuk 
van democratisering van de (intemationale) samenle
ving. 

Renovatie 
Het kan even duren voordat de effecten van verlegging 
of bijstelling van de koers zichtbaar worden. De tijd
spanne zal des te korter zijn naarmate meer wordt ver
staan onder welke voorwaarden en in welke omstandig
heden moet worden geopereerd. Voor de Partij van de 
Arbeid ligt dit momenteel vooral in: 
- het onderkennen van een veranderende functie van 

politieke partijen in de huidige samenleving; 
- de samenstelling van de politieke agenda voor de ko

mende jaren; 
- de aard en soliditeit van de grondslag van de coati tie 

met het CDA. 

Partij 
Er is veel en soms een overmaat aan belangstelling 
voor gebeurtenissen in de Binnenhofse politiek. De 
aandacht voor de interne gang van zaken binnen par-
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tijen beperkt zich tot aansprekende contlicten, bij voor
keur over personen. 
In een samenleving die steeds complexer en gefrag
menteerd raakt vormt de politieke partij een van de 
weinige overgebleven integratiemechanismen. Het zou 
daarom van belang zijn van buitenaf en van binnenuit 
nauwlettender toe te zien op de interne organisatie van 
partijen en op de uitoefening van hun rekruteringsfunc
tie ten behoeve van het bestuur. De wijze waarop aan 
toepassing van democratie en kwaliteitscriteria in een 
evenwichtige verhouding vorm wordt gegeven is cruci
aal. Ze is een belangrijk richtsnoer voor de verwachtin
gen die burgers mogen koesteren ten aanzien van het 
presteren van een partij in het openbaar bestuur. 
De naar mijn indruk aan populariteit winnende ge
dachte dat partijen al of niet onder invloed van verame
rikaniserende tendensen steeds meer tot hun oorspron
kelijke functie, namelijk die van kiesvereniging, zullen 
terugkeren, miskent de ruimere betekenis die partijen 
hebben en moeten houden. Deze ligt in het integreren 
van en arbitreren tussen conflicterende belangen. Het 
beoogde effect ligt in het reduceren van onzekerheden 
in de eigen leefomgeving van mensen tot aan de inter
nationale monetaire verhoudingen. De integrerende en 
arbitrerende functies vormen de Ieven ader van effec
tieve democratie. 
Traditioneel wordt het uitoefenen van deze functies in 
de vorm gegoten van verkiezingsprogramma en be
stuurlijke verantwoordelijkheid. Aangezien de samen
leving meer vibreert dan het gemiddelde program valt 
nauwelijks te ontkomen aan het beeld dat het rituele 
handelen van politieke partijen steeds minder spoort 
met de werkelijkheid. De vormkritiek die in deze situ
atie rechtvaardiging vindt, zou echter niet moeten lei
den tot defaitisme over de partijpolitiek als zodanig. 
De toenemende wispelturigheid van het electoraat (par
tijkeuze, opkomst) wijst niet zozeer op een groeiende 
afstand tot het systeem, maar meer op de hogere 
(nieuwe) eisen die aan de verwerving van legitimiteit 
en steun door partijen worden gesteld. Politici moeten 
aangeven hoe ze aan hun informatie komen en hoe deze 
wordt verwerkt. En ze moeten onderkennen wat duide
lijk gemaakt kan worden en wat niet; en hierop hun 
handelen afstemmen omdat anders de grens tussen de
mocratie en technocratie fataal wordt overschreden. 
Waar technocratie overheerst brokkelt democratisch 
deelnemen en meeleven onvermijdelijk af. 
IJkpunten van politieke modemisering liggen in: 
- het democratisch gehalte van partijpolitiek; 
- het draagvlak van bestuurlijke besluiten; 
- de representativiteit van de mandaatsuitoefening 

door volksvertegenwoordigers. ' 
Er valt niet in te zien dat binnen het bestaande systeem 
niet een nog aanzienlijke ruimte bestaat om modernise
ring tangs deze weg mogelijk te maken. Feitelijk gaat 
het niet om nieuwe categorieen. Maar wei om aanpas
sing van vorm en inhoud aan de eisen die door mondi
ger burgers in een ontwikkelde informatiemaatschappij 
worden gesteld. Staatkundige vemieuwing kan hierin 
een rol spelen. Maar als aan de basisvoorwaarden niet 
is voldaan blijven bijvoorbeeld invoering van het refe
rendum en rechtstreekse verkiezing van burgemeesters 
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kunstgrepen. 
De ijkpunten zouden ook behulpzaam kunnen zijn bij 
het verklaren van het hoe en waarom van de plechtige 
proclamatie en spoedige hierop volgende sobere teraar
debestelling van het 'wethouderssocialisme' van de 
Partij van de Arbeid. 
Yooropgesteld moet zijn dat vele wethouders en gede
puteerden hun taak wei verstaan en hun ambities heb
ben afgestemd op de actieradius van electoraat en man
daat. Niettemin of misschien zelfs wei juist om die 
reden is het tijd om te onderkennen dat de wijze waarop 
wordt bestuurd voor het algemene beeld van PvdA-po
litiek beslissender is dan de afkondiging of uitvoering 
van een markant beleidsprogramma. Dit staat in 
scherpe tegenstelling tot pleidooien voor ideologische 
offensieven en het hernemen van een voorsprongposi
tie in het publieke debat, zoals deze in de stijl van vroe
gere reflexen wei te horen zijn. 
Als de veronderstelling juist is dat bestuurlijk handel en 
meer openingen tot herkenbaarheid biedt dan politiek 
programmeren, behoeft ook voor de PvdA-bewindslie
den het ontbreken van een loepzuiver hervormingspro
gramma geen overwegende belemmering op te werpen 
voor een goede politieke prestatie. Vanzelfsprekend 
wordt daarmee het belang van de inhoud niet onderge
schikt. Essentieel is echter de resultaatgerichte verbin
ding tussen vorm en inhoud. Bestuurlijke effectiviteit 
en presentatie zijn dan de graadmeters voor de uitoefe
ning van het electorate mandaat. 

Agenda 
Het is niet moeilijk onderwerpen op te sommen die voor 
nadenken of handelen in aanmerking komen. Dit zal 
echter onvoldoende bij kunnen dragen aan de inhoude
lijke orientatie van de partij. Yoor dit doel is het meer 
van belang dwarsverbanden te herkennen tussen proble
men die op verschillende beleidsterreinen aan de opper
vlakte treden. En bovendien te onderkennen aan welke 
voorwaarden bestuurlijke procedures moeten voldoen 
om democratisch effectief handelen mogelijk te maken. 
Daar komt nog bij dat het om redenen van interne sa
menhang, identiteit en politieke be'invloeding nuttig 
zou zijn enkele them a's te selecteren en deze conse
quent en op verschillende bestuursniveaus aan de orde 
te stellen. 
Ten behoeve van bestuurlijke prioriteitenstelling wil ik 
een vijftal thema's noemen. Daarnaast liggen enkele 
belangrijke vragen voor die meer intern debat behoe
ven, als herijking van oude gedachten of als verwerking 
van nieuwe uitdagingen. 

Doe/matig beheer 
Zonder grondige aandacht voor aanpassing van het ma
nagement van de rijksdienst dreigt veranderingsgezind
heid snel in betrekkelijk loze gebarentaal tenonder te 
gaan. Politieke strijd wordt vaak uitgevochten over in
tenties. Uit de vele voorbeelden van burgerscepsis te
genover de overheid kan echter worden afgeleid dat ge
boekte resultaten en het vertrouwen in de rechtvaardig
heid en effectiviteit van beoogde middelen van min
stens zoveel belang zijn. Een mondiger burger in een 
wereld van wegebbende ideologische, tegenstellingen 
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ziet ook liever een bescheiden beleidsdoel in redelijke 
mate verwezenlijkt worden dan een visionair initiatief 
in bureaucratisch drijfzand onderborrelen.' 
Haar politieke denkrichting dwingt juist de PvdA tot 
een grote inspanning op dit punt. De gemakzuchtige 
wijze waarop in de afgelopen forrnatie verrneden werd 
organisatorische vraagstukken met betrekking tot de 
rijksdien t en aanpassing van verhoudingen binnen het 
openbaar bestuur onder ogen te zien is met dit gezichts
punt niet in overeenstemming. Een krachtige poging is 
alsnog geboden. 
Bestuurlijke continu"iteit is waardevol, maar als uit
drukking van de superioriteit van de vierde of vijfde 
macht (ambtenaren en belangengroepen) eerder sys
teembedreigend dan versterkend. Doelmatig beheer be
tekent versterking van democratische invloed. Daar
door kunnen nieuwe keuzes worden gehonoreerd 
omdat de organisatorische en procedurele voorwaarden 
hiervoor zijn gegarandeerd. Daarrnee kan onderschik
king aan zelfstandige belangen van de vierde macht en 
aan de belangenverweving van vierde en vijfde macht 
worden tegengegaan. Dit vergt echter ook van politieke 
partijen een evenwichtige opstelling ten opzichte van 
vertegenwoordigers van deelbelangen. Ook om die re
den is openheid over de gang van zaken binnen partijen 
(niet aileen de PvdA) gewenst. 

Maatschappelijke dee/name 
Stijgende arbeidsproduktiviteit en toenemende mobili
teit maken de kansrijken kansrijker en Iaten de kansar
men in ons zogenaamd sociale vangnet belanden. Re
gels, voorzieningen en inkomensvoorwaarden lijken 
eerder toegesneden op bestendiging van de verhouding 
actieven/niet-actieven dan op inschakeling in een maat
schappij die wordt gedomineerd door een minderheid 
van beroepsmatig werkenden. 
Ouderen en etnische groepen staan er veelal naast. En 
vrouwen komen aileen in de hogere inkomensgroepen 
goed weg. Voor het overige zijn er te weinig banen, 
slecht betaalde banen of is de organisatie van de verzor
ging van de kinderen beneden peil of buiten bereik van 
het inkomen. 
Bevordering van maatschappelijke deelname heeft al
tijd een prijs. Maar het is de vraag of die steeds voor 
dezelfde rekening dient te komen. 
Ouderen verdienen een leefbaar inkomen. De samenle
ving dient meer te investeren in kinderen door meer 
ruimte te scheppen voor vrouwen (kinderbijslag, op
vangvoorzieningen) en in het onderwijs. Daar staat te
genover de minder urgente individualisering in de so
ciale zekerheid: draagkracht moet voor de PvdA lei
dend beginsel blijven. Alsmede de erkenning dat finan
ciele prikkels (voor ondememers, werknemers en 
werkzoekenden) meer flexibel individueel gedrag kun
nen bevorderen. Mits de samenleving kansen biedt 
door middel van werk, scholing en gegarandeerde so
ciale zekerheid voor degenen die buiten de arbeids
markt moeten blijven. 
Voor degenen die potentieel deel uitmaken van de ar
beidsmarkt is het wegnemen van belemmeringen door 
middel van verrnindering van voorschriften en ver
meerdering van ondersteunende voorzieningen belang-

rijker dan een voor aile omstandigheden bepaalde inko
mensgarantie.' 
Het nastreven van beide doelstellingen tegelijkertijd 
blijkt in de praktijk lastig. Niet aileen de hoogte van de 
economische groei is daarvoor maatgevend. Doorslag
gevender is de mate waarin de spraakmakende minder
heid van werkenden een deel van het verworven inko
men wil afstaan. Daarin is soms ook een electorale be
perking gelegen. 

Ruimtelijke inrichting 
Als er een terrein is waar ambitie en realiteitszin ge
smoord dreigen te worden in verbureaucratisering en 
belangenverstrengeling, dan is het op dit terrein. De 
strijd om het beheer van de schaarse bronnen grond, 
Iucht en water loopt dwars door aile partijen heen. Ze 
frustreert op voorhand de ruimtelijke ordening als het 
meest geschikte bestuurlijke instrument om milieube
leid te voeren. Gevreesd moet worden dat de onge
stuurde concurrentie tussen en onder ambtenaren en be
stuurders de afweging tussen investering en rendement 
voor de samenleving als geheel niet ten goede komt. 
Door het grote gewicht dat de randstad en de grote ste
den op dit terrein toekomt is de positie van PvdA-be
stuurders cruciaal. Het is hun taak om de keuzes die ge
maakt moeten worden te verduidelijken: wonen, wer
ken en recreeren staan centraal in het alledaagse Ieven. 
De politiek spreekt er op dit moment voomamelijk in 
negatieve terrnen over en binnen de PvdA spreekt men 
elkaar ook nog tegen. 
Het is nodig het initiatief op het gebied van de ruimte
lijke ordening terug te brengen bij het politieke bestuur, 
waar mogelijk gedecentraliseerd, waar nodig op rijks
niveau. Hiervoor is brede overeenstemming over de in
richting van ons land binnen een partij onontbeerlijk. 
Daardoor kunnen keuzes weer inzichtelijk gemaakt 
worden en kan het openbaar bestuur dichter bij de bur
gers worden gebracht. Bestuurlijke reorganisatie kan 
daarbij ondersteunend werken; doorslaggevend op de 
korte terrnijn waarbinnen belangrijke beslissingen 
moeten worden genomen kan ze echter niet zijn. 

Democratisering van de Europese Gemeenschap 
Democratisering van de intemationale verhoudingen in 
het algemeen moet als een onlosmakelijk met de voort
gaande intemationalisering verbonden opdracht wor
den beschouwd. Het meest urgent is nu echter de insti
tutionele regeling binnen de EG. In 1985 hebben natio
nale parlementen een belangrijke kans op verkleining 
van het gat in de democratische controle tussen natio
naal en communautair niveau Iaten liggen. Zonder slag 
of stoot werd toen (ook door het Nederlandse parle- . 
ment) akkoord gegaan met verbreding van de wer
kingssfeer van de Europese verdragen via de zoge
naamde Akte, waarin uitbreiding van democratische 
controle maar mondjesmaat was geregeld. 
De mede hierdoor sedertdien opgetreden versnelling in 
de Europese samenwerking leidt tot een nieuwe kans. 
Het moet mogelijk zijn in de afzienbare toekomst tot 
een meer evenwichtige regeling van de democratische 
verhoudingen binnen de Europese Gemeenschap te 
komen. 
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Dit zou ertoe kunnen leiden dat zelfs vertraging in de 
op zichzelf zeer nastrevenswaardige vorming van de 
Economische en Monetaire Unie zou moeten worden 
aanvaard totdat tegelijkertijd besluiten zouden kunnen 
worden genomen over de democratische controle in 
breder verband. Na jarenlang gesteunde of stilzwijgend 
geaccepteerde herschikking van bestuurlijke verhou
dingen in Europees verband is dit een historische op
gave voor volksvertegenwoordigers in het Europees 
Parlement en in de parlementen van de lidstaten. 
Dit is ook de enige weg om uiteindelijk de burgers 
meer bij de Gemeenschap te betrekken. De kritische 
grens tussen democratie en technocratie is daar al lang 
geleden overschreden. Het bereiken van nieuw even
wicht is een voorwaarde voor het behoud van legitimi
teit van de samenwerking in de nu bestaande vorm. 

Verruimd veiligheidsbeleid 
Oat de oude veiligheidsverhoudingen niet meer be
staan, is geen nieuws. Wei valt op dat het denken over 
veiligheid juist door de jongste ontwikkelingen geken
merkt wordt door Eurocentrisme, met de blik verengd 
tot Midden-Europa. Fundamentele ontwikkelingen el
ders onttrekken zich daardoor aan onze aandacht. 
De (in de toekomst uitgebreide) Europese Gemeen
schap zal zich binnen afzienbare tijd met zowel poli
tieke als militaire aspecten van veiligheidsbeleid bezig 
houden. Omdat hoe dan ook de betrekkingen tussen de 
Sovjet-Unie en de Verenigde Staten van primaire bete
kenis voor de veiligheidssituatie in de wereld blijven, is 
het voorkomen van een ge·isoleerde Amerikaanse posi
tie van groot belang. In een op een laag militair even
wicht gestabiliseerd Europa is de zichtbare koppeling 
verdwenen. 
Het is tijd om de vraag aan de orde te stellen of wij het 
ons mogen veroorloven de aandacht voor de eigen vei
ligheid exclusief te betrekken op de eigen Europese 
regio. Gegeven de mondialisering van het veiligheids
vraagstuk ligt dit niet voor de hand. De overweldigende 
militaire capaciteit van de Sovjet-Unie is nog intact. 
Toenemende capaciteiten zijn te signaleren in Noord
Afrika en het Nabije Oosten. De verspreiding van kem
wapens over meer Ianden gaat door, ondanks de inter
nationale afspraken. Staatsterrorisme blijkt moeilijk te 
bestrijden. Tegen deze achtergrond moet overwogen 
worden het geografische mandaat van de NAVO uit te 
breiden en daarmee nieuwe betekenis te verlenen aan 
deze organisatie als instrument van veiligheidsbeleid. 
Daardoor zou een nieuwe koppeling met de Verenigde 
Staten tot stand worden gebracht, die bovendien de 
Europese aanspraken op en belangen bij een mondiale 
rol zou ondersteunen en het type veiligheidsbeleid van 
de VS zou kunnen bernvloeden. 

Naast deze kemthema's liggen er belangrijke vragen. 
Ze kunnen hier slechts kort worden aangestipt. Het zou 
van kracht getuigen als de PvdA er in de komende jaren 
in zou slagen de keuzes die deze vragen oproepen te 
maken omdat ze haar politieke identiteit kunnen ver
sterken. 
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Is inkomensbeleid de maat van aile dingen ? 
Wij zijn eraan gewend geraakt een klemmend beroep 
op electorale ondersteuning te grondvesten op de be
lofte dat de lagere inkomens er meer op vooruit zullen 
gaan dan de hogere. Daarbij ontstaan twee problemen. 
Het eerste is dat we er zelf niet in slagen deze belofte 
waar te maken.• Specifieke maatregelen blijken altijd 
relatief duur, en er zijn blijkbaar andere prioriteiten die 
voorgaan. Het is raadzaam geen verwachtingen te 
scheppen als de werkelijkheid te weerbarstig blijkt. De 
grens ligt daar waar de meerderheid niet bereid is de 
minderheid (meer) ruimte te geven. 
Het tweede probleem is dat iemand die van een laag in
komen rond moet komen niet meteen ook belangstel
ling heeft voor het lot van medeburgers in een verge
lijkbare positie. Eerder zal hem of haar de vraag bezig
houden: hoe krijg ik het wat beter (in inkomen, maar 
ook in huisvesting, woonomgeving, kansen voor de 
kinderen, sociale veiligheid). Leefomstandigheden 
worden door meer dan inkomen aileen bepaald, zij het 
dat zonder minimale inkomensvoorwaarden alle ove
rige mogelijkheden onbereikbaar blijven. Een behaag
lijk gevoel, sociale samenhang in de buurt, maatschap
pelijke inschakeling, een schone stad en toegankelijk 
bestuur !ellen evenzeer mee. 
De vraag dringt zich op: leidt overmatige aandacht 
voor inkomensvoorzi.eningen (primair, secundair, ter
tiair) niet tot verlamming van sociale mobiliteit (weg
vallen van prikkels; armoedeval)? Is de ambitie van 
veel mensen niet gewoon gelegen in opwaartse sociale 
mobiliteit (aansluiting bij de middenklasse)? Wordt de 
PvdA juist ten aanzien van die ambitie niet eerder als 
bedreigend dan als bescherrnend ervaren?' 
Belangrijk is 'solidair zijn' niet als moreel appel te be
schouwen, maar als beroep op eigenbelang omdat uit
blijven van solidariteit onze samenleving ontwricht. 

Dient categoraal beleid de integratie van etnische 
groepen ? 
Het is het moeilijkste them a van alle, maar intussen niet 
meer weg te denken uit West- en Oost-Europa. De so
ciale integratie van etnische groepen loopt spaak. 
Welke nieuwe kansen kunnen worden geschapen om 
verspilling van kostbare tijd te voorkomen? 
In ieder geval moeten de problemen in terrnen van 
feiten en niet uitsluitend in termen van moraliteit onder 
ogen worden gezien. Durven wij de discussie aan over 
vragen zoals opgeworpen door een voorpostambtenaar 
in de Indische Buurt in Amsterdam: 'Zo langzamer
hand zijn er meer achtergestelde groepen dan niet-ach
tergestelde groepen. Oat schept dus een probleem. In 
een buurt als deze werkt dat positieve discriminatiebe
leid averechts. ledereen zit hier immers aan de onder
kant van de samenleving. In de buurt is men zeer tole
rant. ( . .. ) Er is een grens aan die tolerantie, omdat de 
positieve discriminatie voor de een, automatisch de 
achtersteiiing van de ander betekent. In een buurt als 
deze zou je de hele zaak moeten opkrikken. Niet aileen 
vrouwen, niet aileen invaliden, niet aileen buitenlan
ders, nee, het hele zootje.' Zijn conc\usie: 'Het voor
rangsbeleid kweekt geen solidariteit maar Janmaat
aanhang'.' 
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Integratie vergt bestuurlijke en financiele arrnslag voor 
gemeenten, stimulering van aanpassing, spreiding, ver
snelling van gelijkstelling. Daarvoor zijn onder meer 
nodig opleidingsmogelijkheden, begeleidingsvoorzie
ningen en kiesrecht. Alsmede een Nederlandse variant 
van het plan-Rocard: een harde, niets verbloemende 
campagne tegen racisme. Want de hoofdzaak is dat vele 
deels schuldbewuste deels na'ieve Nederlanders nog 
steeds denken dat toestanden zoals in Engeland, Frank
rijk en Belgie hier niet (zullen) voorkomen. 

Hoe zijn men sen te mobiliseren voor effectief milieu
beleid? 
Milieubeheer is investeren met het oog op toekomstig 
maatschappelijk rendement. En dus niet het voorberei
den van mensen op verlaging van hun levensstandaard. 
Want er is niets (ook het milieu niet) dat mensen zozeer 
lief hebben als hun levensstandaard die immers mede 
door de historische inspanning van sociaal-democraten 
bij het overgrote dee! van de bevolking gestadige ver
hoging heeft gekend. 
Milieubehoud moet daarom niet met doemdenken ge
paard gaan ter verrnijding van de reactie: er zijn zoveel 
problemen dat we er maar niets meer aan doen. Enkele 
aansprekende successen kunnen vee) meer betekenen 
dan steeds maar weer nieuwe actiedoelen. Ook durven 
investeren in Oost-Europa (zoals de elektriciteitsprodu
centen terecht hebben gepropageerd), of sanering van 
schrijnende toestanden in ontwikkelingslanden zicht
baar maken kan hieraan bijdragen. lk zie dit als altema
tief voor de terreur van depositiedoelstellingen. Niet als 
verdringing van wat moet gebeuren, maar wei als rela
tivering dat bestuur niet zonder draagvlak kan. 

Hoe relevant is nog het Zweedse model? 
Een stakingsverbod, loonbevriezing gedurende twee 
jaar en sanering van sociale voorzieningen , leidend tot 
een breuk met en tussen de sociale partners en de val 
van het kabinet: zo ging het er in februari in Zweden 
aan toe. Van 'het' Zweeds model kan dus niet zo ge
makkelijk worden gesproken. Als de loonstijging ver 
uitgaat boven de toename van arbeidsproduktiviteit en 
tussen particuliere en collectieve sector steeds grotere 
onevenwichtigheden in groei, omvang en samenstel
ling ontstaan, is het model zijn grenzen te buiten ge
gaan. 
Dit laat onverlet dat elementen uit de Zweedse sociaal
economische politiek alleszins bruikbaar blijven voor 
aangepaste toepassing in Nederland, zoals in aanzet 
ook in het project sociale vemieuwing besloten ligt. 
Maar bevestigd is ook dat modelmatig denken in de 
praktische politiek meestal riskant is, des te meer wan
neer het voorbeeld in het buitenland ligt omdat omstan
digheden zich nauwelijks Iaten vergelijken. 

Coalitiegrondslag 
Van de agenda nu naar de uitvoering. De hoofdvragen 
zijn: welke omstandigheden en overwegingen vorrnen 
de bouwstenen tot de coalitie van CDA en PvdA? En 
hoe bestendig kan de grondslag zijn? 

De volgende drie factoren zijn van betekenis voor het 

beantwoorden van de eerste vraag. 
Ten eerste het samenvallen van een opportuniteitsbe
lang. Reeds omstreeks het zo genoemde Paasdebat in 
het voorjaar van 1988 bleek het begin van een bewe
ging te herkennen die het CDA in toenemende mate 
van de VVD verwijderde. De verschillende momenten 
behoeven hier niet nog eens te worden gememoreerd. 
Vast staat dat open buiten het Binnenhof de steeds stel
liger gedachte postvatte dat een volgende coalitie uit 
CDA en PvdA zou bestaan. En niet kan worden volge
houden dat vanuit het CDA een uiterste inspanning is 
ondemomen om de crisis rond het reiskostenforfait af 
te wenden. Voor de PvdA gold de hiervoor al aange
duide noodzaak het abstracte project van Schuivende 
Pane/en en Bewogen Beweging vorrn te geven in con
crete regeringsdeelname. 
De PvdA kwam slechts met een gering aantal opinies 
aan de onderhandelingstafel als gevolg van de crisis
aanleiding, de sterke CDA-positie, de zwakke VVD
positie en de geringe aandacht voor versterking van de 
eigen machtspositie anders dan door een electoraal 
appel gebaseerd op program en lijsttrekker. 
Het CDA bleek er, ondanks de verkiezingswinst, niet 
vee! meer te hebben. De eerste poging in de inforrnatie
fase om een coalitiemogelijkheid CDA/YVD/066 te 
onderzoeken was meer instrumenteel in het Iicht van de 
verdere gang van zaken dan serieus doel op zichzelf. 
Ten tweede de veranderingen in de intemationale om
geving. Door de zich snel wijzigende veiligheidssitu
atie in Europa werd een potentieel hoofdprobleem voor 
de samenwerking geruisloos gedemonteerd. 
Er is echter meer te verklaren uit deze ontwikkeling, 
zonder dat hieraan een zelfstandige betekenis zou 
mogen worden verleend. De intemationale affiliatie 
van christen-democraten en sociaal-democraten binnen 
Europa is van bepaald verderstrekkende betekenis dan 
de intemationale samenwerking tussen liberale groepe
ringen. Met name de nauwe banden tussen CDA en 
CDU enerzijds en PvdA en SPD anderzijds, alsmede de 
reeds bestaande of inmiddels gelegde contacten in 
Oost-Europa zijn hierbij van belang. Daamaast I opener 
vele directe verbindingslijnen naar Europese Commis
sie en Europees Parlement. Daarbij treden ook beleids
matige overeenkomsten aan het Iicht (bijvoorbeeld de 
sociale norrnering van de interne markt)! Deze contac
ten verlenen een extra dimensie aan de coalitie op na
tionaal niveau. Ze is niet om deze reden gezocht, maar 
inmiddels wei als gevolg van de ontwikkelingen in 
Europa geworden tot dee! van de coalitiegrondslag. 
Ten derde de ruimte voor programmatische herijking. 
Ten opzichte van het programma van het CDA/YVD
kabinet kon een gezamenlijke basis voor aanpassing 
van het beleidsprogramma in het bijzonder gevonden 
worden op een viertal punten: 
I. veiligheidsbeleid (om redenen zoals hierboven om

schreven), met enige aanvulling op het terrein van 
ontwikkel ingssamenwerking; 

2. herstel van sociaal evenwicht, in de sfeer van inko
mens, werkgelegenheid en scholing; 

3. versterking van het modeme corporatisme (sleutel
rol voor een sociaal akkoord, tripartisering arbeids
voorziening); 
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4. groen Iicht (na rood YYD-sein) voor verdergaande 
sanering van het milieu. 

Hoe stevig is nu deze grondslag? Stevig gemeten naar 
de intentie waarmee beide partijen de samenwerking 
zijn begonnen en hun voorlopig blijvend samenval
lende opportuniteitsbelang de regeerperiode uit te die
nen. 
Minder hard waar het gaat om de intrinsieke waarde 
van het regeerakkoord als leidraad voor de probleem
oplossing in de komende jaren. A Is hier de eerder uit
gewerkte politieke agenda naast wordt gelegd is het 
nog maar de vraag of deze coalitie geeigend is voor 
verwerking van de aangedragen kwesties. Sociale en 
economische deelbelangen en verwevenheid van en 
met vierde en vijfde macht kunnen doelmatig beheer, 
maatschappelijke deelname en ruimtelijke inrichting 
potentieel frustreren. Vooral de intemationale vraag
stukken lijken op voorhand juist in de samenwerking 
tussen CDA en PvdA tot breed gedragen overeenstem
ming te kunnen leiden. 
Tenslotte kan de soliditeit van de grondslag niet los 
worden gezien van de altematieve mogelijkheden tot 
coalitievorming. Zolang de situatie in de YVD, perso
neel en programmatisch, niet is uitgekristalliseerd lijkt 
het zowel vanuit CDA- als vanuit PvdA-oogpunt niet 
goed mogelijk de relatie tot de VVD nader te taxeren. 
Anders ligt het met 066. De feiten van de formatie zijn 
inmiddels de feiten van de samenstelling van de coali
tie geworden. Toch is het van belang vast te stellen dat 
gelet op het nu voorliggende regeerakkoord program
matisch gezien geen aanleiding zou hebben bestaan tot 
frictie tussen PvdA en 066. 
Oat 066 vanuit de oppositie electoraal een goede beurt 
zou kunnen maken is reeds in het stadium van de schei
ding der wegen onder ogen gezien. Deze electorale po
sitie brengt de vraag onder de aandacht hoe 066 als co
alitiepartner van CDA en PvdA uit de raadsverkiezin
gen zou zijn gekomen. Het is moeilijk voorstelbaar dat 
in dat geval de helft van een zo aanzienlijke winst van 
voormalige PvdA-kiezers zou zijn gekomen. 
De sterke uitwisseling tussen PvdA- en 066-kiezers 
(enigszins vergelijkbaar met de uitwisseling tussen 
CDA- en VVD-kiezers) maakt het ook minder aanne
melijk te veronderstellen dat voor 066 het openlaten 
van mogelijke deelname aan een kabinet met CDA en 
VYD een minder riskant avontuur dan voorheen zou 
zijn. Daarbij komt nog dat de winst van 066 als uit
drukking zou kunnen worden beschouwd van een 
maatschappelijke trend, die ook de Partij van de Arbeid 
niet aan haar voorbij kan Iaten gaan en gekenmerkt 
wordt door identificatie met: voorzichtig progressief, 
beschaafd links, pragmatisch in denken en handelen, 
idealen prima maar overdrijf het niet. Zeker ook een 
markt van en voor jongeren. 
Erkenning van de betekenis van de versterkte positie 
van 066 zal de mogelijkheden tot beleidsvemieuwing 
in de toekomst vergroten. Dit is temeer van belang 
waar de uitwisseling van kiezers tussen PvdA en Groen 
Links een getalsmatig dieptepunt heeft bereikt. 
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Zou de slotsom niet kunnen luiden dat de rol van 066 
het meest geprofileerd kan zijn in de huidige positie of 
in een coalitieverband dat de partij een eigen rol zou 
garanderen, zoals in een samenwerkingsverband met 
YVD en PvdA denkbaar zou zijn? 
Er zijn meerdere redenen voor de Partij van de Arbeid 
deze mogelijkheid als optie op haar merites te blijven 
toetsen. Een uitgewerkte, samenhang vertonende poli
tieke agenda kan hierbij van dienst zijn. 

Het verkennen van positie en identiteit van de Partij 
van de Arbeid is ook de uitdaging aanvaarden van de 
van scepsis doordrenkte vraag naar de toekomst van de 
sociaal-democratie in West-Europa. Poging tot beant
woording voert vee! verder dan in dit bestek kon wor
den verwerkt. Een nadere beschouwing van maatschap
pelijke ontwikkelingen en perspectieven en van de 
voorwaarden die de intemationale omgeving stelt is 
hiervoor onontbeerlijk. 
Uit de beperkte momentopname van de situatie waarin 
de Partij van de Arbeid verkeert vloeit echter wei een 
voorlopige conclusie voort. Temidden van een mondi
ger omgeving zal de sociaal-democratie niet (meer) een 
maatschappelijke voorhoede kunnen of moeten willen 
zijn. De partij moet als integrerende kracht steun mobi
liseren door het aanhouden van afstand tot belangen
verstrengeling. Door zich te richten op het scheppen 
van breed gedragen maatschappelijk evenwicht als uit
komst van confrontatie van belangen. En door zich 
consequent te verantwoorden in een open en toeganke
lijk in plaats van gesloten en autoritair bestuursmodel. 
Op deze grondslag kan de Partij van de Arbeid zich ma
nifesteren als meest herkenbare en betrouwbare drager 
van het algemeen belang dat in zijn kern sociaal en de
mocratisch is. 

Noten 
* Fragment uit : Ben Schierbeek, Door her oog van de wind, 

Amsterdam 1988. 
I. Zie het anikel 'Waarheen PvdA' van Hans Kombrink in : So

cialisme en Democrarie,juli/augusrus 1986. 
2. Lezing W. Kok KUN, 6 juni 1989. 
3. Enkele ideeen ontleend aan brieven van Paul Kalma en Mi

chie( Zonneveld in: P. Kuyper, Prenrenries en parrijen, Am
sterdam 1990. 

4. Dit thema heb ik eerder uitgewerkt in het anikel 'Afstem
ming management en ideologie is democratische macht' in: 
Openbare Uirgaven , september 1988. 

5. Interview met Piet Vos in: De Onderneming, 10 oktober 1989. 
6. Het koopkrachtoverzicht in de bijlage bij het regeerakkoord 

alsmede de recente voorspelling in het Centraal Economisch 
Plan 1990 van het CPB Iaten hierover geen misverstand be
staan. 

7. Deze veronderstelling is niet bewezen, maar wei gevoed 
door de waarneming van Mieke van den Burg dat in Utrecht 
sprake zou zijn van een slecht verkiezingsresultaat voor de 
PvdA in wijken na. renovatie in vergelijking met wijken v66r 
stadsvemieuwing. Een indruk die zich leent voor nader on
derzoek. 

8. Interview met Jan Beerenhout in: Her Paroo/, 24 maan 1990. 
9. Zie het anikel van Paul Scheffer 'Afscheid van de verzuilde 

sociaal-democratie' in: Socialisme en Democrarie, december 
1989. 
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Kundera's koketterie 

De literatuur van de negentiende eeuw telt vrij veel 
auteurs die zichzelf een profetische gave toeschreven, 
en mede om die reden het politiek en maatschappelijk 
leiderschap ambieerden. De Engelse romanticus Shel
ley sprak zijn pretenties onbekommerd uit: hij be
schouwde de dichters als 'the unacknowledged legisla
tors of the world ' . Later zou zijn voorbeeld navolging 
krijgen van figuren als Carlyle, Hugo , Tolstoi en Stefan 
George. 
Nietsche is temidden van dit gezelschap geroepenen 
wei de meest befaamde en kleurrijke profeet. ln het di
thyrambische en visionaire proza van zijn alter ego Za
rathustra verkondigde hij de spoedige komst van de 
Ubermensch en de eeuwige terugkeer van hetzelfde. 
Aan het einde van zijn Ieven, toen hij werkte aan het 
onvoltooid gebleven hoofdwerk Der Wille zur Macht, 
voorzag hij zelfs twee apocalyptische eeuwen. Vee! van 
zijn lezers waren geneigd de wereldoorlogen als de ver
werkelijking van zijn voorspellingen te beschouwen. 
Sommigen, waaronder de ideologen van fascisme en 
nationaal-socialisme, meenden in zijn geest te handelen 
door het noodlot een handje te helpen. 
Anno 1990 is er vrijwel geen schrijver meer die zich 
nog in aile ernst durft te wagen aan een blauwdruk voor 
de toekomst, niet in het positieve en evenmin in het ne
gatieve. De ideologische en morele zekerheid (of zelf
verzekerdheid) die daartoe vereist is, ontbreekt of is 
niet Ianger comme ilfaut. 
Het herolsch individualisme dat romantische types als 
Shelley, Hugo, Carlyle, Nietzsche en George beli
chaamden, komt in het tijdperk van het platte mediahel
dendom als rijkelijk banaal over. Bovendien is de nei
ging waaraan de schrijvende intellectueel gedurende de 
grootste helft van de twintigste eeuw heeft gehoor
zaamd (zich tot spreekbuis of werktuig van een of an
dere politieke of levensbeschouwelijke richting Iaten 
maken) taboe geworden, zeker in het Iicht van de om
wentelingen die zich recentelijk in Oost-Europa hebben 
voorgedaan. 
Sinds 1968 is de geengageerde literatuur (dat befaamde 
stokpaardje van communisten en existentialisten) tot 
een museumstuk geworden. Tijdens dat befaamde jaar 
van revolutie en reactie (of, om het bij wijze van een 
andere alliteratie te zeggen, van Parijs en Praag) trad de 
verbeelding even buiten zijn oevers. Maar toen de bar
ricaden waren geslecht en de rookgordijnen opgetrok
ken, ging de verbeelding weer in retraite, om zich in so
lipsistische en esthetische bespiegelingen te verliezen. 
Op een moment dat iedereen met enige kennis van de 
actualiteit spreekt over 'het einde van de ideologieen', 
of, modieuzer nog, van 'het einde van de geschiedenis', 
is engagement net zo'n archalsch begrip geworden als 
teach-in, repressieve tolerantie en omtumen. 'Engage-

ment', zo zegt een personage in Robert Vernooy's re
cente roman De dingen die er niet toe doen, ' is voor 
popsterren, niet voor politici. De tijd van de grote vi
sioenen is voorbij.' 

Generatie van '68 
De onste/felijkheid*, de eerste roman die Milan Kun
dera na De ondraaglijke lichtheid van het bestaan heeft 
gepubliceerd, is in vele opzichten een typisch produkt 
van het post-revolutionaire en postmodeme tijdvak. 
Tolk van de voorrnalige stenengooiers die in mei 1968 
het Parijse Quartier Latin tot de navel van de wereld 
wisten te maken, is het personage Paul. Van bevlogen 
idealist is hij een afstandelijke scepticus geworden. Hij 
weet de tijdgeest voortreffelijk te analyseren, maar laat 
het bepalen van de eigen positie over aan zijn gespreks
partners. Een van hen zal zich Iaten provoceren tot de 
uitspraak dat Paul en consorten zich hebben ontpopt 
' tot de briljante bondgenoten van hun eigen grafdel
vers'. 
Net als de intellectuelen van voorgaande generaties 
heeft de generatie van '68 zich willens en wetens over
geleverd aan machten die korte metten met hun propa
gandisten plegen te maken zodra hun diensten niet Ian
ger nodig zijn. Waren het vroeger de ideologieen van 
links en rechts die riicksichtslos profiteerden van de in
tellectuele lippendienst, nu is het de 'imagologie', dat 
wil zeggen de op produktie en reproduktie van pak
kende beelden gerichte bewustzijnsindustrie, die 'de 
klerken ' tot hun verraad heeft weten te verleiden. Bin
nen de westerse, democratisch geregeerde wereld heeft 
de imagologie een verschuiving van het machtscentrum 
weten te veroorzaken. De politieke besluitvorrning 
vindt niet plaats in de parlementen en op de ministeries, 
maar in radio- en televisiestudio 's en redactielokalen. 
Joumalisten en opiniepeilers zijn belangrijker dan be
stuurders en volksvertegenwoordigers. 
Het einde van de ideologieen - het toeval wil dat Kun
dera en Fukuyama tezelfdertijd op hetzelfde idee zijn 
gekomen - betekent het einde van de oorlogen. 'De 
ideologieen voerden oorlog en elk was in staat om via 
zijn denkbeelden een hele periode te beheersen. De 
imagologie organiseert zelf de vreedzame afwisseling 
van systemen op het vrolijke ritme van de seizoenen. 
Zoals Paul zou zeggen: de ideologieen horen bij de Ge
schiedenis, het rijk van de imagologie begint waar de 
Geschiedenis ophoudt.' Een nieuwe lente, een nieuwe 
levensbeschouwing, kant en klaar opgediend in makke
lijk te verteren brokken die door televisie, radio en 
krant zijn voorgekookt. 
Pauls woorden onderstrepen aileen maar wat de vertel
ler iets eerder heeft gezegd. ln weerwil van de literaire 
gedragsregel datje een romancier nooit mag vereenzel-

Jaap Goedegebuure 
Hoogleraar taal- en literatuur
wetenschap aan de Katholieke 
Universiteit Brabant 

socialisme en democratie 
nummerS 

135 mei 1990 



socialisme en democratic 
nummer 5 
mei 1990 

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

vigen met zijn personages, en in weerwil van Kun
dera's afkeer van lezers die hem op grond van zijn ro
mans in een ideeendebat betrekken, doen we er goed 
aan de schrijver hier op zijn woord te geloven. A Is er al 
een verschil in de standpunten van auteur en romanfi
guur valt aan te brengen, dan gaat dat niet verder dan 
een nuance in hun beider weerzin tegen het politieke 
bedrijf. Paul is daar nog cynischer door geworden dan 
Kundera zelf. Hij is dan ook degene die zegt liever op 
de tonen van kindergezang te overlijden dan op de maat 
van Chopins menigmaal misbruikte Dodenmars. 
Pauls boutade figureert in een pleidooi waarbij de fri
voliteit wordt uitgespeeld tegen het tragische levensge
voel. Het gaat zeker niet te ver om in het verzet tegen 
de tragiek een polemiek met Nietzsche te zien, dezelfde 
Nietzsche wiens idee van de 'ewige Wiederkehr der 
Gleichen ' in Kundera's vorige roman diende om de be
grippen 'Iicht ' en 'zwaar' relief te geven. De zwaarste 
last, zo heeft Nietzsche ongeveer gezegd, is de ge
dachte dat alles zich op precies dezelfde wijze zal blij
ven herhalen. Die last hield in zijn ogen tevens een ver
antwoordelijkheid in: een mens zou zo moeten Ieven 
dat hij de eeuwige terugkeer niet aileen onderging maar 
ook wenste. 
Terecht suggereerde Kundera dat Nietzsche zijn lezers 
een moraliteit voorhield. 'A Is de Franse revolutie zich 
eeuwig zou herhalen, zou de Franse geschiedschrijving 
minder trots zijn op Robespierre. Maar omdat ze 
spreekt over iets dat nooit meer terugkomt, zijn de 
bloedige jaren veranderd in !outer woorden, theorieen 
en discussies, ze zijn Iichter geworden dan veren, ze 
jagen geen schrik meer aan. Er is een eindeloos verschil 
tussen de Robespierre die slechts eenmaal in de ge
schiedenis voorkomt en een Robespierre die eeuwig 
terug zou keren om de koppen van de Fransen te Iaten 
roll en. ' Nadat dat eenmaal is vastgesteld, loopt Kun
dera's gedachtengang uit op de dubbelzinnigheid en 
omkeerbaarheid van de tegenstelling zwaar-licht: wie 
zich, zoals Tomas, realiseert dat je maar eens leeft, er
vaart de Iichte last als een Ioden druk. En wie Ieeft in 
overeenstemming met Nietzsche's categorische impe
ratief ontlast het geweten. 
Maar Kundera is hier allerrninst rechtlijnig en nog min
der consequent. Bewust neemt hij een houding aan die 
door hem menigmaal is verdedigd met de Stelling dat 
de romancier de problemen van aile kanten moet be
lichten, zonder daarbij te worden gehinderd door de 
verplichting voor oplossingen te zorgen. In zijn essay 
'De afgewezen erfenis van Cervantes ' (opgenomen in 
De kunst van de roman) opteert hij voor 'de wijsheid 
van de onzekerheid ' ; die leert hem dat goed en kwaad 
geen kwesties zijn van 'of-of ' maar van 'en-en' . Zijn 
voorliefde voor de paradox wordt er begrijpelijk door. 
Maar van de weeromstuit is Kundera steeds opzichtiger 
met paradoxen gaan koketteren, wat veel lezers van 
hem heeft vervreemd, ook al omdat ze er een vrijblij
vend jongleursspel zonder al te vee! lijn in zagen. 

Gevoel voor richting kwijt 
Het is niet moeilijk om zowel in De ondraaglijke licht
heid van het bestaan als in De onstelfelijkheid momen
ten aan te wijzen waarop Kundera zo vaak in het rond 
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heeft getold, dat hij het gevoel voor richting kwijt lijkt 
te zijn. Zet De ondraaglijke lichtheid in met een adhe
siebetuiging aan Nietzsche 's ethiek, het slot van de 
roman zet die ethiek weer op losse schroeven. We wor
den daar verrast door een arcadisch tafereel waarin 
Tomas en Tereza tot hun geluk aan de politieke crisis
sfeer van het gerestaliniseerde Praag zijn ontkomen. 
Tomas' laatste woorden zijn zelfs gespeend van elke 
verantwoordelijkheid of engagement: 'Roeping is flau
wekul, Tereza. lk heb geen roeping. Niemand heeft een 
roeping. En het is een enorrne opluchting om te ontdek
ken dat je vrij bent, dat je geen roeping hebt.' Het be
grip vrijheid overlap! hier met waardenvrijheid, zo lijkt 
het. 
Het is goed voorstelbaar dat een dergelijke ontknoping 
bij de Tsjechische dissidenten aankwam als een klap in 
het gezicht. Bovendien voelden ze het rooskleurige 
beeld dater van Tomas' en Tereza 's post-revolutionaire 
en pastorale bestaan werd geschilderd als een beledi
gende vervalsing van de werkelijkheid. Leden van 
Charta '77 hebben mij er ooit op gewezen dat hun 
geestverwanten op het platteland vee! erger van de re
pressie te lijden hadden dan zij zelf, gegeven het feit 
dat de waakhondfunctie van de buitenlandse pers en de 
intemationale diplomatie zich tot Praag beperkte. Kun
dera had makkelijk praten, daar in zijn Parijse apparte
ment! 

Merkwaardig in De ondraaglijke lichtheid is ook de 
salto mortale van het begrip kitsch. Aanvankelijk dient 
het als het contrast van vrijheid en onaangepastheid. 
Kitsch, zegt Kundera zelf, is de 'categorische instem
ming met het bestaande ' ; vandaar dat de handhavers 
van de politieke en maatschappelijke status quo tegelijk 
de slippendragers van de kitsch zijn. Daarentegen geldt 
Tomas, de ongebonden Don Juan, in de ogen van zijn 
minnares Sabina als het tegendeel van kitsch. Wie 
schetst echter onze verbazing om Tomas tenslotte zo
zeer met het bestaande te zien instemmen dat hij alles 
afzweert waarin hij vroeger heeft geloofd? Ook Kun
dera zelf moet hier nattigheid hebben gevoeld, want in 
datzelfde slotdeel waarbij alles kitsch is, laat hij ons 
een traan plengen bij de dood van een hondje, mis
schien wei het kitsch-model bij uitstek. 

De vergelijking tussen het niet altijd even consistente 
standpunt dat Kundera in De ondraaglijke lichtheid in
neemt, en de over Paul en andere sprekers verspreide 
opinies die hij in De onstelfelijkheid ventileert, Ievert 
soms een pikante confrontatie op. Dankzij de imagolo
gie mag de oorlog dan tot een historische onmogelijk
heid zijn geworden, het beeld dat wij van de geschiede
nis hebben is dankzij de tweedimensionaliteit van de 
televisie en de op human interest gespitste joumalistiek 
buitengewoon Iicht, zo Iicht dat het een uitspraak in 
herinnering roept die Kundera's vertellend alter ego 
aan het begin van De ondraaglijke lichtheid doet. Hij 
herinnert zich daar hoe hij kort tevoren bladerde in een 
boek over Hitler en bij sommige foto's iets van ontroe
ring voelde, een ontroering die gevoed werd door nos
talgie: in die tijd beleefde hij zijn jeugd. Hij vervolgt 
dan: 'De verzoening met Hitler verraaqt de diepe mo-
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rele perversttett, verbonden met een wereld die in 
wezen gebaseerd is op het niet bestaan van de terug
keer, want in die wereld is alles bij voorbaat vergeven 
en dus ook alles cynisch toegestaan.' 
Welnu: Paul, de opvallendste spreker in Kundera 's 
roman is niet anders dan een cynicus. Als Parijse barri
cadenbouwer van '68 was hij de revolutionaire dichter 
Rimbaud toegedaan, maar twintig jaar later heeft de 
imagologie hem bijgebracht dat zijn voorkeur slechts 
gebaseerd was op volgzaamheid ten aanzien van de 
groepscode. De popmuziek die uit de walkman van zijn 
dochter knettert is hem eigenlijk net zo lief als de her
metische gedichten van Rimbaud. Daarmee zegt hij in 
andere bewoordingen hetzelfde als de profeten van het 
postmodemisme: de grenzen tussen de elitaire cultuur 
van musea en concertgebouwen en de populaire cultuur 
van de publieksmedia zijn een fictie. 'De ongelijkheid 
tussen de klassen is een kleinigheid vergeleken bij de 
metafysische ongelijkheid die sommigen in zandkor
rels verandert en aan anderen de zin van het bestaan 
toekent', roept Paul uit, wanneer hij zich kwaad maakt 
op genieen als Mahler die het nageslacht hebben opge
zadeld met pijnlijk sublieme symfonieen. 
Het voetstuk weg onder de klassieken, lijkt dus het de
vies. Maar in een roman die De onsterfelijkheid heet 
wordt niet zo snel en radicaal afgerekend met de grote 
geesten uit de geschiedenis der mensheid. Weliswaar 
steekt Kundera de draak met de door Napoleon, 
Goethe, Beethoven, Hemingway en Kennedy ondemo
men pogingen om tot het Pantheon van de eeuwige 
roem door te dringen. Maar aan de andere kant inves
teert hij genoeg essayistisch vemuft in hun geboek
staafd doen en Iaten om de veronderstelling te wettigen 
dat hij zich in hun gezelschap heel behaaglijk voelt. 
Misschien is Kundera's vrij zwevende positie tussen 
ideologische ongebondenheid enerzijds en onderhorig
heid aan de imagologie anderzijds eerder een last dan 

een voordeel. Hij is nu eenmaal een buitengewoon be
roemd en gevierd auteur, en moet dus zijn tol betalen 
aan de publiciteitsmachinerie, op straffe van verlies aan 
populariteit. En zo draait hij dus zijn verplichte figuren 
in het circus van de geest, fraaie krullen van tot niets 
verplichtende bespiegelingen over de behoefte aan het 
lijden als de hypertrofie van de ziel, over de romanti
sche muziek als psychisch narcoticum, over de ver
geestelijkte liefde als de ideale voedingsbodem voor 
grote, tragische kunst, en over de non-solidariteit als 
het nieuwe engagement. Met Pauls pleidooi voor de fri
voliteit nog in de herinnering moeten we wei conclude
Ten dat ziel, romantiek, liefde, trouw en onsterfelijkheid 
hier dezelfde weg gaan als de ideologie: naar de mest
hoop van de geschiedenis. Maar dan niet zonder ge
mengde gevoelens aan de kant van de auteur, die seep
tisch, maar ook vol nostalgie terugblikt. 
De houding van principiele ambivalentie spitst zich toe 
in het voorlaatste deel van de roman. Kundera laat er 
zien dat niet aileen de kunst toe is aan een liefdeloos, 
want steeds commercieler wordend proces van recy
cling (de ene neo-beweging volgt de andere op), maar 
dat ook de liefde aile mogelijke stadia heeft doorlopen, 
van etherisch ideaal tot de meest lijfelijke realiteit, en 
dat de klok nu op 00.00 uur staat. Dat betekent niet het 
einde van de liefde, want zo'n einde is er niet, net zo 
min als de geschiedenis een einde zou kunnen hebben 
zolang er mensen zijn. Maar bij Kundera draaien de cij
fers van de klok rondjes zonder dat er een nieuwe dag 
aanbreekt, en dat bestempelt zijn zo vaak virtuoos be
oefende romankunst eigenlijk tot een steriel tijdver
drijf. 

* Milan Kundera, L" immortalite, Gallimard Paris, 1990. Uit het 
Tsjechisch vertaald door Eva Bloch. Importeur Nilsson & 
Lamm. 
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Besturen op regionale schaal 

De meeste grate steden in ons land zijn tegelijkertijd 
zowel te groat als te klein. Dat lijkt een innerlijke te
genstrijdigheid, maar dat is het niet, zoals ik in dit arti
kel duidelijk hoop te maken. 
Te groat zijn ze, voor zover tal van publieke voorzie
ningen en met name de gemeentelijke dienstverlening 
zelf te ver van de burgers afstaat, voor de burgers een 
anonieme en weinig toegankelijke bureaucratie is ge
worden en onvoldoende is of kan worden afgestemd op 
de per wijk verschillende behoeften en situaties. Te 
groat ook voorzover besluitvorming over en belangen
afweging met betrekking tot tal van kleinschalige voor
zieningen op het niveau van de buurt en de wijk zich 
aan het zicht en de invloed van de direct betrokkenen 
zelf onttrekken en geschieden door personen in colle
ges en/of raden die voor de mensen moeilijk herken
baar en aanspreekbaar zijn. 
De onderkenning van dat probleem heeft geleid tot een 
herwaardering van de kleinere gemeenten, tot een al
lengs groeiende terughoudendheid ten aanzien van 
grootschalige gemeentelijke herindeling en tot tal van 
processen van binnengemeentelijke deconcentratie en 
decentralisatie, waardoor voorzieningen voor de bur
gers beter bereikbaar werden en in de eigen situatie van 
de wijk kunnen worden gei"ntegreerd, de uitvoerende 
ambtenaren beter aanspreekbaar zijn en hun activiteiten 
beter op de situatie ter plaatse kunnen worden afge
stemd en waardoor de burgers meer direct betrokken 
kunnen zijn bij de besluitvorming over en de democra
tische controle op het beleid dat expliciet betrekking 
heeft op hun wijk en hun woon- en leefomgeving. 
De verschillende ontwikkelingen die er ten aanzien 
daarvan in de steden plaatsvinden, van deconcentratie 
van de basis politiezorg naar de wijken, tot de instelling 
van wijkraden en deelgemeenten met uitlopende be
voegdheden, en het de mogelijkheden, de grenzen en 
de effecten van die ontwikkelingen, laat ik hier buiten 
beschouwing. lk volsta hier met vast te stellen dat die 
behoefte aan een kleinschaliger openbaar bestuur er on
miskenbaar is, dat die, naar het zich laat aanzien, toe
neemt en dat het voor het democratisch gehalte van 
onze samenleving van belang is om daarvoor geeigen
de en aan de situatie aangepaste vormen te vinden, ten
einde de groeiende anonimiteit van de overheid te 
doorbreken, de bureaucratie en de bestuurlijke verko
kering terug te dringen en de betrokkenheid van de bur
gers bij hun situatie en bij het openbaar bestuur daar
over te vergroten . 

Tegelijkertijd zijn vele grate steden echter ook te klein 
en ook dat vormt een emstig probleem voor de effecti
viteit en de legitimiteit van het openbaar bestuur en 
voor het democratisch gehalte ervan. Te klein met 
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name in verhouding tot de schaal van een aantal soci
aal-economische en maatschappelijke ontwikkelingen, 
waardoor de overheid vaak geen adequate partner meer 
in die ontwikkelingen kan zijn en essentiele publieke 
belangen ter zake veelal niet effectief kunnen worden 
behartigd. In de huidige samenleving zijn veel taken en 
functies evident bovenlokaal van aard en kunnen niet 
meer door de afzonderlijke lokale overheden, in casu 
gemeenten, worden behartigd of bestuurd. 
Dit geldt bijvoorbeeld voor het milieu, de verkeers- en 
vervoersproblematiek, de volkshuisvesting, de groot
schalige recreatie, de werving en vestiging van bedrij
ven, de culturele en educatieve infrastructuur, de be
strijding van de criminaliteit, de afvalverwerking, de 
economische ontw"kkelingen in het algemeen, etc. 
Vele van deze taken en functies spelen zich af op de 
schaal van de regia en vereisen een gemeenschappe
lijke regionale aanpak. Bovendien kampen vele grote 
gemeenten in ons land met een emstig ruimtegebrek, 
waardoor de noodzakelijke voorzieningen zoals bij
voorbeeld woningbouw en bedrijfsvestigingen op het 
grondgebied van de omliggende gemeenten moeten 
worden gerealiseerd. En dat terwijl de centrumge
meente in een regio moet voorzien in tal van kostbare 
grootstedelijke voorzieningen bijvoorbeeld ten aanzien 
van cultuur, onderwijs, horeca en commercie. Voorzie
ningen die voor de economische en sociale ontwikke
ling van de hele regio van essentieel belang zijn, maar 
die grotendeels ten laste komen van de centrumge
meente, waarvan het financiele draagvlak met name ten 
gevolge van het ruimtegebrek steeds geringer wordt. 

Chaotische wildgroei 
Het bestuurlijk antwoord op die grootschalige bovenlo
kale ontwikkelingen wordt tot nu toe hoofdzakelijk ge
zocht in aile mogelijke bovenlokale, regionale of inter
gemeentelijke verbanden, schappen, autoriteiten en sa
menwerkingsconstructies van uiteenlopende aard en 
met vaak wisselende partners. 
Een recent onderzoek van het Planologisch en Demo
grafisch Instituut van de Universiteit van Amsterdam 
naar dergelijke samenwerkingsverbanden in de regio 
Zuid-oost Brabant toonde aan dat er aileen al op een 
beperkt aantal taakvelden of functiegebieden meer dan 
tachtig van deze verbanden of constructies bestaan- op 
uiteenlopende terreinen, met wisselende partners en 
uiteenlopende bevoegdheden en met betrekking tot 
vaak verschillende geografische gebieden.' Een archi
pel van samenwerkingsconstructies en -verbanden der
halve die te zamen een grote onoverzichtelijke, onsa
menhangende en democratisch oncontroleerbare vierde 
bestuurslaag vormen, waarin en waardoor sturing 
wordt gegeven aan processen en ontwjkkelingen die 
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voor de regio, de afzonderlijke gemeenten daarbinnen 
en de betrokken burgers van groot belang zijn. De 
noodzaak van bovenlokale samenwerking enerzijds en 
de politiek-bestuurlijke onmacht van de afgelopen 
kwart eeuw om daar een adequaat antwoord op te 
geven en om onze bestuurlijke organisatie daarop af te 
stemmen anderzijds, heeft in feite geleid tot een chaoti
sche wildgroei, tot bestuurlijke ineffectiviteit en tot de 
uitholling van ons democratisch bestel. 

De nadelen van die ontwikkeling kunnen als volgt ge
preciseerd worden. Door die baaierd van bovenlokale 
constructies en verbanden wordt aan het democratisch 
gehalte van het openbaar bestuur en van de publieke 
besluitvorming afbreuk gedaan. De vertegenwoordi
ging in die organen geschiedt meestal door afvaardi
ging of getrapte verkiezing. Publieke verantwoording 
kan niet of nauwelijks worden afgelegd en de besluit
vorming is zelfs voor de direct betrokkenen onvol
doende zichtbaar en niet zelden zeer gecompliceerd. 
Bovendien zijn de afvaardigingen in de verschillende 
organen, zelfs wanneer die plaatsvinden door getrapte 
verkiezingen, zoals in de regioraad, geen adequate af
spiegelingen van de politieke verhoudingen onder de 
bevolking van de desbetreffende regio. Door de veel
heid van dergelijke organen, de grote verscheidenheid 
van de daarbij betrokkenen en de vaak zeer wisselende 
bevoegdheden en feitelijke be'invloedingsmogelijkhe
den is het zicht op wat daar gebeurt, laat staan op de sa
menhang daarvan, zeer beperkt en dus de democrati
sche controle daarop slechts gering. Mede daardoor is 
de invloed van de bureaucratie op die processen, mid
dels de beleidsvoorbereiding en de beleidsuitvoering, 
zeer groot en nauwelijks vatbaar voor effectieve be
stuurlijke sturing en controle. 
Yoorts zijn mogelijkheden voor onderlinge afstemming 
en integratie van beleid op de diverse beleidsterreinen 
door de diversiteit van de organen, verbanden en con
structies gering. Naast elkaar en soms los van elkaar 
wordt bijvoorbeeld overleg gevoerd en worden beslui
ten genomen over woningbouwlokaties, bedrijventer
reinen, recreatieprojecten, verkeers- en vervoersmoge
lijkheden etc., terwijl het duidelijk is dat dergelijke be
leidsaspecten sterk met elkaar samenhangen en in on
derling verband zouden moeten worden bezien. 
Het hele stelsel is dan ook bijzonder gecompliceerd en 
bijna niemand heeft nog een goed overzicht over wat, 
waar, wanneer en bij wie aan de orde is. Daarenboven 
is dat netwerk van bovenlokale verbanden ook ineffec
tief, omdat het veelal in hoofdzaak gebaseerd is op vrij
willige samenwerking van volstrekt ongelijksoortige 
gemeenten met zeer onderscheiden belangen, zodat het 
geheel op het drijfzand van de vrijblijvendheid is ge
bouwd. Wanneer er echt knopen moeten worden door
gehakt ontstaan niet zelden patstellingen, met aile 
nadelige gevolgen van dien voor de economische en 
maatschappelijke ontwikkeling van de regio. 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat atom weer be
langstelling bestaat en aandacht wordt gevraagd voor 
een meer adequate inrichting van de bestuurlijke orga
nisatie, die zowel aan de behoefte aan een grootschali-

ger alsen tegelijkertijd aan kleinschaliger openbaar be
stuur voldoende recht kan doen, zoals bijvoorbeeld 
blijkt uit het rapport van de commissie-Montijn, het 
rapport van de raad voor het binnenlands bestuur over 
de bestuurlijke organisatie en uit recente publikaties als 
van Derksen.' 
De belangstelling daarvoor wordt bovendien versterkt 
en de erkenning van de noodzaak om ter zake verant
woorde oplossingen te vinden nog vergroot, door de 
herwaardering van de stad en de grootstedelijke agglo
meratie als kristallisatiepunt van innovatieve ontwikke
lingen en als de bepalende factor voor het behoud en de 
versterking van onze concurrentiepositie in een meer 
open Europa. Het uitgangspunt van de zogenaamde 
knooppuntsteden in de Yierde Nota Ruimtelijke Orde
ning is een expliciete uitdrukking van die overtuiging 
en van het streven om aan die herwaardering van de be
tekenis van de stad en de stedelijke agglomeratie vorm 
en inhoud te geven. Een daarop mede afgestemde be
stuurlijke organisatie is daar een noodzakelijk comple
ment van, zoals nog onlangs namens het kabinet door 
de ministers van YROM en Binnenlandse Zaken uit
drukkelijk is bevestigd. 

Criteria 
Er is in dat Iicht en gelet op atom toenemende bestuur
lijke wildgroei en de genoemde nadelen daarvan, dan 
ook alleszins reden om spoedig tot een verantwoorde 
keuze voor een dergelijke meer adequate bestuurlijke 
organisatie te komen en ik zou daaraan een bijdrage 
willen leveren. Om verantwoord en systematisch de 
verschillende mogelijkheden te kunnen afwegen wit ik 
allereerst nader ingaan op de criteria waaraan die be
stuurlijke organisatie naar mijn mening zou moeten 
voldoen. Mijns inziens dienen daarbij vijf, ten dele sa
menhangende, criteria in acht te worden genomen: 
I. De schaal van de bovenlokale bestuurlijke autoriteit 
dient adequaat te zijn. Hierbij zijn in ieder geval twee 
aspecten in het geding. 
Enerzijds moet de omvang van het gebied waarover 
een bestuurlijke autoriteit bevoegd is zodanig groot zijn 
dat ze overeenkomt met de schaal van de relevante bo
venlokale sociaal-economische en/of sociaal-culturele 
functies, zoals bijvoorbeeld verkeer en vervoer, milieu, 
criminaliteitsbestrijding, volkshuisvesting, economi
sche ontwikkeling, etcetera. 
Met betrekking tot de situatie rond Eindhoven is dat 
bijvoorbeeld in velerlei opzichten evident de schaal van 
de regio Zuid-oost Brabant en niet de schaal van de be
treffende WGR gebieden. Zuid-oost Brabant vormt bij
voorbeeld een woningmarkt, een arbeidsmarkt, een 
voedingsgebied voor hoger onderwijs, een politieregio, 
een regio voor verkeer en vervoer en een gebied 
waarop onderlinge afstemming is vereist van mobili
teitsscenario 's, grootschalige recreatie, milieuzorg, 
brandweerzorg en intemationale promotie, zoals bij
voorbeeld ook blijkt uit het werkingsgebied van de 
Kamer van Koophandel , de reeds bestaande regionale 
samenwerkingsverbanden met betrekking tot politie en 
brandweer en de schaal van tal van bestaande samen
werkingsvormen zoals die uit het genoemde onderzoek 
van Bussink naar voren kwam. 
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Hoewel er dus mijns inziens vee! pleit voor een be
stuurlijke autoriteit op de schaal van Zuid-oost Brabant, 
kunnen ook andere schaalgrootten voor overweging in 
aanmerking komen. Denkbaar is bijvoorbeeld de schaal 
van de bovenlokale autoriteit te beperken tot de zoge
naamde stadsregio, dat wil zeggen de centrumge
meente en de direct daarop aansluitende verstedelijkte 
randgemeenten. Het voordeel daarvan is een grotere 
homogeniteit van belangen en situaties, maar het na
deel is dat in zo'n geval daarenboven weer vele samen
werkings- en overlegconstructies voor tussenregionaal 
overleg noodzakelijk zouden zijn. 
Anderzijds dient echter de bestuurlijke organisatie zo
danig te zijn ingericht dat de meer kleinschalige, lokate 
taken en functies, binnen die grotere bestuurlijke auto
riteit, onder het gezag en de verantwoordelijkheid van 
eigen lokale besturen, c.q. gemeenten of deel-gemeen
ten worden verzorgd, besloten, gefinancierd en gecon
troleerd; uitgaande van het beginsel dat aile taken die 
op lager, c.q. lokaal niveau adequaat kunnen worden 
verzorgd ook volledig onder verantwoordelijkheid van 
dat lokale bestuur blijven of worden gebracht. Dit im
pliceert dater binnen het bestuursgebied van een groot
schatige bestuurlijke autoriteit voluit de ruimte moet 
zijn of moet worden geschapen voor lokaat bestuur dat 
adequaat op de verzorging van die lokale taken en func
ties is afgestemd. 
Dit sluit overigens geenszins de noodzaak of wenselijk
heid van gemeentelijke herindeling uit, omdat het zeer 
wei mogelijk is dat voor een adequate uitoefening van 
de lokaal-bestuurlijke verantwoordelijkheid functio
nele grenscorrecties vereist zijn of zelfs dat bestaande 
lokaal-bestuurlijke eenheden, c.q. kleine gemeenten, 
qua omvang en/of bestuurskracht niet voldoende ade
quaat zijn afgestemd op de schaal van de lokale taken 
en functies . Dit impliceert bovendien dat op grond van 
dit criterium binnen grote gemeenten vorrnen van bin
nengemeentelijke decentralisatie ter ontwikkeling zul
len moeten of kunnen komen, indien en voor zover de 
schaal van de zorg voor lokale taken en functies dit ver
eist en mogelijk maakt. 
2. Vervolgens dienen de desbetreffende bestuurtijke 
autoriteiten ten volle competent te zijn voor de zelf
standige uitoefening van hun bevoegdheden. Dat wit 
zeggen dat de bovenlokale autoriteit over voldoende 
gezag, bevoegdheden en middelen dient te beschikken 
om de bovenlokale, i.e. regionale, taken en functies 
naar behoren te kunnen vervullen, daarvoor de verant
woordelijkheid te kunnen dragen en daarover zelfstan
dig te kunnen beslissen. En dat geldt mutatis mutandis 
evenzeer voor de lokate bestuursorganen met betrek
king tot de lokate taken en verantwoordelijkheden die 
hen betreffen. Dit impliceert derhalve een herschikking 
van bestaande bestuurlijke bevoegdheden, van de pro
vincie en de bestaande gemeenten naar de regionale be
stuurlijke autoriteit en in sommige gevallen van grote 
gemeenten naar wijkraden of deel-gemeenten. In ieder 
geval zodanig dat niet meerdere bestuursorganen tege
lijk ten aanzien van dezelfde problematiek bevoegd 
zijn en de bestuurlijke competentie dus volstrekt een
duidig is geregeld en niet van vrijwilligheid of vrijblij
vendheid afhankelijk is. 
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3. Ten derde dient gegarandeerd te zijn dat met elkaar 
samenhangende taken en functies onder de bevoegd
heid en verantwoordelijkheid van een en dezelfde be
stuurlijke autoriteit ressorteren, zodat ge"integreerd be
leid gewaarborgd is op de verschillende met elkaar ver
band houdende deelterreinen. 
4. Op de vierde plaats dient zorg te worden gedragen 
voor de effectiviteit en de efficientie van de bestuur
lijke organisatie. Dat wil zeggen dat effectief en 
efficient gebruik moet worden gemaakt van de be
staande ambtelijke apparaten en accommodaties en dat 
de onderlinge verhouding tussen de bestuursorganen 
wat betreft bestuurlijke verantwoordelijkheden en be
stuurskracht evenwichtig is. Dat impliceert met name 
dat een oplossing moet worden gevonden voor de wei
haas! natuurtijke spanning tussen de bestuurlijke auto
riteit met bovenlokale bevoegdheden en de grote cen
trumgemeente met zijn krachtige apparaat en centraal 
stedelijke verantwoordelijkheden. De vroegere experi
menten met bovenlokale of regionale bestuurlijke auto
riteiten, zoals bijvoorbeeld Rijnmond en de aggtomera
tie Eindhoven, zijn met name ten gevolge van die span
ning tussen de krachtige centrumgemeente en de in 
feite ambtelijk en bestuurlijk zwakkere regionale auto
riteit, mislukt. 
5. En tenslotte, zij het bepaald niet ten taatste, dient het 
democratisch gehalte van de bestuurlijke organisatie te 
zijn verzekerd. Dat wil zeggen dat die boventokale be
voegdheden worden uitgeoefend en de controle op die 
uitoefening plaatsvindt door rechtstreeks door de be
volking van het desbetreffende gebied gekozen volks
vertegenwoordigers, dat het proces van besluitvorrning 
en belangenafweging doorzichtig en herkenbaar is en 
dat votdoende inspraak is gegarandeerd bij de beleids
voorbereiding, de beleidsbepaling en de beteidsuitvoe
ring van aile belanghebbende groeperingen. 

De alternatieven verkend 
Aan de hand van deze hier stechts in hoofdlijnen ge
schetste criteria, zou ik dan vervolgens een aantal vor
men van dergelijke meer gedifferentieerde en meer op 
de maatschappelijke ontwikkelingen afgestemde be
stuurtijke organisatie de revue willen Iaten passeren. 
Ik kom dan allereerst bij de constructie op basis van de 
Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Mijns inziens 
voldoet die optossing niet aan meerdere van de gestelde 
criteria. De schaalgrootte is bij de huidige regio-inde
ling veelal niet adequaat en er is niet of nauwelijks 
sprake van een eigenstandige competentie, zodat de sa
menwerking in hoge mate van vrijblijvendheid afhan
kelijk is. Daardoor is ook de effectiviteit van deze con
structie gering, terwijl tenslotte het democratisch ge
hatte zeer beperkt is door getrapte vertegenwoordiging 
en door een gecompliceerd stetsel van beleidsvoorbe
reiding en beleidsbepaling. De WGR is daarom mijns 
inziens geen afdoend antwoord op de gesignaleerde be
stuurlijke problematiek. 
Dat geldt mijns inziens ook voor de zogenaamde WGR
plus; een constructie waarbij uitdrukketijke bovenlo
kate bevoegdheden aan de WGR-regio zouden worden 
toegekend. Weliswaar zou daardoor de competentie 
van dat orgaan worden vergroot, maar ,de andere be-
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zwaren blijven bestaan en worden er zelfs des te sterker 
door, terwijl daar bovendien het probleem van de effec
tiviteit en wei met name van de spanning tussen de cen
trumgemeente en dat orgaan sterk zal toenemen. 

Daarnaast wordt wei gedacht aan de instelling van 
functionele regionale autoriteiten voor afzonderlijke 
bovenregionale probleemvelden, zoals milieu, verkeer 
en vervoer, volkshuisvesting, etc. Die oplossing is wel
iswaar qua schaal adequaat en zou ook over voldoende 
competentie kunnen beschikken, maar schiet emstig te
kort met betrekking tot de noodzakelijke beleidsinte
gratie en het wenselijke democratisch gehalte, terwijl 
ook hier de spanning tussen de centrumgemeente en de 
regionale autoriteiten in sterke mate tot ineffectiviteit 
en inefficientie zal leiden. 
Dat brengt mij dan op de constructie van een regionale 
autoriteit, in de vorm van een gewest of een mini-pro
vincie, zoals destijds beoogd in het wetsontwerp van 
minister De Gaay-Fortrnan. Die vorm heeft een ade
quate maatvoering, ze is competent, ze leidt tot ge"inte
greerd beleid en heeft, bij directe verkiezing, het ver
eiste democratische gehalte. De ervaring heeft echter 
geleerd dat die vorm politiek niet haalbaar is en in feite 
ook niet levensvatbaar is gebleken, met name ten ge
volge van de daaraan inherente spanning tussen de cen
trumgemeente en het gewest of de agglomeratie. Het is 
gebleken dat met name daardoor de functionering van 
deze vorm zozeer wordt aangetast, d,at een effectieve 
uitoefening van de competentie, tussen hamer en aam
beeld van enerzijds de provincie en anderzijds de cen
trumgemeente, in feite niet mogelijk blijkt. Een pro
bleem dat naar het oordeel van vele betrokkenen en on
derzoekers inherent lijkt aan een eigenstandige vierde 
bestuurslaag. 
Komen we vervolgens bij de wederom in toenemende 
mate door velen bepleite oplossing van de grootscha
lige gemeentelijke herindeling; dat wil zeggen de vor
ming van een grote gemeente op de Schaal van een 
regio of een stadsregio, door samenvoeging van alle in 
die regio bestaande gemeenten. Dit leidt tot een ade
quate bovenlokale schaalgrootte en een genoegzame 
competentie en de waarborging van ge"integreerd beleid 
kan daardoor zonder twijfel worden verzekerd. Terwijl 
ook het democratisch gehalte van deze oplossing ver
gelijkbaar is met de situatie van de huidige grote ge
meenten. Afgezien van de psychologische en dus ook 
politiek-electorale weerstand tegen dergelijke groot
schalige herindelingsoperaties, stuit deze oplossing ook 
op bezwaren op grond van enkele van de door mij ge
formuleerde criteria. 
Allereerst dreigt daardoor afbreuk te worden gedaan 
aan de ruimte voor adequaat lokaal bestuur met betrek
king tot al die vraagstukken die naar hun aard niet bo
venlokaal zijn. Mede ten gevolge daarvan kunnen er 
ook bepaalde vraagtekens worden geplaatst bij het her
kenbaar democratisch functioneren van dergelijke re
giosteden. Een dergelijke oplossing zal dan ook altijd 
gepaard moeten gaan met een proces van vergaande 
binnengemeentelijke decentralisatie en de vraag rijst of 
het effectief is om eerst kleine gemeenten op te heffen 
en in een groot verband samen te voegen, om ze daarna 

weer in enigerlei vorm als lokale binnengemeentelijke 
bestuurlijke eenheden in het Ieven te roepen. 
Dan lijkt het effectiever om de omgekeerde weg te be
wandelen, door de bestaande lokale bestuurlijke eenhe
den, met eventuele functionele grenscorrecties of sa
menvoeging van al te kleine eenheden, in stand te hou
den en de noodzakelijke bovenlokale beleidsbevoegd
heden te concentreren bij de centrumgemeente. 

En dat brengt mij bij de figuur van de gedifferentieerde 
gemeentelijke organisatie, de zogenaamde agglomera
tie-gemeente. Kern van deze gedachte is de inrichting 
van een gedifferentieerd gemeentelijk bestel, waarin 
een bestuurlijke autoriteit, de agglomeratie-gemeente, 
zowel verantwoordelijk is voor en bevoegd is met be
trekking tot bepaalde aangewezen bovenlokale taken, 
waaronder ook sommige taken die nu tot de bevoegd
heden van de provincie behoren, als ten opzichte van 
het centraal-stedelijke gebied. Terwijl binnen het ag
glomeratiegebied afzonderlijke lokale bestuurseenhe
den autonoom verantwoordelijk zijn voor het beleid 
met betrekking tot en de uitvoering van lokale taken. 
Die vorm voldoet zonder meer aan de criteria adequate 
schaalgrootte, competentie, integraliteit van beleid en 
effectiviteit en efficientie. Het democratisch gehalte 
van deze vorm van bestuurlijke organisatie vereist ech
ter: 
a. verkiezing van de raad van de agglomeratie-ge
meente door aile kiesgerechtigde inwoners van het ag
glomeratiegebied, 
b. binnengemeentelijke decentralisatie binnen de cen
trumgemeente, naar wijkraden of deel-gemeenten met 
een aantal eigenstandige Jokale bevoegdheden, en 
c. een heldere afbakening van bevoegdheden tussen de 
agglomeratie-gemeente enerzijds en de lokale gemeen
ten en binnenstedelijke deelgemeenten anderzijds; be
voegdheden die overigens ook zouden kunnen verschil
len, voor wat de agglomeratie-gemeente betreft afhan
kelijk van de aard van de bovenlokale problematiek en 
voor wat de lokale gemeenten en de deelgemeenten be
treft afhankelijk van hun aard en omvang en van hun 
positie binnen of ten opzichte van het centraal stedelijk 
gebied. 

Indien aan die voorwaarden kan worden voldaan dan is 
naar mijn mening deze oplossing voor een meer ade
quate en aan de maatschappelijke ontwikkelingen aan
gepaste vorm van inrichting van ons openbaar bestuur 
te prefereren boven de andere genoemde vormen. 
lk zou dan ook een nadere uitwerking en beproeving in 
de praktijk van deze vorm willen bepleiten. Voor een 
proefperiode of voor experimenten met een dergelijke 
bestuurlijke constellatie in een of meer regio's, zou 
dan, om ingrijpende wijzigingen op voorhand te voor
komen, kunnen worden gedacht aan overgangscon
structies, waarbij bovenlokale bevoegdheden worden 
toegekend aan de centrumgemeente in de huidige sa
menstelling en de regionale inbreng tijdelijk zoveel 
mogelijk wordt verzekerd door middel van inspraak- en 
beroepsrechten van de overige gemeenten, of zelfs door 
de instelling van een regioraad gekozen uit en door de 
betrokken gemeenteraden, die ten aanzien van beslui-
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ten met betrekking tot bovenlokale bevoegdheden een 
analoge functie zou kunnen vervullen als de Eerste 
Kamer ten opzichte van de Tweede Kamer. 

Herkenbaarheid voor de burgers 
Laat mij tenslotte eindigen met op voorhand in te gaan 
op bezwaren die ook ten aanzien van deze vemieuwing 
van ons bestuurlijk bestel kunnen of zullen worden in
gebracht. 
Het allereerste bezwaar tegen een dergelijke nieuwe 
gedifferentieerde inrichting van het openbaar bestuur 
zal zijn dat daardoor de autonomie van vele, veelal 
kleinere, gemeenten wordt aangetast. Oat is zonder 
twijfel waar, maar anderzijds toch ook slechts betrek
kelijk. Immers, 
- ook nu is die autonomie toch in feite beperkt met be

trekking tot bovenlokale aangelegenheden; 
- vee! van de gemeentelijke bevoegdheden blijven in 

dit model uitdrukkelijk voorbehouden aan de lokale 
besturen; 

- de burgers van aile gemeenten krijgen hierdoor wei 
directe zeggenschap over of invloed op het bovenlo
kale beleid, hetgeen nu niet of slechts zeer indirect 
het geval is. 

Nu kan worden opgemerkt dat de democratie het best 
functioneert en voor de burgers het meest herkenbaar 
is, als het bestuur dicht bij de burgers staat. Oat is waar, 
voor zover dat bestuur dan ook werkelijk zeggenschap 
heeft over de onderscheiden taken en functies. Met be
trekking tot het bovenlokale beleid is dat in de huidige 
situatie niet het geval en staat het bestuur de facto ver 
van de burgers af en is het voor die burgers in feite zelfs 
helemaal niet meer herkenbaar en controleerbaar in de 
baaierd van overleg- en samenwerkingsconstructies. 
Juist door die bevoegdheden duidelijk te situeren bij 
een herkenbare en dus aanspreekbare en controleerbare 
autoriteit wordt ook dat dee! van het beleid weer meer 
zichtbaar gemaakt en dus dichter bij de burgers ge
bracht. 
Opgemerkt zal wellicht worden dat deze bestuurlijke 
inrichting er mogelijk toe leidt dat de lasten voor met 
name de inwoners van de kleinere gemeenten zullen 
worden vergroot, omdat ze ook zullen moeten bijdra
gen in de kosten van bovenlokale en grootstedelijke 
voorzieningen. Oat is slechts ten dele waar. Ook nu 
dragen de kleinere gemeenten en dus hun inwoners een 
deel van de kosten voor bovenlokale voorzieningen via 
gemeentelijke bijdragen in die voorzieningen. Maar 
voor zover dat nu nog niet en in de nieuwe constellatie 
wei het geval zal zijn, is het toch niet onredelijk dat aile 
burgers bijdragen aan de kosten voor de realisering en 
instandhouding van centrale en bovenlokale voorzie
ningen, waarvan ook zij profiteren en die ook voor hen 
de kwaliteit van de leef-, woon- en werksituatie en de 
economische aantrekkelijkheid van de regio bepalen. 
Is die constructie, zo zal men zich vervolgens kunnen 
afvragen, niet te uniform en te weinig afgestemd op be
staande regionale en lokale verschillen? Oat zou het 
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geval kunnen zijn, indien met die verschillen bij de in
vulling van dit gedifferentieerde bestuursmodel geen 
rekening zou worden gehouden. Maar dat zou onver
standig zijn en wordt door mij niet bepleit. Integendeel. 
Met name zou de aard en de omvang van de aan de ag
glomeratie-gemeente toe te kennen bovenlokale be
voegdheden per regio kunnen verschillen en zal ook de 
aard en de mate van autonomie van de lokale besturen 
kunnen varieren afhankelijk van hun aard, hun omvang 
en hun positie binnen of ten opzichte van het centraal 
stedelijk gebied. 
En tenslotte zou wellicht worden tegengeworpen dat 
het allemaal te ingrijpend en dus niet haalbaar is. Zeker, 
het is ingrijpend, maar de be Iangen die op het spel staan 
zijn dan ook groot en er rest mijns inziens in plaats 
hiervan geen andere weg dan grootschalige herinde
ling. En dat heeft belangrijke nadelen voor een ook 
meer kleinschalig openbaar bestuur. 

Ik zou er dan ook voor willen pleiten om in het Iicht 
van de huidige bestuurlijke problemen en op de drem
pel van een meer open Europa, weer de moed en de 
visie op ,te brengen die Thorbecke anderhalve eeuw ge
l eden had, om het openbaar bestuur beter af te stem men 
op de huidige maatschappelijke omstandigheden, ont
wikkelingen en behoeften. lk meen dat het model van 
een gedifferentieerd lokaal bestuur, de agglomeratie
gemeente, daarvoor de meeste perspectieven biedt. 

Noten 
I. F.L. Bussink en E.C.M. van der Hulst, Samenwerking op 

maar; Samenwerkingsprofiel en samenwerkingsperspectief 
voor Zuid-oost Brabant met Eindhoven als stedelijk knoop
punt, Amsterdam, Planologisch Demografisch Instituut van 
de Universiteit van Amsterdam, 1990. 

2. W. Derksen en J. Pronk, Besruurlijke vernieuwing rond de 
grore srad, Over de noodzaak van een gedifferentieerde be
stuurlijke organisatie, Amsterdam, Wiardi Beckman Stich
ting/Centrum voor Lokaal Bestuur, 1990. 

3. Een variant op deze WGR-plus optie is het zogenaamde ar
birragemodel zoals dat onlangs is voorgesteld door de rand
gemeenten rond Eindhoven in hun reactie op het rapport van 
de Commissie-Dekker ' Eindhoven, open stad'. In die reactie 
wordt bepleit om aan een samenwerkingsorgaan een aantal 
duidelijke bovenlokale plan-bevoegdheden toe te kennen, 
waarbij de deelnemende gemeenten zich verplichten om de 
hen in dat plan toegewezen taken uit te voeren. lndien echter 
een of meerdere gemeenten zich daannee niet kunnen ver
enigen wordt arbitrage ingeroepen van een college van onaf
hankelijke personen en de gemeenten verplichten zich tevo
ren om zich bij de uitkomst van die arbitrage neer te leggen. 
Hoewel de competentie in deze variant duidelijk groter is 
dan in de situatie van de WGR, stu it deze oplossing mijns in
ziens op overwegende bezwaren met betrekking tot het de
mocratisch gehalte ervan. Juist met betrekking tot geschil
punten wordt hier immers de verantwoordelijkheid voor de 
belangenafweging gelegd bij enkele niet gekozen en niet de
mocratisch controleerbare individuen, die op eigen gezag en 
zonder enige publieke legitimatie en verantwoording beslis
sen in zaken die voor gemeenten en voor de desbetreffende 
burgers van groot belang kunnen zijn. 
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Het moet veranderen 

Op haar reis rond de wereld stond Nanzia Nunzio 
oog in oog met Ozymandias. Zij ging 
aileen en als een vestaalse voorbereid. 

Ik ben de gade. Zij deed haar halssnoer af, 
vleide het in het zand. Zoals ik ben, ben ik 
de gade. Zij ontsloot haar steenbestikte gordel. 

Ik ben de gade, ontdaan van stralend goud, 
aan gene zijde van smaragd en amethist, 
van het brandend lichaam dat ik draag, de gade. 

Ik ben de vrouw die naakter is ontbloot 
dan naaktheid, sta hier voor onvermurwbare 
orde en zeg ik ben de gade die ge zocht. 

Spreek tot mij, wat gesproken mij zetten zal 
in het eigen enig edel sieraad. 
Tooi mij in de geest met diamanten diadeem. 

Kleed mij geheel in het ware weefsel, 
zo dat ik beef van zo gekende lief de 
en zelf van adel ben door uw voltooiing. 

Toen zei Ozymandias: de gade, de bruid 
is nimmer naakt. Een denkbeeldig kleed 
weeft steeds zich glanzend uit verstand en hart. 

Een halve eeuw geleden schreefWallace Stevens zijn meesterwerk Notes toward a supreme fiction , een spel tussen 
werkelijkheid en verbeelding, een onbesliste tweestrijd. 
De 32 gedichten worden op het ogenblik vertaald door een werkgroep van Perdu (Amsterdam), een tiental ver
scheen a[ in het tijdschrift Raster. 
Nummer 8 van afdeling 2- Het moet veranderen- is een geestig pleidooi voor een zich ontdoen van overtolligheid 
en een opnieuw beginnen bij de naakte waarheid. 
Mogen onze lezers van de partij zijn ... (RB) 
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Signalementen 

De bedrijfsafdelingen in de SPD 

Reeds Vorrink verkondigde dat de emancipatie van de 
arbeidersklasse voltooid is, een opvatting die recente
lijk opnieuw vertolkt is door WBS-medewerker Paul 
Scheffer. De politieke implicaties van zo'n opvatting 
zijn groot voor de partij die zich Partij van de Arbeid 
noemt. Arbeidsverhoudingen vormen geen politiek 
thema. Nog slechts de tweedeling, het bestaan van een 
werldoze onderklasse, is een dringend maatschappelijk 
probleem. Met het project 'sociale vernieuwing ' be
sloot de Partijraad van 10 februari j.l. daarop aile ener
gie te richten. 
Het partijbestuur betoogde dat de PvdA zichzelf kon 
vernieuwen door grotere openheid naar buitenstaan
ders, een ge"intensiveerd contact met de maatschappe
lijke omgeving en een vereenvoudiging van structuren 
en procedures. De partijvernieuwing moet een dam 
vormen tegen de veroudering van het ledenbestand en 
een dalende participatiegraad van de !eden. 
Geconstateerd werd dat 'mensen meer warm lijken te 
!open voor onderwerpen die hen raken en waarop direct 
actie valt te voeren, dan voor breed georienteerde be
wegingen als politieke partijen'. De partijvernieuwing 
werd aan het thema 'sociale vernieuwing' gekoppeld. 
Intussen is het de vraag of de PvdA daarmee een brug 
slaat naar onderwerpen die 'de mensen' raken. Beves
tigt dit niet het beeld van de PvdA als Partij van de Ar
moede? In hoeverre is deze keuze een produkt van de 
eenzijdige sociale samenstelling van het kader, waarin 
welzijnswerkers en ambtenaren overheersen? De con
clusies van het MEP-rapport van 1979, dat de 'minder 
opgeleiden' en 'lager betaalden' niet of nauwelijks in
vloed uitoefenden op de besluitvorming in de PvdA, 
hebben nooit een politiek-organisatorische vertaling 
gekregen. 
Recente ontwikkelingen in de SPD, de Sozialdemokra
tische Partei Deutschlands zijn in dat verband interes
sant. In 1959 besloot de SPD zich, net als de PvdA om 
te vormen tot een volkspartij. Net als de PvdA slaagde 
ze erin haar aanhang tot buiten de traditionele arbei
dersldasse te verbreden. De SPD werd regeringspartij 
en trok velen uit de middengroepen aan die spoedig het 
partijleven overheersten. Als reactie hierop werd in 
1972 besloten tot de oprichting van de Arbeitsgemein
schaft fiir Arbeitnehmersfragen, de AfA, een werkge
meenschap van loontrekkenden in de SPD die viel te 
vergelijken met de Werkgroep Bedrijfsdemocratisering 
in de PvdA. Over de AfA is eerder bericht in het april
nummer van 1982 van SenD. 
Was er dus sprake van enige overeenkomstige ontwik
kelingen, inmiddels gaan PvdA en SPD gescheiden 
wegen. Op een stille achternamiddag zijn bij herziening 
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van PvdA-statuten de functionele werkgroepen geliqui
deerd, waardoor een mogelijke uitbouw van de Werk
groep Werkgelegenheid en Bedrijfsdemocratisering tot 
een organisatie van bedrijfsafdelingen van de PvdA 
voorlopig is afgesneden. De veranderingen in de SPD 
zijn precies de andere kant uitgegaan. 
In 1982 vroeg de A fA algemene erkenning van het po
litieke bedrijvenwerk van de SPD. Het SPD-congres in 
Mtinchen deed dat, maar durfde de organisatorische 
consequenties van deze stellingname nog niet aan. De 
plaatselijke afdeling bleef de enige organisatorische 
basis voor de partij. In kringen van de AfA wilde men 
vee! verder gaan. Uitgaande van de gelijkberechtiging 
tussen plaatselijke afdeling en bedrijvenwerk zouden 
bedrijfsgroepen eigen, stemgerechtigde afgevaardigden 
moeten krijgen op het niveau van het (onder)district. 
De verbale erkenning van het belang van het politieke 
bedrijvenwerk werd verwelkomd als een eerste stap. 
De volgende stappen zijn inmiddels gezet. 

Motivatie van het bedrijvenwerk 
Op het SPD-congres van 1986 te Neurenberg werden 
de uit 1972 stammende richtlijnen voor de AfA her
zien, wat een bekrachtiging en versterking betekende 
van het politieke bedrijvenwerk in de SPD. Maar een 
echte verandering trad op na de teleurstellende Bonds
dagverkiezingen van 1987. Toen werd in breder kring 
het besef levend dat de SPD-partijorganisatie onvol
doende aansloot bij veranderende woon- en vrije tijds
gewoonten van mensen en dat de organisatie al even
min afgestemd was op diepgaande maatschappelijke 
veranderingen die zich in de arbeidssfeer voltrokken. 
In het rapport 'Standbein Betriebsarbeit', een publika
tie van de AfA, uitgegeven door het partijbestuur van 
de SPD, wordt vastgesteld dat sociaal-democraten die 
werkzaam zijn in het particuliere bedrijfsleven of bij de 
produktiegerichte delen van de publieke dienstverle
ning duidelijk ondervertegenwoordigd zijn. Oat geldt 
voor aile niveaus binnen de partij. De 'Akademikerpar
tei' SPD wordt gedomineerd door leraren, ambtenaren 
en hoogleraren, die gemeen hebben dat zij voor hun ar
beidsplaats, inkomen en bestaan afhankelijk zijn van 
politieke beslissingen. Hun arbeidsvoorwaarden, ar
beidsgewoonten en de manier waarop ze politiek be
drijven onderscheidt zich scherp van mensen die in het 
particuliere bedrijfsleven of het producerende deel van 
de openbare diensten werkzaam zijn. Daar hangt de ar
beidsplaats niet van politieke beslissingen af, maar van 
de vraag of produkten kunnen worden afgezet, en of 
een bedrijf voldoende meegaat in technologische ont
wikkelingen. 
Deze economische loonafhankelijkheid bepaalt veel 
meer dan in de 'Akademikerpartei' het geval is, de ma
nier waarop politieke voorstellen worden gewogen. De 
SPD draagt daarom het odium een sociale partij te zijn 
die op economisch terre in niet competent is, omdat veel 
te weinig stil wordt gestaan bij wat in bedrijven moge
lijk en wenselijk is. Aan de andere kant komen opvat
tingen, thema 's en politieke eisen van sociaal-democra
ten uit deze bedrijfssectoren te weinig aan bod en wor
den partijgenoten veel te weinig aangesproken op hun 
arbeidskwalificaties en bedrijfservaring~n. 
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Daarbij blijkt de bestaande, parochiale partijorganisatie 
steeds minder te voldoen. Sinds de jaren vijftig is de 
vrije tijd toegenomen, vooral door verlenging van het 
weekend en vakanties. De arbeidstijd per dag is met 
twee uur verkort, maar de reistijden zijn toegenomen, 
terwijl het boodschappen doen door de gezinsverdun
ning ook meer tijd kost. Op werkdagen is de werkelijk 
beschikbare vrije tijd nauwelijks vergroot, terwijl er 
door gezinsverplichtingen en televisie kijken meer be
slag op wordt gelegd. ,In het weekend wordt vrije tijd 
doorgebracht in de kring van familie en vrienden, ter
wijl mensen er veel meer dan vroeger tijdens vakanties 
op uit gaan. De toenemende vrije tijd leidt tot een situ
atie waarin mensen minder thuis zijn. 
Bovendien is de homogeniteit van de woonomgeving 
aangetast. Woonden mensen vroeger dicht bij de fa
briek, door afbraak van oude stadsbuurten en door de 
toegenomen automobiliteit wonen mensen afkomstig 
uit verschillende beroepen en bedrijven door elkaar 
heen . Gemeenschappelijke arbeidservaringen spelen 
geen rol meer, noch de activiteiten die sociaal-demo
craten in de arbeidssfeer verrichten: ' Die Bedeutung 
eines Sozialdemokraten an seinem Arbeitsplatz ist kein 
auslosender Faktor mehr zur politischen Kontaktauf
nahme im Wohnumfeld ' . Binnen de lokale afdeling be
staan er nauwelijks gemeenschappelijke ervaringen 
waarop de meningsvorming stoelt. 
De SPD heeft, zo constateert de AfA, een enorm poten
tieel aan leden die zich niet of nauwelijks Iaten zien op 
partijvergaderingen. En ondanks grate culturele en so
ciale veranderingen vormt de loonarbeid een beslis
sende factor in de politieke meningsvorming. Buiten de 
beperkte kring van gezin en vrienden vindt slechts op 
de arbeidsplaats politieke meningsvorming plaats. De 
SPD moet haar kracht daarom zoeken in zaken waarin 
ze sterk is. Van de ongeveer 900.000 SPD-Ieden zijn er 
zo ' n 100.000 lid van ondememingsraden en perso
neelsvertegenwoordigingen en zijn tallozen actief in de 
vakbeweging. Bovendien telt de SPD vele bezoldigde 
vakbondsbestuurders in haar rijen. 
Oat zijn in de regel drukbezette mensen, die hun tijd ef
fectief willen gebruiken. Partijwerk is vrijwilligers
werk. De organisatiestructuur waarin deze mensen in 
SPD-verband mee zouden willen draaien, moet reke
ning houden met hun opvattingen en prioriteiten, en 
met een beperkte tijd. Zander een duidelijke status van 
het politieke bedrijvenwerk zijn mensen niet voor het 
partijwerk te interesseren. 
De competentie en geloofwaardigheid van de SPD kan 
versterkt worden door de bedrijfsorganisatie een zelf
standige plaats in de politieke besluitvorming te geven. 

De AfA bepleitte daarom een wijziging van de organi
satiegrondslag van de SPD: aanvullend op de bestaande 
lokale afdeling diende de SPD het politieke bedrijven
werk als tweede pijler van haar organisatie te erkennen, 
door wijziging van de statuten van de SPD en het cree
ren van de mogelijkheid om volwaardig, als stemheb
bend afgevaardigde van de bedrijfsgroepen deel te 
nemen aan besluitvormende vergaderingen. In 1988 
werd op het SPD-congres te MUnster in paragraaf 9a 
van de statuten het belang van het politieke bedrijven
werk vastgelegd. In de districtsvergaderingen hebben 
afgevaardigden van de bedrijfsgroepenconferenties het 
recht om voorstellen in te dienen en kandidaten te stel
len en te steunen. 

Met deze tweede pijler van de partij heeft de SPD een 
organisatievorm gecreeerd waarmee ze zonder terug te 
will en naar 'oude tijden ' , een levendig contact met de 
wereld van de arbeid onderhoudt. Dat geldt voor de in
dustrie en voor de commerciele dienstverlening waar 
technologische ontwikkelingen zich even dwingend 
Iaten gelden. De AfA beperkt zich niet tot handarbei
ders maar streeft ernaar 'die Beteiligung von Arbeit
nehmer aller Qualifikationsstufen aus allen Bereichen 
der Gesellschaft sicherzustellen ' . Oat lukt aardig. De 
afgevaardigden op de landelijke AfA-conferentie van 
1987 waren voor 30 procent arbeiders, 53 procent em
ployees en 10 procent ambtenaren; 26 procent was af
komstig uit de openbare sector, 47 procent uit het parti
culiere bedrijfsleven en 20 procent uit de overige 
dienstverlening. 
De AfA heeft zich in de loop der jaren beziggehouden 
met thema's als de kwaliteit van de arbeid, de relatie 
tussen produktie en milieu, de humanisering van de ar
beidswereld, medezeggenschap en technologische ont
wikkelingen. De jongste beslujtvorming vormt een dui
delijke impuls voor de verdere uitbouw van het bedrij
venwerk, zoals blijkt uit de uitgave van de maande
lijkse uitgave Politik und Betrieb, het handboek 
'Sozialdemokratische Betriebsarbeit' ('ein Handbuch 
mit vielen Beispielen aus der Praxis ' ) en de publikaties 
over de geschiedenis van verschillende SPD-bedrijfs
groepen. Recentelijk verschenen publikaties over het 
veertigjarig bestaan van de SPD-bedrijfsgroep Krupp 
(Bochum), het 35-jarig bestaan van het bedrijvenwerk 
bij Opel (Riisselsheim), Mannesheim-Rohrenwerke 
(Miilheim), Volkswagen (Kassel), het twintigjarig be
staan van de bedrijfsgroep van de Kreisverwaltung 
Recklinghausen en een brochure over het tienjarig be
staan van de bedrijfsgroep Bundeswehr Trier. (Bertus 
Mulder) 
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Klassieken 

'We are all barbarians'. Gelijkheid bij R.H. 
Tawney 

Er zijn socialisten die zich aileen om armoede druk 
maken. Er zijn ook socialisten die, daamaast, ook niets 
van rijkdom moeten hebben. De Engelse historicus en 
socialist R.H. Tawney (1880-1962) behoort duidelijk 
tot de laatste categorie. In het werk dat hij heeft nagela
ten, en vooral in zijn beroemd geworden Equality, strij
den beide gedaanten van het socialisme: de kritiek op 
de materiele ongelijkheid respectievelijk op de cultu
rele vervlakking die het kapitalisme veroorzaakt, om 
voorrang. Dat geeft het werk een interne spanning, zo 
niet tegenstrijdigheid, en het is deze spanning waaraan 
het boek, zoals zo vaak, zijn kracht ontleent. Het wil 
dan ook, bijna zestig jaar na verschijning, maar niet 
verouderen, en is wat dat betreft een 'klassiek' boek in 
de ware zin van het woord. 
Tawney was gespecialiseerd in de economische ge
schiedenis en auteur van onder andere The agrarian 
problem in the sixteenth century en Religion and the 
rise of capitalism. Daamaast was hij jarenlang actief in 
het scholings- en vormingswerk in en rond de Labour 
Party. Hij analyseerde de samenleving van zijn tijd in 
The acquisitive society (1921) en in het boek dat hier 
centraal staat: het in 1931 verschenen, later door hem 
herziene en vele malen herdrukte Equality.' 

Gelijke kansen 
Centraal in Tawney's aanval op maatschappelijke on
gelijkheid staat zijn eigen Engelse samenleving. De 
historische structuur en de geestesgesteldheid van de 
Engelse maatschappij, zo schrijft hij, zijn van ongelijk
heid doortrokken. Hetland 'heeft een traditie van diffe
rentiatie geerfd en in stand gehouden, die niet aileen 
met arbeidsdeling, maar met rijkdom en status van 
doen heeft. De traditie is de afgelopen twee generaties 
weliswaar verzwakt, maar drukt nog steeds een sterk 
stempel op de feitelijke maatschappelijke organisatie 
en op de heersende gewoonten en opvattingen.' Onge
lijkheid is in Engeland een 'complex, een verzameling 
ideeen die de mensen in hun hoofd met zich meetorsen' 
('a cluster of ideas at the back of men's minds'). 
Voor deze opvattingen probeert Tawney een historische 
verklaring te vinden. In een land als Frankrijk werd de 
gelijkheid voor de wet gevestigd in een periode dat een 
groot dee! van de maatschappij zich in de bestaande 
feodale politieke verhoudingen gevangen voelde zitten. 
In Engeland bestond die gelijkheid voor de wet al. De 
bourgeoisie hoefde zich er niet met het volk te verbin
den om haar eigen handelingsvrijheid te vergroten en 
ging een verbond met de adel aan ('The old regime had 
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not died, it had merely married'). In die omstandighe
den steeg het geloof in 'equality of opportunity', in het 
samengaan van gelijkheid voor de wet en economische 
concurrentie, tot grote hoogte. Men leerde 'de ongelijk
heid van de l8e eeuw te haten, en die van de 19e eeuw 
te verheerlijken'. 
Volgens Tawney is het idee van 'gelijke kansen' in ian
den als Engeland een pure, de werkelijkheid verhul
lende ideologie geworden. Het is een 'Dikkopjes Filo
sofie': de filosofie van de intelligente kikkervisjes, die 
zich met hun miezerige leventje verzoenen door de ge
dachte dat enkele gelukkigen onder hen het nog eens 
tot kikkers zullen brengen, die dan vanaf de kant de I of 
van bekwaamheid en doorzettingsvermogen zullen 
kwaken'. Wat in die filosofie vergeten wordt is dat het 
bestaan van een 'maatschappelijke ladder' niet vol
doende is; dat er van een feitelijke maatschappelijke 
gelijkheid sprake moet zijn, wil de gelijke kansenfilo
sofie werkelijk iets voorstellen. 'Het gaat er niet aileen 
om dat de weg vrij is, maar ook dat mensen gelijk kun
nen starten'. 
'Mensen hebben gelijke rechten, maar niet op dezelfde 
dingen ', zo wil hij in dit verband de conservatieve den
ker Burke wei nazeggen. Maar, zo voegt hij daar direct 
aan toe: 'Ongelukkigerwijs heeft Moeder Natuur, on
verschillig als ze is voor de uitspraken van filosofen, 
het zo geregeld dat sommige dingen, zoals Iicht, frisse 
Iucht, warrnte, rust en eten, nu eenmaal voor al haar 
kinderen van levensbelang zijn. Daarom kan men, als 
ze daar niet allemaal toegang toe hebben, moeilijk van 
gelijke kansen spreken, omdat sommige kinderen al ge
storven zullen zijn voor ze die kansen kunnen benutten, 
en andere te zwak zullen zijn om er een effectief ge
bruik van te maken.' 
Wat dat betreft verwijt Tawney de Engelse heersende 
klasse een verregaande hypocrisie, een onverschillig 
meten met twee maten. Ze vinden het vanzelfsprekend 
dat, als kinderen dertien jaar oud zijn, gevraagd wordt 
of ze 'wei door kunnen leren' - behalve als het hun 
eigen kinderen betreft. Ze spreken, zoals een Lager
huis-lid in 1936, van de 'kleine vingertjes' van 14-ja
rige kinderen die voor de textielindustrie in Yorkshire 
'onmisbaar' zouden zijn. 'Kennelijk', zo concludeert 
Tawney, 'zijn de kinderen van de rijken, naast de voor
delen die ze al hebben, gezegend met vee! dikkere en 
langere vingers dan die van de deugnieten van toevallig 
arme ouders.' 

'Common culture' 
Tawney stelt daar het ideaal van een socialistische sa
menleving tegenover. 'Equality' laat zich lezen als een 
hartstochtelijk pleidooi om aan. de bestaande ongelijk
heid van kansen een eind te maken; om datgene wat li
beralen aileen maar met de mond belijden, daadwerke
lijk in praktijk te brengen. Hij pleit in dat verband voor 
een 'common culture', waarin men sen een in econo
misch en cultureel opzicht gelijkwaardige startpositie 
innemen. In zo'n 'common culture' zullen de natuur
lijke verschillen tussen mensen (Tawney legt op die 
verschillen sterke nadruk) niet meer door 'the vulgar ir
relevancies of class and income' vertekend worden. 
Dat impliceert 'een grote mate van economische gelijk-
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heid - niet noodzakelijkerwijs in de zin van een volle
dige gelijkheid van inkomens, maar van een gemeen
schappelijke omgeving, van een gelijke toegang tot on
derwijs en cultuur, van veiligheid en onafuankelijkheid, 
en van het wederzijds respect dat gelijkheid in dit soort 
zaken meestal met zich meebrengt.' 
Een dergelijke 'common culture' is volgens Tawney 
niet aileen wenselijk uit een oogpunt van sociale recht
vaardigheid, maar komt ook de economische ontwikke
ling sterk ten goede. Sociale ongelijkheid betekent een 
verspilling van menselijk kapitaal. 'Een samenleving 
die zo verstandig is om overvloedig in de ontwikkeling 
van menselijke capaciteiten te investeren, 'bespaart' 
meer 'kapitaal' dan al degenen die geen oog van de 
aandelenkoersen afuouden.' Bovendien zal de econo
mie van de toekomst het moeten hebben van samen
werking en teamgeest, en die gedijen nu eenmaal niet 
bij scherpe klassentegenstellingen, en bij de gevoelens 
van arrogantie en ressentiment die daardoor opgeroe
pen worden. 
Om dezelfde redenen moet de ' tirannie' die in de indus
trie over werknemers wordt uitgeoefend, worden door
broken. De vrijheid van ondernemen heeft, met de 
schaalvergroting en machtsconcentratie van de afgelo
pen periode, de onvrijheid van de massa der bevolking 
tot resultaat gehad. 'Vrijheid wordt het privilege van 
een klasse, niet het bezit van een samenleving.' In om
standigheden waarin vormen van samenwerking tussen 
mensen in een bedrijf, en niet aileen individuele in
spanningen, een vereiste gaan worden, is 'vrijheid niets 
anders dan gerealiseerde gelijkheid; niet in de zin dat 
iedereen hetzelfde doet en dezelfde hoeveelheid macht 
uitoefent, maar in de zin dat ieder mens tegen machts
misbruik wordt beschermd, en er op kan staan dat 
macht niet voor persoonlijke doeleinden, maar ten alge
mene nutte wordt aangewend.' 
Tawney bepleit op die gronden 'werk- en levensom
standigheden die met de maatstaven van een be
schaafde samenleving te verenigen zijn; een aanzien
lijke uitbreiding van de medezeggenschap in de bedrij
ven; en garanties dat, daar waar economische ontwik
kelingen het welzijn van de samenleving rechtstreeks 
raken, die samenleving haar wil langs normale weg en 
zonder vee) moeite tot gelding kan brengen.' 

Rijkdom: doel of middel 
Tawney's streven naar een 'common culture', metals 
kern een aanzienlijke vermindering van de bestaande 
materiele ongelijkheid, heeft echter ook een andere 
kant. Zo tekent hij bij de 'gelijke kansen'-filosofie aan: 
'Het geluk van mensen is er niet aileen bij gebaat dat ze 
carriere kunnen maken en zo rijkdom en aanzien kun
nen verwerven, maar ook dat ze een henzelf en hun cul
tuur waardig Ieven kunnen leiden - of ze nu carriere 
maken of niet' (curs. PK). 
Dit is, zo blijkt uit wat volgt, meer dan een relative
rende kanttekening. Het is de aanzet tot een felle kritiek 
op een samenleving waarin sociale mobiliteit en mate
riele welvaartsgroei centraal zijn komen te staan. 'Een 
maatschappij', schrijft Tawney, 'waarin het aan sociale 
mobiliteit ontbreekt, mag dan traag worden en verstij
ven, maar een maatschappij waarin alles om die mobi-

liteit draait, wordt hard en materialistisch en raakt uit
eindelijk gedesillusioneerd over de afgod die ze ge
schapen heeft. Ze offert het cultiveren van de eigen 
voortreffelijkheid, dat voor iedereen openstaat, op voor 
het verwerven van rijkdommen, dat, gelukkig (sic -
PK), maar voor weinigen is weggelegd. Het jaagt onop
houdelijk achter een schitterende toekomst aan, die, als 
zij aanbreekt, klatergoud zal blijken te zijn. ' 
Hier is niet meer de reformist aan het woord die voor de 
arbeidersklasse gelijke inkomens- en ontwikkelings
kansen opeist, maar de cultuurcriticus die de samenle
ving aan hebzucht ten onder ziet gaan. Andere passages 
in het boek sluiten daar nauw bij aan. Hij verwijt de En
gelse maatschappij van zijn dagen 'een pervertering 
van waarden, die het doel van het Ieven met de midde
len verwart, en die materiele welvaart, of het nu om de 
accumulatie van rijkdom of om de spreiding van moge
lijkheden voor een gemakkelijk leventje gaat, niet de 
positie geeft die haar toekomt, namelijk een van afge
leid, instrumenteel belang, maar haar verheft tot het 
ene, allesbeheersende object van individuele inspan
ning en publieke instemming.' Tawney neemt die nei
ging in aile klassen van de Engelse samenleving waar: 
'We are all barbarians'. En hij klaagt de Engelse arbei
dersbeweging aan, die vaak niet Tawney's geheel an
dere samenleving lijkt na te streven, maar een samenle
ving waarin rijkdom en macht 'hooguit wat anders ver
deeld zijn' . 
De 'reverence of riches', die overgeerfde ziekte van de 
Engelse samenleving, zal moeten verdwijnen. Er zal 
een maatschappij moeten ontstaan waarin economische 
en sociale verschillen tussen mensen en groepen wor
den verminderd en geneutraliseerd, en waarin het 'vul
gar and childish' zal worden gevonden als iemand ze, 
mochten ze nog bestaan, benadrukt. Maar 'een samen
leving die ongelijkheid liefueeft zal die verschillen juist 
serieus nemen en toelaten dat ze van het terrein waar
aan ze ontspruiten, namelijk het economisch Ieven, 
waar ze moeilijk geheel zijn uit te roeien, naar de rest 
van de samenleving uitwaaieren - totdat ze een mar
bide obsessie worden, die het hele maatschappelijk 
Ieven bei"nvloedt.' 
Economische gelijkheid krijgt daarmee bij Tawney een 
dubbele betekenis. Ze is zowel middel om de toegang 
voor een ieder tot materiele welvaart te garanderen, als 
om al te grote, uit moreel oogpunt verwerpelijke inko
mensverschillen ('sensational extremes of wealth and 
power') in te dammen. Ze wordt door de schrijver aan 
de ene kant opgevoerd als voorwaarde voor een duur
zame economische ontwikkeling, maar moet aan de an
dere kant voorkomen dat een materialistische geestes
gesteldheid andere, belangrijker zaken gaat overwoe
keren. Ze dient tot versterking, maar evengoed tot be
perking van de economie. 

Dienstbaarheid 
Voor Tawney was dat laatste geen tegenstrijdigheid, 
omdat hij in de traditionele socialistische oplossing ge
loofde: opheffing, of althans het volledig aan banden 
leggen van de kapitalistische, winst-georienteerde eco
nomie. Hij bepleitte vervanging van het winst-motief in 
de economie door het dienstbaarheids-motief. De on-
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dememer zou zich in de toekomst niet meer door zijn 
persoonlijk belang, maar door het algemeen belang 
moeten Iaten leiden, en aldus een 'werker ten dienste 
van de gemeenschap' worden; een 'public servant', die 
door die gemeenschap ter verantwoording kan worden 
geroepen. 
Inmiddels weten we dat die oplossing niet werkt. Oat 
de op winst gerichte ondememing weliswaar aan tal 
van wettelijke regels gebonden moet worden en aan 
maatschappelijke 'countervailing powers' moet wor
den blootgesteld, maar dat onderdrukking van het 
winst-motief, c.q. politieke sturing van de investerin
gen zich met welvaart en vrijheid slecht verdragen. En 
dat daarmee het door Tawney verwoorde streven naar 
versterking en beperking van de economie, van ont
plooiing en beteugeling van de produktiekrachten, een 
werkelijk, namelijk onoplosbaar, dilemma vormt -
waarmee socialisten hooguit op verschillende, wat 
meer 'reformistische' of wat meer 'cultuursocialisti
sche', manieren kunnen leren Ieven. 
De kracht van Tawney's boek blijft bij dat alles dat het 
weliswaar sterk verouderde oplossingen propageert, 
maar dat het daar verder nauwelijks onder te lijden 
heeft. 'Equality' legt in al zijn tegenstrijdigheid, maar 
zonder aan coherentie te verliezen, de problemen van 
een op economische expansie gerichte samenleving 
bloot. Die coherentie blijkt ook uit de wijze waarop 
Tawney het gelijkheidsbeginsel weet te verbinden met 
de twee andere grote 'burgerlijke' beginselen: met de 
'broederschap', door gelijkheid in de genoemde 'com
mon culture' te willen grondvesten; en met de 'vrij
heid ' . 'Worden', zo besluit Tawney zijn boek, 'de kan
sen om een waardig Ieven te leiden, nodeloos tot een 
minderheid van de bevolking beperkt, dan kunnen vee! 
van de omstandigheden die als teken van vrijheid wor
den toegejuicht, beter als teken van bevoorrechting 
worden aangemerkt. Beleid dat erop gericht is om die 
kansen eerlijker te verdelen, is daarom in dubbel op
zicht een zegen: het vermindert niet aileen de ongelijk
heid, maar het doet ook de vrijheid toenemen.' 

Paul Kalma, directeur van de Wiardi Beckman Stich
tingen redactiesecretaris van SenD. 

Noten 

I. R.H. Tawney, Equality. With an introduction by Richard M. 
Tittmus, London, George Allen and Unwin, 1983 ( 1931 ). 
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Pen op papier 

Banning tussen vrijzinnigheid en orthodoxie 

Bertus Mulder keert zich in het SenD-artikel 'Willem 
Banning - volksopvoeder tussen vrijzinnigheid en or
thodoxie' (89/11) tegen een door Dick Pels gegeven 
waardering van het werk van Banning. Pels typeert 
Banning als de ethische socialist die streed voor het 
goed recht van verschillende levensbeschouwelijke 
funderingen van het socialisme, met als inzet de pluri
formiteit en verdraagzaamheid binnen de PvdA. Mul
der brengt hiertegenin dat Banning aileen tot halver
wege de jaren dertig een dergelijke kenschets zou ver
dienen: Pels zou onvoldoende oog hebben voor de 
breuk die zich onder invloed van de crisis, het fasci me 
en de wereldoorlog in de levenshouding van Banning 
heeft voltrokken. Volgens Mulder was de 'latere Ban
ning' in godsdienstig opzicht orthodox en in politiek 
opzicht conservatief. Zijn centrale stelling luidt '( ... ) 
dat Bannings opvattingen over vernieuwing van het so
cialisme onderdeel uitmaken van een traditie in de Ne
derlands Hervormde Kerk zoals die door Hoedemaker, 
teruggrijpend op de 'jonge' Groen van Prinsterer, is 
verwoord in zijn strijd met de Doleantie.' (335, k.2). 
Mulder constateert bij Banning dus een radicale ver
rechtsing. Die ommezwaai zou zich vertoond hebben in 
godsdienstig, kerkelijk, maatschappelijk en politiek op
zicht. Banning zou zich hebben afgewend van het vrij
zinnig protestantisme en zich hebben bekeerd tot de ge
reformeerd-confessionele, door Ph.J. Hoedemaker ge
leide richting binnen de Nederlands Hervormde Kerk. 
Deze richting stond een strikte naleving van de calvi
nistische belijdenis voor, maar hield, in tegenstelling 
tot de aanhangers van Kuyper, vast aan de volkskerk. 
Uit deze stap zou Bannings strijd zijn voortgekomen 
'voor herkerstening onzer ontkerstende wereld'. Val
gens Mulder ging hij daarbij zover, dat hij zich expli
ciet keerde tegen het principe van de scheiding van 
kerk en staat. Oat bleek met name uit Bannings plei
dooi '( ... ) voor verplicht Bijbelonderwijs op de open
bare lagere school, te geven door de onderwijskrachten 
zelf' (338, k.2). Die theocratische aanvechtingen zou
den Banning hebben doen belanden in het vaarwater 
van een cultuurpessimistisch conservatisme met een 
christelijk-historische inslag: om de cultuurcrisis te 
doorstaan vestigde hij zijn hoop op een 'creatieve, as
cetische elite', die zich baseerde op 'de Geopenbaarde 
Waarheid'. Daarmee zou Banning afstand hebben ge
nomen van de politiek in het algemeen en van het so
cialisme in het bijzonder (340, k.2). 
Deze voorstelling van zaken is scheefgetrokken en 
bevat bovendien onjuistheden. Vooropgesteld moet 
worden dat Banning absoluut niet orthodox-protestants 
is geworden en dat een associatie met,de Hoedemaker-
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richting misplaatst is. Tijdens het interbellum is Ban
ning in de ban geraakt van een-personalistisch geladen 
theologie en plaatste hij in zijn geloof meer dan tot dan 
toe de figuur van Christus als verlosser centraal. Val
gens Bannings memoires onderging hij hierbij vooral 
de invloed van zijn leermeester K.H. Roessingh, een 
Leidse theoloog, die - volgens Bannings eigen woor
den- zijn Ieven lang 'onverdacht vrijzinnig' was (Ban
ning, Terugblik, A'dam 1958, 21). Deze ontwikkeling 
heeft in oorlogstijd zijn toenadering tot de !eiders van 
het Hervormd Reveil, als Kraemer en Gravemeyer, ge
stimuleerd. Maar bij zijn spectaculaire optreden direct 
na de bevrijding ten gunste van kerkhervorming heeft 
Banning zich steeds gepresenteerd als de vrijzinnige 
predikant: iemand die principieel afkerig was van elke 
empirische kerk, maar wei een kerk wenste te onder
steunen die zich inzette voor het oplossen van maat
schappelijke problemen. 
Hoedemaker (1839-1910) was in maatschappelijk en 
politick opzicht oerconservatief. De neutrale staat was 
hem een gruwel: in Nederland hoorden het calvinisti
sche geloof en de staatsvorm nauw verbonden te zijn. 
De staat hoorde aile politieke en sociale gevolgen van 
de Franse revolutie af te wijzen. Hoedemaker was 
daarom een fel tegenstander van het parlementaire stel
sel, het algemeen kiesrecht, het stakingsrecht. Banning 
daarentegen, de oprichter en ideologische Ieider van de 
PvdA tot eind jaren vijftig, was totaal anders. Welis
waar had het personalisme en het doorbraakstreven 
hem ertoe gebracht, de beginselen van het socialisme te 
relativeren. Na de oorlog verbond hij er steevast een 
adjectief aan: 'modern' of 'personalistisch'. Maar hij 
was en bleef een socialist. Onder die noemer -Pels ziet 
dat volkomen juist - heeft hij zijn Ieven lang gepleit 
voor een zo breed mogelijke samenwerking van uiteen
lopende levensbeschouwelijke richtingen. 
Hoe is Mulder beland bij zijn beeldvertekening en 
overdrijving? Ten eerste via een bewijs uit het onge
rijmde: Banning zou op latere leeftijd aanhanger van 
Hoedemaker geworden, omdat hij geboren is in de 
Friese Zuidwesthoek, een plek waar Hoedemakers in
vloed in kerkelijk opzicht groot is. Oat is een waarde
loos argument. Ik stel ertegenover dat Hoedemakers 
naam in geen enkel van Bannings geschriften voor
komt. 
Ten tweede beroept Mulder zich op de autoriteit van 
Bannings beide belangrijkste biografen: diens dochter 
H. van Wirdum en de schrijver van het Banning-proef
schrift, H. Zunneberg. Maar de argumenten die Mulder 
uit hun werk heeft geput, geeft hij onzorgvuldig weer. 
Uit de Zunneberg-biografie hecft Mulder de opvatting 
gehaald, dat meer dan de Leidse, vrijzinnige theologen 
de orthodoxe moeder verantwoordelijk zou zijn voor 
Bannings herwaardering van de kerk van 1935 (336, 
k.l ). Maar die opvatting is bij Zunneberg niet te vin
den. 
Uit de biografie van Bannings dochter heeft Mulder de 
opvatting gehaald, '( ... ) dat Banning zich nooit erg 
thuis heeft gevoeld in de liberale, vaak intellectualisti
sche vrijzinnige wereld' (335, k.2). Oat kan men inder
daad ter plekke lezen. Maar geschrapt heeft Mulder de 
rest van de geciteerde zin, die luidt: '( ... ) en had hij 

meer aansluiting bij orthodoxe socialisten als ds. 
Buskes.' (Van Wirdum, Banning, Amersfoort 1989, 
!53). Het is duidelijk dat politieke criteria in Mevrouw 
van Wirdums uiteenzetting de doorslag geven: Buskes 
was zijn politieke geestverwant en Bannings voorkeur 
ging nu eenmaal uit naar socialisten boven liberalen! 
Enkele zinnen verderop schrijft Mevrouw van Wirdum 
- in overeenstemming met Zunneberg - overigens: 
'Banning had ook niet het wezenlijke van de vrijzinnig
heid, het recht op een eigen interpretatie van de heils
waarheid opgegeven.' (!53) 
Uit Bannings eigen werk, namelijk het in Sint Michiels
gestel geschreven boek De dag van morgen (Amster
dam 1945) heeft Mulder de opvatting geput dat Banning 
een voorstander zou zijn van verplicht Bijbelonderwijs 
op de openbare lagere school. Maar van een verplich
ting is geen sprake op de aangehaalde plek (p. 135). 
Banning pleitte aileen voor een ruimer gebruik van arti
kel 26 van de Lager Onderwijswet, die de mogelijkheid 
tot godsdienstonderwijs bood. In de naoorlogse situatie 
was Banning de opvatting toegedaan dat in onderwijs, 
opvoeding en vorming elke idee van ethische neutrali
teit uitgebannen moest worden. Meegesleept door zijn 
geestverwanten in Michielsgestel, zoals de eerste mi
nister van Onderwijs na de oorlog, G. van der Leeuw, 
heeft Banning een tijdlang na de oorlog - maar niet al 
te lang - gemeend dat bijbelkennis hiertoe noodzake
lijk was. De verspreiding van bijbelkennis die hij voor
stond, had een sterk rationalistisch-historische en 
vooral oecumenische inslag. Ook in dit verband is het 
dus absurd, hem te betichten van theocratische opvat
tingen zoals die destijds werden aangehangen in con
servatieve CHU-kringen. Om voorgoed van die opvat
ting te genezen, raad ik Mulder aan, om Bannings be
strijding van het bisschoppelijk Mandement van 1954, 
getiteld Ons Socialisme, te raadplegen. Hij kan daarin 
een knappe, zeer principieel geformuleerde bestrijding 
aantreffen van aile soorten van theocratische pretenties 
en bovendien een gloedvol pleidooi voor levensbe
schouwelijke verdraagzaamheid. 

Herman Bohl, Amsterdam. 

Naschrift 
Ik was zeer benieuwd naar de inhoud van de reactie van 
Herman Bohl die hij me op een discussiebijeenkomst in 
Barchem al aankondigde. Nu deze er is, ben ik vooral 
verbaasd, omdat zijn feitelijke kanttekeningen mijn be
toog vee! meer ondersteunen dan een kritiek inhouden. 
De conclusie van mijn verhaal was dat de verhouding 
tussen wereldbeschouwing en maatschappijopvatting 
zich bij Banning voortdurend wijzigt. Het is daarom 
noodzakelijk je telkens af te vragen welke betekenis 
Banning geeft aan het christelijk geloof en welke in
houd hij geeft aan socialisme. Inhoud van beide begrip
pen en hun onderlinge verhouding zijn in voortdurende 
ontwikkeling. In zijn weergave van mijn betoog laat 
Bohl op een merkwaardige rnanier door elkaar vloeien 
wat ik door periodisering onderscheidde. Bohl ziet 
Banning als een vrijzinnig theoloog en wat ik daarte
genover te berde breng, verwerpt hij. Om uit de proble-
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men te komen, stelt hij nu dat Banning zich door zijn 
geestverwanten in Michielsgestel als Van der Leeuw 
heeft Iaten meeslepen. 
Bohl verontschuldigt daarmee Banning voor zijn op
vattingen. Maar is dat niet merkwaardig? Maken niet 
juist de ideeen van Banning over het christelijk karak
ter van het lager onderwijs de toetreding van de uit de 
CHU afkomstige theoloog Van der Leeuw tot de PvdA 
mogelijk? 
Bohl vindt het misplaatst dat ik schrijf dat bijbelonder
wijs op de lagere openbare school verplicht dient te 
zijn. Letterlijk heeft hij gelijk; de wet bood al de moge
lijkheid en de eerste verantwoordelijkheid voor poli
tieke realisatie lag bij het gemeentebestuur. Wat zou er 
mooier zijn als de nieuwe partij die de SDAP zou ver
vangen, mee zou werken aan herstel van het christelijk 
karakter der natie. Banning schrijft: 'Niemand zal er in 
een vrij Nederland aan denken, om ouders te dwingen 
hun kinderen Bijbelonderwijs te doen geven- er blijve 
onverkort het recht kinderen daarvan vrij te stellen, in
dien de ouders ook na redelijk overleg bezwaren hou
den. Maar het wordt een volstrekt onzinnige figuur, dat 
dit onderwijs aan alle kinderen zal worden onthouden, 
omdat een militant-athe'istische groep het voor zich af
wijst - daarvoor staan er nu eenmaal fundamentele le
vensbelangen voor ons volk op het spel' (biz. 136 van 
De Dag van Morgen). 
Banning meegesleept door geestverwanten ... Wie wa
ren zijn 'geestverwanten'? Komend van de vrijzinnige 
vleugel der Nederlands Hervormde Kerk gaat hij een 
coalitie aan met andere stromingen, om gezamenlijk te 
kiezen voor een Christus belijdende volkskerk. Kiest 
Banning bewust voor een inhoudelijke en organisatori
sche breuk met ·het vrijzinnig protestantisme terwille 
van de volkskerk? Of wordt Banning in het drieman
schap opnieuw slechts 'meegesleept' door Kraemer en 
de confessionele voorman Gravemeyer, nazaat van 
Hoedemaker? 
Banning ontwikkelt zich van religieus socialist naar 
personalistisch socialist. Dat is geen face-lift, maar er
kenning van een herorientatie waarin Christus en de 
Kerk centraal komen te staan, en waarin Banning ook 
komt tot een herwaardering van het Oude Testament. 
Daarover zijn Bohl en ik het eens. Maar waarom stelt 
De Liagre Bohl het voor of deze ontwikkeling Ban
nings vrijzinnigheid niet zou veranderen? Anders dan 
Bohl suggereert wijst Banning er zelf op dat de onver
dacht vrijzinnige Roessingh 'ontdekte dater in de or
thodoxie enkele fundamentele godsdienstige waarden 
beter tot hun recht kwamen dan ip de vrijzinnigheid, 
die dreigde te verschralen' (Terugblik, biz. 21). 
Als ik schrijf dat Banning zich nooit erg thuis heeft ge
voeld in de liberale, vaak intellectualistische vrijzin
nige wereld, meent Bohl dat ik selectief citeer. Wat me 
hier voor ogen stond, gold echter niet het politieke libe
ralisme, maar de afstand die Banning had ten opzichte 
van de vrijzinnigheid. Daarom wees ik ook op afstand 
die Banning scheidde van de politiek verwante vrijzin
nige rooie dominees van De Blijde Were/d. Ik ben Bohl 
erkentelijk dat hij wijst op Bannings geestverwant
schap met de orthodoxe ds. Buskes. Dat is wat ik be
toogde. 
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Dan kom ik op de verwantschap tussen Banning en 
Hoedemaker. Bohl wijst enig verband af; hij spreekt 
van een bewijs uit het ongerijmde, een 'waardeloos ar
gument' . 
Ik denk allereerst dat Bohl te vee! denkt dat de confes
sionele stroming een ge'isoleerde stroming in de Her
vormde Kerk vormde en tegelijk te weinig oog heeft 
voor haar christelijk-historische karakter. De kern daar
van wordt niet uitgemaakt door de strijd voor of tegen 
het parlementarisme of een bepaalde bijbel-exegese, 
maar door de opvatting dat de staat dienaresse Gods 
dient te zijn, het verzet tegen de neutraliteit van de staat 
en de aftakeling van de Kerk tot een gewone vereniging. 
Niet het volk, God is soeverein. Het is deze opvatting 
die Groen van Prinsterer, Hoedemaker, Haitjema en 
Gravemeyer verbindt. Rasker heeft de reformatorische 
theocratieopvatting, gebaseerd op artikel 36 van de Ne
derlandse Geloofsbelijdenis, omschreven als een ' rela
tieve', 'gebroken theocratie' waarin kerk en staat elk 
hun eigen verantwoordelijkheid houden (A.J. Rasker, 
Christelijk politiek. Gesprek over de theocratie, z.j., 
biz. 42/43). Ook daarin zit meer nuance dan Bohl 
denkt. Theocratische residuen kennen we overigens 
nog steeds. Worden ook vandaag wetten niet afgekon
digd 'bij de gratie Gods'? Staat niet nog steeds op de 
gulden 'God zij met ons'? 

Ik wil vervolgens nagaan waar Bohl en ik uiteengaan. 
Ik heb gewezen op de samenhang tussen kerkelijk en 
maatschappelijk Ieven in de Zuidwesthoek van Fries
land. Ik wees erop dat de strijd om de Doleantie zich 
66k, of misschien juist, voordeed in de kostersfamilie 
Canrinus, en dat deze strijd zich toespitste op de 
schoolkeuze van de kinderen (openbaar of bijzonder) 
en dat Banning aangeeft dat deze strijd, die diepe won
den sloeg, ook in zijn familie gestreden is. Deze strijd 
laat zijn sporen na bij Banning, wat zich vertaalt in een 
aanhoudende strijd voor het helen der gemeenschap. 
Bohl bestrijdt dit niet. 
Vervolgens geef ik een nadere invulling van het begrip 
'orthodoxie' waarmee Banning is opgegroeid. Het is 
daarvoor niet nodig dat Banning Hoedemaker ergens 
zou citeren, om toch bij de laatste uit te komen als de
gene die verwoordt wat er in orthodox-hervormde 
kring leeft. Bohl bestrijdt de rol van Hoedemaker in de 
kerkstrijd in Zuidwest Friesland niet. Wei de opvatting 
dat Banning zich na 1935 in orthodoxe richting be
weegt, maar ik geloof dat ik hierboven aangetoond heb 
dat deze interpretatie geen stand houdt. 
Zijn nieuwe orientatie resulteert in De Dag van Mor
gen, tevens uitkomst van de discussies in Michiels
gestel. Ik hoef niet te herhalen wat ik daarop op biz. 
337 en 338 schreef. Feitelijk formuleert Banning in De 
Dag van Morgen confessionele standpunten. Bohl be
strijdt mijn weergave daarvan niet, maar beweert dat 
Banning meegesleept wordt door geestverwanten. Ik 
weet niet waarmee Banning meer recht wordt gedaan. 

Bertus Mulder, Veenwouden. 
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De rechten van bet dier 

Speelt het dier een rol in de emancipatiegeschiedenis 
van de mens? Dat is niet zo'n belachelijke vraag als 
velen op het eerste gezicht zullen denken. Want in ver
schillende tijdperken zijn verschillende groepen uitge
sloten geweest van rechten en privileges en kon wille
keur, onderdrukking en mishandeling hen zonder meer 
ten deel vallen. Ras, kleur, nationaliteit, afkomst, leef
tijd of geslacht waren (en in sommige gevallen zijn) 
meestal de kenmerken waardoor de toonaangevende 
groep in de maatschappij meende de onderscheiden 
groepen anders en slechter te kunnen en moeten behan
delen dan leden van de eigen groep. 
Een dergelijke discriminatie van die groepen werd 
veelal gelegitimeerd met opvattingen die andere rassen, 
vreemdelingen, kinderen en vrouwen het bezit van ne
gatief gewaardeerde eigenschappen of juist het ontbre
ken van als waardevol erkende eigenschappen toe
dichtte. Zo luidde b.v. een van de filosofische vraag
stukken die aan de middeleeuwse universiteiten bear
gumenteerd en becommentarieerd werden: zijn 
vrouwen, dieren of dierlijke mensen soms in staat tot 
zelfbeheersing? 
Die vraag werd natuurlijk, zoals Hans Achterhuis al 
eens geconstateerd heeft, grotendeels ontkennend be
antwoord. Bovendien weet ieder die zich wei eens in de 
geschiedenis van de slavernij en de slavenjacht in 
Afrika heeft verdiept welke gruwelen daar werden be
dreven met schoongewassen gewetens. Negers kenden 
immers geen gevoel en hadden nauwelijks een emotio
neelleven. 
De laatste twee eeuwen hebben een toenemende ver
breiding van het beschavingsoffensief in de westerse 
wereld Iaten zien. Het emancipatiestreven van verschil
lende minderheidsgroeperingen werd steeds meer als 
juist en rechtvaardig erkend. De slavernij is afgeschaft, 
vrouwen zijn geen onderworpen wezens meer en ou
ders kunnen niet meer met kinderen doen wat ze will en. 
In de moderne tijd is zeker in materiele zin het onder
scheid naar ras, sekse en leeftijd als excuus voor uitbui
ting komen te vervallen. 

In 1789 schreef de vader van het utilitarisme, Jeremy 
Bentham, na de afschaffing van de slavernij door de 
Fransen met een hoopvolle blik op de toekomst, over 
de dag dat ook de rest van de schepping die rechten zal 
krijgen die hen door 'tyrannenhand' worden onthou
den. 'Op een dag zal worden erkend dat evenmin als de 
kleur van de huid, de samenstelling van de huid, het 
aantal benen of het wei of niet hebben van een staart, 
reden kan en mag zijn om een voelend wezen aan pijn 
en ongeluk te onderwerpen. Want wat is de scheidings
lijn? Is dat het vermogen van de rede of misschien het 
vermogen om te communiceren? Maar een volwassen 
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paard of hond is ontegenzeggelijk rationeler en com
municatiever dan een mensenkind van een dag, een 
week of zelfs een maand oud. De vraag is daarom niet: 
zijn zij intelligent, kunnen zij praten, maar kunnen zij 
lijden, kunnen zij voelen?' 
De vorige eeuw liet een groeiend besef zien van het wei 
en wee van dieren en van de arrogantie van de houding 
van de mens ten opzichte van het dier. Dierenbescher
mingsbewegingen ontstonden onder andere onder in
vloed van de verlichte burgerij en van sommige socia
listen zoals George Bernard Shaw, die verenigd waren 
in de Fabian Society, de denktank van de Labour Party. 
Ideeen over een juiste en rechtvaardige behandeling 
van dieren begonnen heel langzaam en voorzichtig een 
plaats op te eisen op de maatschappelijke agenda. 
Die ontwikkeling is in de eerste helft van deze eeuw ab
rupt afgebroken. De afgrijselijke ellende die mensen el
kaar nog steeds bleken te kunnen aandoen in de twee 
wereldoorlogen met als huiveringwekkend dieptepunt 
de gruwelen van de concentratiekampen en de gaska
mers zijn daar naar aile waarschijnlijkheid debet aan. 
Het zou tot in de jaren zeventig van deze eeuw duren 
voor deze afgebroken lijn weer werd opgepakt. In een 
geruchtmakend artikel in The New York Review of 
Books vatte de filosoof Peter Singer de draad van Bent
ham weer op en beargumenteerde dat met de strijd 
tegen racisme en seksisme de emancipatie van de mens 
en de totstandkoming van een humane samenleving 
nog lang niet is voltooid. Het speciesisme, de onge
rechtvaardigde discriminatie van levende wezens op 
basis van soort, veroorzaakt immers dagelijks op vele 
terreinen onnoemlijk veelleed en eist ontelbare slacht
offers. Een samenleving die op een dergelijke wijze 
met voelende wezens van een andere soort omgaat en 
de eigen soort hoven al het levende verheven acht, kan 
geen rechtvaardige samenleving zijn. Evenals Bentham 
is Singer van mening dat dieren belangen kunnen heb
ben omdat zij kunnen voelen, kunnen lijden, kunnen 
genieten. Als een wezen kan lijden, dan moet daar in 
een beschaafde samenleving dus rekening mee worden 
gehouden, ook wanneer er sprake is van een belangen
conflict tussen mens en dier. 

Paradox 
In onze samenleving doet zich de paradoxale situatie 
voor dat we enerzijds overtuigd zijn van het voelend 
verrnogen en de vele capaciteiten van dieren en dat we 
anderzijds op grote schaal die verrnogens negeren. We 
hebben sommige dieren in onze huizen en harten opge
nomen en andere daaruit verbannen. We houden van 
dieren en we eten ze op. We dichten hen menselijke 
eigenschappen toe en huisvesten hen in erbarrnelijke 
omstandigheden. We maken prachtige gedichten over 
hen en stellen ze aan lichamelijk en psychisch lijden 
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bloot. We betalen ervoor om dieren te mogen bekijken 
en, 66k als recreatie, jagen we op dieren en schieten 
hen dood. 
Naar gelang ons eigen belang overheerst kennen we 
dieren een gebruikswaarde toe of een gevoelswaarde. 
Er zou in Nederland een golf van verontwaardiging op
gaan wanneer katte- of hondelijken in netjes verpakte 
onderdelen in de vleesschappen van de warenhuizen 
voor consumptie zouden worden aangeboden. Van var
kens, ooit ook geliefde huisdieren, lees Rudi Kous
broek er maar op na, kalveren, koeien en kippen vinden 
we dat heel gewoon. Yoor hun leefomstandigheden 
doen we de ogen dicht. Pas als door de vemietiging van 
het natuurlijk milieu onze eigen gezondheid wordt be
dreigd, gaan we zorgelijk praten over mestoverschot
ten. Kleine kinderen brengen we naar bed met zachtha
rige namaakkonijnen. In proeflaboratoria zitten de 
echte konijnen met kunstrnatig opengespalkte ogen 
waarin weer nieuwe cosmetica, shampoo's en parfums 
worden getest, waarrnee wij ons vervolgens, in grote 
getale insmeren. Genetische manipulatie met dieren 
neemt tegenwoordig een hoge vlucht zonder enige 
maatschappelijke controle. Bij het Europese patentbu
reau aileen al zijn al meer dan vijfduizend patenten op 
het Ieven van nieuwe diersoorten aangevraagd. 

Toch is er sprake van een groeiend bewustzijn van deze 
paradoxale houding. Mensen dragen in Nederland nau
welijks nog bont, de vraag van de consument naar 
scharrelvlees, scharreleieren en proefdiervrije cosme
tica neemt toe. Net als elke andere emancipatiebewe
ging kent de dierenemancipatiebeweging verschillende 
actiegroepen die druk bezig zijn met belangenbeharti
ging voor het dier en met vorrning van de mens. Zij on
dervinden bij hun specifieke acties in het algemeen 
grote sympathie van de Nederlandse bevolking. 
In Zweden heeft de kinderboekenschrijfster Astrid 
Lindgren door sprookjes te schrijven over de misstan
den in de bio-industrie en over de verstoorde relatie 
tussen mens en dier, weten te bewerkstelligen dat er 
een nieuwe wet is aangenomen waarin de rechten van 
de landbouwhuisdieren op een dierwaardig bestaan zijn 
gegarandeerd. In het meer proza'lsche Nederland is 
sinds 1975 een concept- gezondheids- en welzijnswet 
voor dieren in voorbereiding en zal dat voorlopig wei 
blijven ook. De Algemene Maatregel van Bestuur om 
legbatterijen per I juli 1994 te verbieden lijkt weer te 
worden uitgesteld. 

In 1792 maakte een filosoof uit Cambridge Mary Woll
stonecraft belachelijk omdat zij erkenning eiste voor de 
rechten van de vrouw. Je zou net zo goed rechten aan 
beesten kunnen geven, meende hij. Hij had gelijk. 
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Communisme en nationalisme in de Sovjetunie 

Ret nationalisme is de afgelopen jaren, met de door 
Michail Gorbatsjov afgekondigde openbaarheid, de 
geesten in de Sovjetunie steeds meer gaan bezighou
den. Ret lijkt thans zo ver gekomen dat het voortbe
staan van het sovjetrijk ter discussie staat. 
In mei 1988 riep het door de Academie van Weten
schappen van de Sovjetunie uitgegeven tijdschrift 
Vraagstukken van de Filosofie een 'ronde tafel' van 
ideologen bijeen om de betrekkingen tussen de naties 
onder het socialisme te bespreken. De helderste bij
drage aan deze discussie kwam blijkens de gepubli
ceerde tekst van een historicus, D.E. Foerman, verbon
den aan het Amerika-Instituut van de Academie van 
Wetenschappen. Rij gaf als zijn mening dat de Ieiding 
van de Sovjetstaat vanaf het begin op twee gedachten 
hinkte: aan de ene kant de gedachte dat die staat de 
voorafschaduwing is van de bond van vrije volken die 
de gehele mensheid spoedig in een gelukkige gemeen
schap zal verenigen, en aan de andere kant de gedachte 
dat hij een voortzetting is van het oude Russische impe
rium. 
De tweede, imperiale, gedachte won het. Maar in de 
constitutie van de Sovjetunie zijn allerlei democrati
sche vormen bewaard gebleven, die voortkomen uit de 
eerste gedachte. Dit mag dan hypocrisie zijn, erkent 
Foerman, maar volgens een oud gezegde is de hypocri
sie een buiging voor de deugd. Thans is de tijd geko
men voor een terugkeer naar het oorspronkelijke stre
ven naar een bond van gelijkberechtigde volken, maar 
dan wei 'zonder de nai·eve voorstelling dat de komst 
van het paradijs nabij is' en in het besef dat daarbij 
'conflicten en compromissen' onvermijdelijk zijn.' 
Aan het eind van dit artikel kom ik op deze opmerkin
gen van Foerman nog terug. 

Renner en Bauer 
De grondlegger van de Sovjetstaat was, gelijk bekend, 
Vladimir Lenin. Aan de vooravond van de Eerste We
reldoorlog heeft hij aanzienlijke aandacht besteed aan 
het nationale vraagstuk. Rij keerde zich daarbij tegen 
twee tegenovergestelde opvattingen die in die dagen in 
de Europese sociaal-democratie opgeld deden. De ene 
opvatting werd verdedigd door de Oostenrijkse sociaal
democraten Karl Renner en Otto Bauer. Zij ontwierpen 
een stelsel dat een multinationale staat'gelijk de Rabs
burgse monarchie in stand moest houden en tegelijker
tijd, naar zij hoopten, de nationale aspiraties van de sa
menstellende volkeren zou bevredigen. Onder dat stel
sel zou iedere burger, onafhankelijk van zijn woon
plaats, behoren tot de nationale gemeenschap van zijn 
keuze. Aan die nationale gemeenschappen zouden 
grote bevoegdheden worden toevertrouwd, met name 
op het gebied van cultuur en onderwijs. Deze vorm van 

nationale autonomie heette dan ook cultureel, persoon
lijk en extra-territoriaal, want niet gebonden aan een 
bepaalde landstreek. Ret idee doet sterk denken aan de 
verzuiling die in ons land de conflicten tussen verschil
lende levensbeschouwelijke gemeenschappen binnen 
betamelijke grenzen heeft gehouden. Karl Renner 
heeft, ter verduidelijking van zijn denkbeelden, trou
wens ook zelf verwezen naar de vreedzame coexisten
tie in zijn tijd van de kerken, die ook niet aan een be
paald territorium waren gebonden. 
De ideeen van Renner en Bauer maakten indruk op de 
sociaal-democraten in het Russische keizerrijk, dat net 
als de Rabsburgse monarchie een multinationale staat 
was. En natuurlijk met name op die sociaal-democraten 
die onder nationale minderheden werkten. Zij verlang
den, om te beginnen, een autonome positie binnen de 
Russische sociaal-democratische partij. Rier nu was 
Lenin mordicus tegen. Rij is zijn Ieven lang een onver
biddelijke strijder geweest voor eenheid in partij en 
staat. Naar zijn mening zouden de denkbeelden van 
Renner en Bauer de arbeidersklasse en de partij van de 
arbeidersklasse langs nationale lijnen splijten. Maar 
omdat hij, zelf Rus, de nationale minderheden in Rus
land niet voor het hoofd wilde stoten, liet hij de pole
miek met de Oostenrijkers over aan een Georgier, 
Jozef Stalin. Deze nam in zijn definitie van het begrip 
natie uitdrukkelijk het bezit van een bepaald territorium 
op. 
De voorstellen van Renner en Bauer waren hun ingege
ven door de gedachte dat de economische toekomst aan 
de grote staatkundige eenheden was en dat derhalve de 
handhaving van een uitgestrekt rijk als dat der Ralsbur
gers ook in het belang van de arbeidersklasse was. Die
zelfde gedachte leidde de Poolse sociaal-democrate 
Rosa Luxemburg ertoe zich tegen een herstel van de 
Poolse onafhankelijkheid uit te spreken. De Poolse ar
beidersklasse deed er volgens haar beter aan binnen een 
der drie grote staten te blijven waartussen Polen was 
verdeeld, dan te streven naar het herstel van een natio
nale Poolse staat. 
Tegen deze opvatting trok Lenin zelf van leer. Welis
waar deelde hij de mening van Rosa Luxemburg dat het 
nationalisme een vergankelijk maatschappelijk ver
schijnsel is dat in de socialistische maatschappij van de 
toekomst zal verdwijnen, maar voorshands was het een 
levende politieke kracht die men, zo mogelijk, voor de 
socialistische zaak moest zien te winnen. Rij stelde 
daarom voor aan nationale minderheden een recht op 
afscheiding van de socialistische staat toe te kennen. 
Als zij van dat recht echter geen gebruik maakten, dan 
hadden zij als natie geen recht op een bijzondere status 
binnen het postrevolutionaire staatsverband. Zo 
trachtte hij zijn bod op steun van de nationalisten te 
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verzoenen met zijn centralistische staatsopvatting. Tij
dens de Eerste Wereldoorlog, die korte tijd later uit
brak, verbreedde hij nog het terrein waarop hij natio
nale bondgenoten zocht, door bij de komende wereldre
volutie ook de volken in de kolonieen van de strijdende 
Europese mogendheden te betrekken.' 
Met zijn Oktoberrevolutie hoopte Lenin in 1917 het 
sein te hebben gegeven voor een socialistische wereld
revolutie, die gedragen zou worden door de Europese 
arbeidersklasse en de steun zou krijgen van de kolo
niale volken in het Oosten. Maar helaas liet de Euro
pese arbeidersklasse het afweten ondanks het succes 
van hun broeders in Rusland. Dientengevolge bleven 
de Russische communisten aileen staan in de wereld, 
aan het hoofd van het voormalige Russische rijk. 

Imperiale gedachte 
Dat Russische rijk was enigszins gehavend uit de bur
geroorlog te voorschijn gekomen. Verschillende natio
nale minderheden hadden er zich uit afgescheiden. Die 
afscheiding was overigens niet het gevolg geweest van 
de toepassing van Lenins idee van een vrije keuze. 
Zeker, in december 1917 verleende het Sovjetbewind 
op verzoek van een Finse burgerlijke regering aan Fin
land de onafhankelijkheid, maar het trachtte deze con
cessie weer ongedaan te maken door een opstand van 
socialisten tegen deze zelfde regeling te steunen. Fin
land, de Baltische Ianden en Polen hadden hun onaf
hankelijkheid te danken aan de steun van Engeland en 
Frankrijk. Waar deze steun uitbleef, zoals in de Kauka
sus, werden de onafhankelijke staatjes die deze volken 
hadden gevormd, weer bij het grote Russische rijk in
gelijfd. 
Stalin, die als volkscommissaris voor de nationaliteiten 
een belangrijke rol speelde bij deze herinlijving, 
schreef na afloop van de burgeroorlog, in oktober 1920, 
in de Pravda: 'Drie jaren van revolutie en burgeroor
log in Rusland hebben aangetoond dat zonder onder
linge steun van het centrum van Rusland en van zijn 
randgebieden de overwinning van de revolutie onmo
gelijk is, het onmogelijk is Rusland te bevrijden uit de 
klauwen van het imperialisme. Het centrum van Rus
land, deze haard van de wereldrevolutie, kan zich niet 
lang staande houden zonder de hulp van de randgebie
den, die rijk zijn aan grondstoffen, aan brandstoffen, 
aan voedselprodukten. De randgebieden op hun beurt 
zijn gedoemd tot onvermijdelijke imperialistische sla
vernij zonder de politieke, militaire en organisatori
sche hulp van het meer ontwikkelde centrale Rusland' .3 

Men ziet hier reeds duidelijk de imperiale gedachte 
door de communistische revolutionaire visie heen sche
meren. 
De Russische communisten hebben door hun Oktober
revolutie geen wereldrevolutie ontketend, maar zij heb
ben wei verhinderd dat het Russische rijk volledig uit
eenviel. Dit feit bezorgde hun de steun van vooraan
staande militairen en intellectuelen uit de oude orde die 
de geschiedenis zijn ingegaan als nationaal-bolsjewie
ken.• De communisten hadden in zekere zin het doe! 
van hun Witte tegenstanders bereikt: het herstel van het 
'ene en ondeelbare Rusland'. 
Maar nu rees de vraag welke plaats aan de niet-Russi-
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sche volken binnen het herstelde rijk moest worden 
toegewezen. Het was duidelijk geworden dat Lenins 
oorspronkelijke mening dat naties die geen gebruik 
maakten van hun recht op afscheiding, niet op een bij
zondere status mochten rekenen, onhoudbaar was. AI 
spoedig na de Oktoberrevolutie werd het beginsel van 
federatie aanvaard, maar dan wei uitsluitend als over
gangsfase naar de socialistische eenheidsstaat. Het 
nieuwe rijk kreeg dan ook al in J 918 de naam van Rus
sische Socialistische F ederatieve Sovjetrepubliek, 
RSFSR. 
De toepassing van het federatieve beginsel droeg van 
het begin af aan een sterk centralistisch karakter. Dit 
bleek duidelijk na afloop van de burgeroorlog, toen 
werd besloten Wit-Rusland, de Oekrai·ne en de pas ge
annexeerde Kaukasische republieken, die formeel nog 
de status hadden van onafhankelijke sovjetrepublieken, 
samen met de RSFSR te verenigen in een staatsbestel. 
Stalin stelde voor ze bij de RSFSR in te lijven met de 
status van autonome republiek, maar accepteerde het 
idee van een unie, toen zijn voorstel op verzet stuitte bij 
de communisten in deze republieken, met name in 
Georgie. 
De strubbelingen hierover namen zo hevige vormen 
aan dat zij de aandacht trokken van Lenin, op dit ogen
blik als gevolg van beroertes reeds een zwaar gehandi
capte man. Hij dicteerde over het nationale probleem 
een aantal opmerkingen. Daarin veroordeelde hij het 
'Grootrussisch nationalisme' van Stalin. Dat zou een 
slechte indruk kurmen maken op de volken van Azie, 
met wier gevoelens rekening moest worden gehouden, 
daar zij in de naaste toekomst het voortoneel van de ge
schiedenis zouden betreden. Hij was bereid het gezag 
van de te vormen unie desnoods te beperken tot defen
sie en buitenlandse zaken. In de eenheid van de partij , 
waaraan hij onverkort vasthield, zag hij een voldoende 
waarborg voor de eenheid van de staat.5 

In de grond van de zaak verschilde Lenin niet wezen
lijk van mening met Stalin. Hij meende aileen dat de 
onzichtbare hand van de partij de nationale minderhe
den best in het gareel zou kunnen houden, ook als men 
hun naar de vorm grote staatkundige rechten toekende. 
Wat hij verlangde was dat meer tact werd betracht of, 
om het wat hotter te zeggen, dat de schijn van federa
lisme beter werd opgehouden.6 

Nationale republieken 
De USSR is er dan gekomen en heeft met het Ianger 
uitblijven van de socialistische wereldrevolutie onder 
het bewind van Stalin steeds meer het karakter aange
nomen van een voortzetting van het oude Russische 
rijk. Wanneer Stalin in de jaren dertig zijn grote indus
trialisatiecampagne lanceert, zal hij de herinnering op
roepen aan de ellende die vreemde invallen in de loop 
der eeuwen over Rusland hebben gebracht. Om een 
herhaling daarvan te voorkomen is het nodig Ruslands 
economische achterstand in te !open. Hij laat zijn in
dustriele revolutie dan ook vergezeld gaan van een re
volutie in geschiedschrijving en geschiedenisonder
wijs. Vorsten en veldheren die zich hadden onderschei
den bij de verdediging en de uitbreiding van het Russi
sche rijk- historische figuren die in d~ jaren twintig als 
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onderdrukkers aan de kaak werden gesteld- worden nu 
in ere hersteld als wegbereiders van het socialistische 
vaderland. 
Stalin zal dan ook eindigen als een Russisch imperiaal 
staatsman van de oude stempel, die van de overwinning 
in de Tweede Wereldoorlog gebruik zal maken om de 
verliezen die het Russische rijk als gevolg van de Eer
ste Wereldoorlog en de revolutie heeft geleden weer 
ongedaan te maken. Onder zijn bewind werd de com
munistische ideologie een imperiale ideologie, waarbij 
die andere door onze Foerman vermelde gedachte, dat 
het Sovjetrijk de voorafschaduwing vormt van het ver
bond van vrije volken dat eens de gehele mensheid zal 
omvatten, aan de heersende klasse het goede geweten 
moest leveren, nodig voor een doeltreffende heerschap
pij over mensen. 
Het nieuwe Russische rijk was aanmerkelijk anders in
gericht dan het oude. Het keizerrijk hield nauwelijks re
kening met etnische verschillen. Het nieuwe daarente
gen in hoge mate. Het gehele grondgebied werd ver
deeld tussen nationale republieken, in onze tijd vijftien 
in getal, die samen de Unie vormden. Binnen een aantal 
van deze republieken waren dan weer autonome repu
blieken, autonome provincies of nationale districten in
gericht in gebieden die bewoond werden door andere 
volken of volkjes dan het volk van de Unierepubliek. 
De opzet, zoals die in de jaren twintig door Stalin werd 
geformuleerd, was dat in deze nationale gebieden de 
proletarische cultuur in een nationale vorm zou worden 
uitgedragen.7 Oat betekende in de praktijk: in de lands
taal. In de jaren twintig is het gebruik van de landstaal 
in woord en geschrift, in bestuur en onderwijs, in dena
tionale gebieden dan ook zeer aangemoedigd. In de ge
schiedschrijving werd de inlijving bij Rusland afge
schilderd als een staal van het verfoeilijke kolonialisme 
en het verzet daartegen hogelijk geprezen. Maar wan
neer in de jaren dertig het oude Russische rijk in vele 
opzichten weer in ere wordt hersteld, verandert dit. In 
plaats van verheerlijkt worden de !eiders van het natio
nale verzet tegen de Russische overheersing verguisd. 
De inlijving bij Rusland gaat nu 'vereniging met Rus
land' heten en blijkt niet meer een groot kwaad te zijn, 
maar 'het minste kwaad', dat deze volken een vrese
lijke onderdrukking door Perzen, Turken of Polen be
spaarde. Na de Tweede Wereldoorlog wordt het zelfs 
afgeschilderd als een groot goed zonder meer. 
Op een conferentie die het tijdschrift Vraagstukken van 
de Geschiedenis in februari 1989 over het nationale 
vraagstuk belegde, vertelde een lid van de Academie 
van Wetenschappen van Turkmenie hoe hij gedwongen 
werd ter gelegenheid van de herdenking van de annexa
tie van 1884 een brochure te schrijven over de 'vrijwil
lige toetreding' van Turkmenie tot Rusland. Terwijl 
iedereen weet dat die zogenaamde vrijwillige toetre
ding het resultaat was van een koloniale oorlog in op
tima forma. Maar, zo werd gezegd, de voorstelling van 
een vrijwillige toetreding was goed voor de intematio
nale opvoeding van de burgers. En als hij die brochure 
niet schreef, dan zou hij dat wei merken. Zo kwam het 
geschiedwerkje Broederschap voor eeuwig tot stand.8 

In de jaren zestig raakte ook het onderwijs in de lands
taal in het gedrang. In Wit-Rusland was het in de jaren 

tachtig zo ver gekomen dat in de steden aile onderwijs 
in het Russisch werd gegeven en dat op het platteland 
nog slechts 22 procent van de kinderen Wit-Russische 
scholen bezocht.9 De taalpolitiek van die jaren gaf 
ruimschoots voedsel aan de verdenking dat hier ge
streefd werd naar russificatie. De ideologische doelstel
ling van de regering om van toenadering tussen de vol
ken (sblizjenie) tot versmelting (slijanie) te komen, 
wees in dezelfde richting. Want welke andere gemeen
schappelijke taal zou uit deze smeltkroes te voorschijn 
komen dan het Russisch? ' Wanneer wij zeggen dater 
onder het communisme geen staat en geen klassen zul
len bestaan, windt niemand zich op' , klaagde enige tijd 
geleden een ideoloog, 'maar wanneer wij zeggen dater 
dan geen naties meer zullen bestaan, rijst groot verzet' . 
Hij gaf daarom zijn collega's de raad de term 'versmel
ting ' te vermijden. 10 

In administratief opzicht waren de unierepublieken, de 
autonome republieken en de autonome provincies niet 
meer dan gewone provincies in een land met een al
machtig centralistisch bestuur. AI deze republieken lij
ken niet meer te zijn dan gewone radertjes in het mach
tige bestuursraderwerk van de Sovjetunie, aileen natio
naal van vorm. Maar dit laatste is toch niet zonder bete
kenis gebleken. Richard Pipes, die de geboorte van het 
systeem heeft beschreven, heeft jaren geleden eens op
gemerkt dat ook een vazalstaat bij zijn onderdanen aan
hankelijkheid kan opwekken en dat dit zeker het geval 
is in de republieken binnen de Sovjetunie.'' Het mag 
dan een lege vorm lijken, maar het is een vorm die 
klaar ligt om in geval van een crisis in het rijk met na
tionale inhoud gevuld te worden en zich tot nationale 
staat te ontpoppen, - gelijk wij thans in verschillende 
gevallen zien gebeuren. 

Minderheden 
Maar wat wij thans ook zien, zijn de grote problemen 
die met deze ontwikkeling gepaard zullen gaan. Want 
het communistisch bewind mag dan nationale gebieden 
hebben afgebakend, de verdeling van de bevolking 
over het land vertoont aanmerkelijke afwijkingen van 
deze administratieve indeling. Aan het eind van de 
jaren tachtig leefden tegen de zestig miljoen sovjetbur
gers, d.w.z. meer dan een vijfde van de bevolking, bui
ten hun eigen nationaal gebied." 
De Russen hadden tot dusverre, als feitelijk staatsvolk, 
nog de minste last van deze omstandigheid. Hun taal is 
tenslotte de lingua franca van het rijk. Maar voor ]eden 
van andere nationale groeperingen Ievert dit meer pro
blemen op. In de jaren twintig hield de administratieve 
indeling nog rekening met hun belangen. Binnen de 
grote nationale gebieden bestonden voor andere etni
sche groepen nationale rayons en zelfs nationale ge
meenten. In de jaren twintig moeten er in hetland zo'n 
drieduizend nationale dorpsgemeenschappen hebben 
bestaan waar het onderwijs in de eigen taal van de 
dorpsbevolking werd gegeven.'3 Maar in de jaren dertig 
is deze verfijning van de administratieve indeling ver
dwenen. Oat schiep ruime mogelijkheden voor de do
minerende natie in een republiek haar minderheden 
onder druk te zetten. 
Een duidelijk voorbeeld hiervan komt men tegen in de 
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discussie over het nationale vraagstuk in het tijdschrift 
Vraagstukken van de Geschiedenis. In de loop van die 
discussie meldde een Tadzjiekse historicus dat zijn 
lraanstalige landgenoten in Turkstalig Oezbekistan on
derdrukt werden. De volkstelling van 1979 telde in 
Oezbekistan nog geen zeshonderdduizend Tadzjieken, 
terwijl het er volgens de eigen Tadzjiekse schattingen 
drie tot drieeneenhalf miljoen moesten zijn. Een Oez
beekse vrouwelijke collega die hem boos van repliek 
diende en hem verweet weer met het overjarige verwijt 
van panturkisme aan te komen, wees er daartegenover 
op dat een jaar eerder, in 1988, tussen de )eiders van 
beide republieken at een overeenkomst was getroffen, 
die voorzag in de heropening van gesloten Tadzjiekse 
scholen, in Tadzjiekse uitzendingen op de televisie en 
in Tadzjiekse kolommen in de plaatselijke pers. Maar 
aan de kritiek op de volkstelling van 1979 ging zij stil
zwijgend voorbij. Door haar antwoord bevestigde zij in 
feite de aantijgingen van de Tadzjiek. 1

' Trouwens, de 
uitzonderlijk snelle groei van het aantal Tadzjieken 
waarvan de voorlopige gegevens van de volkstelling 
van 1989 getuigen, wijzen in dezelfde richting. Blijk
baar hebben meer Tadzjieken in Oezbekistan het in 
1989 aangedurfd zich voor Tadzjiek uit te geven.1

' 

Het probleem van de nationale minderheden binnen de 
nationale republieken duikt de laatste jaren in de dis
cussie over het nationale vraagstuk telkens weer op. 
Het is, gelijk bekend, de oorzaak van omvangrijke ge
welddadigheden in de republieken van Transkaukazie 
en Turkestan. De Russische minderheden zijn daarvoor 
tot dusverre gespaard gebleven, maar ook zij voelen 
zich bedreigd. De vorming van Russische organisaties 
in de Baltische Ianden en Moldavie getuigt daarvan. 
Onder de indruk van deze ontwikkeling duikt in de ide
ologendiscussies van de laatste jaren telkens weer de 
mening op dat ondanks de bezwaren van Lenin daarte
gen de nationaal-culturele autonomie misschien toch 
nog niet zo 'n gek idee was. 16 Maar nader uitgewerkt 
wordt deze opvatting dan niet. Men volstaat in den 
regel met te verwijzen naar de meer verfijnde territo
riale indeling uit de jaren twintig, met haar nationale 
rayons en gemeenten. Echte voorstellen zijn niet ter 
tafel gekomen. Men blijft het nationale vraagstuk in 
territoriale termen stellen. 

Russisch nationalisme 
De crisis waarin het Russische rijk na zeventig jaren 
wederom is komen te verkeren, beroert uiteraard in 
hoge mate de Russen. Zij vormen het grootste volk bin
nen de Sovjetunie. Zij zijn het staatsvolk. Rond hun 
oorspronkelijke woongebieden in Centraal Rusland 
heeft het rijk zich in de loop der jaren gevormd. Vol
gens de volkstelling van 1989 vormen zij than·s iets 
meer dan de helft van de bevolking. Dertig jaar eerder, 
in 1959, was dat nog bijna 55 percent. Oorzaak is een 
sterke daling van het geboortecijfer in vergelijking met 
dat der Moslimvolken binnen het rijk. Als wij aileen de 
Moslims met een eigen unierepubliek nemen, dan is 
hun aandeel in de totale bevolking van het rijk sinds 
19~9 bijna verdubbeld tot meer dan veertien percent. 
Ook de Slavische broeders van de Russen, de Oekrai'
ners en de Wit-Russen, tonen een laag geboortecijfer. 
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Niettemin is de Sovjetunie een Slavisch rijk gebleven, 
at daalde het Slavische aandeel in de bevolking van 
ruim driekwart in 1959 tot nog geen zeventig percent in 
1989. 17 

Het merendeel der Russen is gevestigd in de grootste 
unierepubliek. de RSFSR, die ruim driekwart van de 
oppervlakte van de Sovjetunie beslaat en ruim de helft 
van haar bevolking omvat. De naam van de republiek 
aileen at laat merken dat zij oorspronkelijk als een 
voortzetting van het oude rijk was gedacht. De eerste R 
staat namelijk niet voor Russisch maar voor 'Rossisch', 
niet voor roesski maar voor rossijski. Dat rossijski is 
een adjectief dat is afgeleid van Rossija, Rusland, een 
land dat ook door andere volken wordt bewoond dan 
het Russische. Het oude rijk droeg dan ook de naam 
van Rossijskaja imperija, het Rossisch keizerrijk. Het 
nieuwe rijk heeft in 1918 dit adjectief overgenomen en 
zich Rossische Socialistische Federatieve Sovjetrepu
bliek genoemd. Stalin was daarom eigenlijk wei conse
quent, toen hij de andere sovjetrepublieken die op het 
grondgebied van het oude rijk waren gevormd bij de 
RSFSR wilde inlijven. Aanvankelijk maakte Turkestan 
daarvan nog dee I uit. Maar in de jaren twintig en dertig 
is dat opgedeeld in een vijftal unierepublieken , zodat de 
RSFSR nu een overwegend Russische republiek is, 
waarin de Russen meer dan vier vijfde van de bevol
king vormen. 
Terwijl men mag zeggen dat de andere unierepublieken 
door hun simpele bestaan hebben bijgedragen tot de in
standhouding of zelfs de vorming van het nationaal 
besef van de hoofdvolken, schijnt de RSFSR op dit 
punt geen rot te hebben gespeeld. Dit is ook wei begrij
pelijk. In de eerste plaats is het Russisch nationaal 
besef in hoge mate verbonden met het rijk als geheel. 
Het Russische nationalisme dat Stalin door de commu
nistische ideologie heeft heengevlochten, droeg vrijwel 
uitsluitend dit imperiaal karakter. Wanneer hij na af
loop van de Tweede Wereldoorlog, in mei 1945, een 
toost uitbrengt op het Sovjetvo1k, richt hij zich in het 
bijzonder tot het Russische volk, dat hij het leidende 
volk van de Sovjetunie noemt. 18 In ideologie en retoriek 
zal het van nu af aan een bijzondere plaats innemen in 
het grote gezin der sovjetvolken, die van oudste broer, 
in de patriarchate wereld die Rusland nog maar zo kort 
achter zich had gelaten, hoofd van het gezin bij ontsten
tenis van de vader. Wanneer in het oude Rusland een 
vorst een andere vorst als zijn oudste broer erkende, 
dan erkende hij deze daarmee als zijn heer. In dit impe
riale nationalisme is het rijk het Russische vaderland, 
en niet het woongebied der Russen. 
Maar er is nog een andere reden dat de RSFSR voor de 
Russen niet die betekenis heeft gehad die de andere 
unierepublieken, ondanks alles, hebben gehad voor de 
volken die daaraan hun naam gaven. Het administra
tieve gewicht van de Russische republiek is namelijk 
vee) geringer geweest dan dat van de andere unierepu
blieken. De laatsten vormden een duidelijke schakel in 
de bestuurshierarchie. De RSFSR, daarentegen, werd 
in vee) sterkere mate regelrecht geregeerd door de 
rijksregering. Dat blijkt alleen at uit het feit dat de 
RSFSR geen eigen communistische partij bezat gelijk 
de andere unierepublieken. Het comll!unistische appa-
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raat van de RSFSR stond regelrecht onder de Ieiding 
van de communistische partij van de gehele Sovjetunie. 
De republiek der Russen bestond derhalve zelfs als lege 
vorm nauwelijks. 
Onder de indruk van de uitbarsting van nationalisme in 
de andere unierepublieken zijn Russische nationalisten 
hiertegen in het geweer gekomen. Zij willen van de 
RSFSR een volwaardige unierepubliek maken, uitge
rust met een volwaardig bestuurlijk apparaat. Met het 
oog op de verkiezingen van jongstleden maart in de 
RSFSR kwam een nationalistisch 'blok van sociaal-pa
triottische bewegingen van Rusland' in het begin van 
dit jaar voor de dag met een programma waarin het zich 
dit als doel stelde.'9 Punt een van een reeks van eisen 
die het programma stelde was de oprichting van een 
eigen communistische partij binnen die van de USSR, 
een 'Rossische', want het programma erkent dat de 
RSFSR meer naties omvat dan de Russische, al wil het 
niets weten van een recht op afscheiding van deze min
derheden. Het gebruikt in dit verband voor Sovjet-Rus
land (=de RSFSR) de strijdkreet waarmee de witte be
weging zeventig jaar eerder tegen de communisten ten 
strijde trok: dat het 'een en ondeelbaar' is. 
Aan de unierepublieken kent het klaarblijkelijk wei een 
recht op afscheiding uit de USSR toe, maar het doet dat 
in de vorm van een verklaring dat Rusland (= de 
RSFSR) zich in zo'n geval zal inspannen zijn soeve
reiniteit uit te breiden naar gebieden die van oudsher 
aan zijn volken hebben toebehoord. Op de aard van die 
territoriale eisen gaat het programma niet in, maar men 
ziet in dat geval al grote stukken van de Oekra'ine en 
van Kazachstan in de RSFSR verdwijnen. De Russi
sche republiek moet bovendien volgens het programma 
een recht op bescherming opeisen van landgenoten die 
in andere republieken zijn gevestigd. Tenslotte verlangt 
het programma dat de regering van de USSR Moskou 
verlaat, opdat Moskou een echte hoofdstad van de Rus
sische republiek kan worden. 

Onbegonne·n werk 
In het begin van dit artikel heb ik enkele opmerkingen 
aangehaald van de historicus Foerman. Hij zag de !ei
ders van de Sovjetstaat vanaf het begin op twee ge
dachten hinken: de gedachte een bond van vrije volken 
te vormen en de gedachte het Russische rijk voort te 
zetten. Daarbij verschafte de voorstelling van een para
dijselijke toekomst die in de eerste gedachte lag beslo
ten, de !eiders van het sovjetimperium het goede gewe
ten dat het geloof in een white man's burden rond het 
midden van de twintigste eeuw de !eiders van de wes
terse koloniale rijken niet meer kon geven. 
Het ziet er thans naar uit dat het falen van de socialisti
sche economische orde aan het eind van onze eeuw ook 
de zelfrechtvaardiging van de sovjetleiders emstig 
heeft aangetast. Tegelijkertijd hebben zij door de wijze 
waarop zij het oude Russische rijk hebben heringericht, 
belangrijke voorwaarden voor zijn uiteenvallen gescha
pen. Want terwijl het oude Russische rijk in zijn admi
nistratieve bestel het bestaan van naties als het even 
kon negeerde, heeft de Stichter van het nieuwe rijk, 
Vladimir Lenin, daarin gevolgd door zijn opvolger Sta
lin, dat administratieve bestel in hoge mate afgestemd 

op de aanwezigheid van naties. Door aan de verschil
lende volken duidelijk afgebakende territoria toe te wij
zen, hebben zij de vormen geschapen voor toekomstige 
nationale staten. 
Zij hebben aan een aantal van deze volken - die welke 
een unierepubliek kregen toegewezen - zelfs een recht 
op afscheiding toegekend. Het is thans zo ver gekomen 
dat menige ideoloog zich afvraagt of het wei verstandig 
van Lenin was de ideeen van de Oostenrijkse sociaal
democraten over extra-territoriale autonomie zo radi
caal van de hand te wijzen. Oat had de nationale min
derheden wellicht op een ander spoor kunnen zetten, 
een spoor dat niet tot afscheiding leidt. Maar thans, na 
zeventig jaar, van een territoriaal systeem naar een 
extra-territoriaal systeem overstappen lijkt onbegonnen 
werk . 
De Habsburgse monarchie is in de tijd van het ontstaan 
van de Sovjetstaat in een aantal nationale staten uiteen
gevallen. Of dit een gelukkige uitkomst is geweest zou 
men in het Iicht van de geschiedenis kunnen betwij
felen. In elk geval is nu reeds duidelijk dat het uiteen
vallen van de Sovjetunie een aantal zeer antagonisti
sche staten dreigt te gaan scheppen. Wanneer Foerman 
spreekt van een oplossing van de problemen 'door 
compromissen en conflicten', dan valt te vrezen dat 
deze ontwikkeling meer conflicten dan compromissen 
zal gaan opleveren. Men is daarom geneigd met een ze
kere weemoed aan Karl Renner en Otto Bauer terug te 
denken, wier nationale zuilen een heel wat aantrekkelij
ker beeld bieden dan de nationale staten die het com
munisme nu voort lijkt te gaan brengen. Maar mis
schien droomden zij een utopie bijeen. Toch moet voor 
een Nederlander een gemeenschap van nationale zuilen 
geen volstrekte utopie zijn. 
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En wij dan? De kiezers van de 
Centrumdemocraten 

De PvdA Ieed zwaar verlies bij de gemeenteraadsver
kiezingen, maar de grootse verliezer was toch eigenlijk 
de democratie zelf. Woorden van deze strekking wer
den op en na 21 maart door diverse politici en andere 
commentatoren gesproken. De zeer Iage opkomst 
baarde al de nodige zorgen, maar schadelijker nog voor 
de democratie werd het electorale succes van de Cen
trumdemocraten (CD) geacht. 
Het lied-van-ach-en-wee over de winst van extreem 
rechts - een ingeburgerde doch niet zo gelukkige term, 
maar dit terzijde- klonk op 21 maart niet voor de eerste 
maal. Sinds het optreden van de Nederlandse Volks
unie (NYU) op de kiezersmarkt in het midden van de 
jaren zeventig wordt het lied met enige regelmaat aan
geheven. Electorale 'successen ' van achtereenvolgens 
de NYU, de Centrumpartij (CP) en nu de CD (en in 
mindere mate CP'86) vormden hiervoor de aanleiding. 
Telkens weer werd en wordt in een vrijwel gelijke 
toonzetting gewaarschuwd voor het gevaar van rechts 
extremisme, opkomend racisme en zelfs herlevend fas
cisme. Het is echter nog maar de vraag of (groei van) 
het aantal stemrnen voor een partij als de CD hiervoor 
een goede graadmeter is. 

De aanhang van extreem rechtse partijen 
Het signaleren van gevaar en de daarop volgende waar
schuwende woorden 'berusten op een belangrijke maar 
veelal onuitgesproken veronderstelling. De achterlig
gende gedachtengang is dan ongeveer als volgt. Vitia
tingen van politieke spraakrnakers van de CD (of een 
van haar extreem rechtse voorgangers) zijn niet van 
vreemdelingenhaat ontbloot. In het propagandamateri
aal van de partij worden 'de buitenlanders' aangewezen 
als de hoofdschuldigen van zo ongeveer alles wat mis 
is aan en in de Nederlandse samenleving. Er is geen 
probleem of de (niet-blanke) buitenlanders zijn er 
(mede) schuldig aan en geen oplossing of de buitenlan
ders zijn er als eersten de dupe van. Trouwens, het is 
voor deze mensen zelf het beste als zij naar hun land 
van herkomst terugkeren, zo luidt veelal de Stelling. De 
kiezers kennen deze ideeen en een stem op de CD is 
een blijk van instemrning met en steun aan dergelijke 
opvattingen. Stemmen op de Centrumdemocraten bete
kent een voorkeur uitspreken voor de gepresenteerde 
'analyse ' en de gesuggereerde 'oplossingen' . De kwali
ficatie 'racistisch electoraat', die vooral na de opkomst 
van de CP in het begin van de jaren tachtig meer dan 
eens werd gebezigd ter aanduiding van de kiezers op 
extreem rechtse partijen, volgt dan welhaast vanzelf
sprekend uit deze redenering. 
Het gaat hier echter om een aanname waarvan het reali
teitsgehalte niet is vastgesteld. Over de (motieven van) 
stemrners op extreem rechtse partijen in Nederland is 
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zeer weinig bekend. In kiezersonderzoek blijft de aan
hang van kleine politieke partijen in de regel onderbe
licht, en dit geldt om een aantal redenen in nog sterkere 
mate voor kiezers van een partij als de CD.' Ook in een 
onderzoek waarin bewust gestreefd werd naar een 
oververtegenwoordiging van aanhangers van de kleine 
partijen, bleken juist mensen met een voorkeur voor de 
Centrumpartij in geringe mate aanwezig.2 Zelfs in on
derzoek dat specifiek gericht was op de aanhang van de 
Centrumpartij, bleek de analyse van juist deze electo
rate achterban door een te geringe respons niet moge
lijk, althans niet wetenschappelijk verantwoord.' 
Voorzover kennis over de electorale aanhang van ex
treem rechtse partijen aanwezig is, is zij hoofdzakelijk 
het resultaat van de analyse van geaggregeerde data. 
Dit houdt in dat geen gebruik gemaakt wordt van gege
vens van individuele kiezers maar van over een groter 
geheel (stembureau, wijk, gemeente, etc.) samenge
voegde gegevens. Analyse van deze gegevens heeft het 
volgende algemene beeld opgeleverd.4 (Uitzonderingen 
op dit algemene beeld, zoals bijvoorbeeld het electorale 
succes van de CP in Almere in 1983, zijn uiteraard mo
gelijk.) De aanhang van extreem rechtse partijen is 
vooral te vinden in de oude(re) buurten van de grote(re) 
steden in het Westen des lands. Overigens heeft in de 
loop der tijd wei een zekere uitwaaiering van de aan
hang over andere buurten plaatsgevonden. In de buur
ten waar extreem rechtse partijen een sterke electorate 
positie hebben is veelal sprake van een relatief laag so
ciaal-economisch niveau, hoge werkloosheid, een groot 
en/of groeiend aantal allochtonen en problemen op het 
terrein van de huisvesting. Van oudsher vormen deze 
buurten de electorale bolwerken van linkse politieke 
partijen als de CPN en de PvdA. Bovenkerk c.s. stelden 
dat een grote aanhang van de NYU waarschijnlijk was 
als er sprake was van zowel een laag sociaal-econo
misch niveau als van een hoog percentage immigran
ten. 'De hoogste percentages vindt men in de verpau
perde oude wijken met veel Surinamers en gastarbei
ders (. . .)' .5 Brants en Hogendoorn merkten op dat ook 
de aanhang van de Centrumpartij bovenal te vinden zou 
zijn in '( ... ) die oudere buurten, waar sociale proble
men van werkloosheid en woonellende gepaard gaan 
met een groat percentage buitenlanders.' 6 Ook Van 
Donselaar en Van Praag vonden onder meer verban
den tussen stemmen op de CP en het sociale niveau en 
het percentage minderheden. 7 

Een analyse van geaggregeerde gegevens kan nuttig en 
verhelderend zijn, maar is niet zo geschikt voor een 
verklaring van individueel stemgedrag. De constatering 
van een bepaalde samenhang tussen verschillende va
riabelen op een hoog aggregatieniveau kan niet zonder 
meer worden vertaald naar verbanden op individueel 
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niveau. Het gevaar van deze onjuiste 'vertaalslag' is bij 
het onderzoek van de aanhang van extreem rechts niet 
altijd onderkend. Vooral de door Bovenkerk c.s. gecon
stateerde samenhangen op geaggregeerd niveau hebben 
voor sommigen de verleiding deze te interpreteren op 
individueel niveau onweerstaanbaar gemaakt. De 
plaatsbepaling van de NVU-aanhang leidde bijvoor
beeld tot de volgende conclusie over individueel stem
gedrag: 'Stemmen op de NVU kan dus wof'den be
schouwd als een scherpe uiting van xenofoob protest 
tegen de aanwezigheid van etnische minderheden, 
vooral onder mensen met een zwakke sociaal-economi
sche status.'" Uit de onderzoeksresultaten valt echter 
onmogelijk af te leiden welke mensen precies een stem 
op de NYU hebben uitgebracht. Over de motieven van 
deze kiezers kan op basis van geaggregeerde gegevens 
in het geheel niets worden beweerd. 
Vooral het gebrek aan gegevens (en dus toetsingsmo
gelijkheden) op individueel niveau heeft de hypothesen 
met betrekking tot het waarom van de keuze voor een 
extreem rechtse partij vrijwel onaangetast gelaten. Er 
zijn ruwweg twee hoofdgroepen van mogelijke verkla
ringen van deze partijkeuze te onderscheiden.• Ener
zijds zijn er de hypothesen die vooral de nadruk leggen 
op bij de kiezers in de een of andere vorm aanwezige 
vreemdelingenhaat of het tot zondebok bestempelen 
van etnische minderheden. Anderzijds wordt wei ge
suggereerd dat het stemmen op een extreem rechtse 
partij vooral als een protest moet worden gezien van 
mensen die van mening zijn dat 'de politiek' voor hen 
geen oog en oor meer heeft. Meer dan eens !open overi
gens de twee hypothesen in elkaar over, bijvoorbeeld 
als gezocht wordt naar de potentiele kiezers van de 
Centrumpartij '( ... ) in de hoek waar kruisverbanden 
tussen politiek wantrouwen, sociale jaloezie en voor
om·deel jegens etnische minderheden zijn aan te leg
gen.' '0 Slechts een enkele maal wordt een heel andere 
verklaring voor het stemmen op extreem rechtse par
tijen geopperd." 
De moeilijkheden die toetsing van vooral de basishypo
thesen - die immers betrekking hebben op (de motie
ven van) individuele kiezers- oplevert als men slechts 
de beschikking heeft over geaggregeerde data komen in 
het onderzoek van Van Donselaar en Van Praag duide
lijk aan het Iicht. Aan het einde van hun studie komen 
de auteurs er eerlijk voor uit, dat zij hun data op een uit
eenlopende wijze interpreteren: Van Praag beschouwt 
diffuus protest als het dominante aspect bij het stem
men op de CP, terwijl door Van Donselaar de nadruk 
wordt gelegd op vreemdelingenhaat." Beide interpreta
ties zijn gezien de gegevens mogelijk - maar niet te 
toetsen. Voor een waardebepaling van de diverse hypo
thesen zijn gegevens van individuele kiezers dan ook 
onontbeerlijk. Wat heeft deze mensen gedreven? Een 
van de manieren om hier achter te komen is om ze zelf 
aan het woord te Iaten. 

CD-kiezers aan het woord 
Enkele dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen ont
stond in Haarlem enige consternatie. Het Haarlems 
Dagblad had in een serie vraaggesprekken met de lijst
trekkers van aan de verkiezingen deelnemende poli-

tieke partijen de eerste man van de Centrumdemocraten 
aan het woord gelaten. De andere partijen waren hier
over ten zeerste ontstemd, daar dit interview de CD een 
zekere legitimiteit zou verschaffen of deze partij an
derszins in de kaart zou spelen. Met uitzondering van 
de VVD weigerden de partijen vervolgens hun mede
werking aan een door de krant georganiseerd politiek 
debat op de vooravond van de verkiezingen. Mede als 
uitvloeisel van dit incident ontstond na de verkiezingen 
het idee om de CD-kiezers zelf naar de achtergronden 
en redenen van hun stemgedrag te vragen. In de week 
na de verkiezingen werden de niet-stemmers en de CD
kiezers - in Haarlem behaalde de CD ruim tweedui
zend stemmen - opgeroepen om (anoniem en telefo
nisch) de motieven van hun gedrag uiteen te zetten aan 
lokale politici (van PvdA, VVD en D66).' 3 De telefo
nade leverde voor een beter begrip van de partijkeuze 
van CD-stemmers de nodige informatie op.14 

Aan de beschouwing over de motiveringen van CD
kiezers dient een belangrijke waarschuwing vooraf te 
gaan. Hoewel een flink aantal Haarlemse CD-stemmers 
van de geboden gelegenheid de partijkeuze toe te lich
ten gebruik maakte (in het onderstaande gaat het om 
een bespreking van ruim vijftig genoteerde reacties), 
gaat het niet om een a-selecte steekproef. De opbellers 
zullen om een aantal redenen waarschijnlijk niet repre
sentatief voor aile CD-stemmers zijn en het op basis 
van de reacties geschetste beeld zal vermoedelijk een 
vertekend beeld zijn. Om niet de schijn van precisie te 
wekken, zullen dan ook geen percentages worden ge
presenteerd. Toch is de verkregen informatie zeker de 
moeite waard: het gaat weliswaar om een vertekend 
beeld, maar gezien de vaagheid van het bestaande beeld 
van de kiezers van extreem rechtse partijen kan aile 
extra informatie verhelderend werken. 
Op basis van hun reacties zijn twee groepen CD-stem
mers te onderscheiden. Allereerst lijkt er een kleine 
harde kern van aanhangers te bestaan. Bij deze kiezers, 
waarvan een groot dee! zegt ook bij eerdere verkiezin
gen al op de CD (of CP) gestemd te hebben, spelen 'de 
buitenlanders ' de hoofdrol in de motivering van hun 
keuze. De buitenlanders krijgen de schuld van alles wat 
mis wordt geacht in zowel de lokale als de nationale 
optiek. De angst voor en/of afkeer van de buitenlanders 
en hun gewoonten is voor deze kiezers een belangrijke 
reden om op de CD te stemmen. Het Lijkt vooral deze 
groep kiezers, die voor vee! buitenstaanders 'het' beeld 
van de CD-aanhang bepaalt. Hoewel deze groep, op 
basis van de reacties zeer ruw geschat een kwart tot een 
derde van aile CD-kiezers, niet over het hoofd mag 
worden gezien , is dit niet terecht. Het overgrote dee) 
van de mensen die op 21 maart een stem aan de CD 
gaven, blijkt heel andere redenen voor hun keuze te 
geven. 
Ook bij de tweede groep CD-stemmers vormen de bui
tenlanders vrijwel zonder uitzondering een onderdeel 
van de gegeven motivering van de partijkeuze. Het gaat 
hier echter niet om blijken van afkeer en slechts in en
kele gevallen om het bestempelen tot zondebok van de 
buitenlanders. Ongeveer de helft van deze groep kie
zers gaf dan ook aan de ideeen van de Centrumdemo
craten niet te kennen, niet te delen of er zelfs tegen te 
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zijn. Een aantal gaf duidelijk aan racisme verwerpelijk 
te achten. Deze op het eerste gezicht opmerkelijke mo
tiveringen - de voor de gekozen partij gezichtsbepa
lende opvattingen worden expliciet niet gedeeld - wor
den begrijpelijker als men zich realiseert, dat het hier 
om zogenaamde proteststemmers gaat. 
Als kiezers op een bepaalde politieke partij stemmen 
om hun onvrede of protest te uiten, hoeven zij niet ach
ter de ideeen van die partij te staan. Het is zelfs niet 
nodig, dat zij deze ideeen kennen. Deze kiezers spreken 
immers in een dergelijk geval niet hun voorkeur maar 
veeleer hun afkeur uit. Om dit signaal- een aantal CD
kiezers bestempelde het eigen stemgedrag als een sig
naal - te kunnen afgeven, is het slechts van belang te 
weten welke gedragswijze ruervoor het meeste in aan
merking komt. Een partij die zich enerzijds flink afzet 
tegen aile andere politieke partijen en anderzijds door 
deze andere partijen wordt verketterd kan deze rol uit
stekend vervullen. Op dit moment voldoet de CD uit
stekend aan deze vereisten. 
Met het etiket 'proteststemmers' voor het overgrote 
deel der CD-kiezers kan uiteraard niet worden volstaan. 
Voor een beter begrip van hun partijkeuze is het van 
belang te weten wat de basis van hun onvrede en pro
test is en waartegen dit zich richt. Het is op dit punt, dat 
de PvdA in beeld komt. 

Een vergeten minderheid? 
Dat de aanhang van extreem rechtse partijen vooral in 
buurten te vinden is waar ook de PvdA een sterke elec
torale positie had en heeft, is reeds gebleken uit eerdere 
analyses van geaggregeerde data" (en blijkt ook uit een 
dergelijke analyse voor Haarlem). De sterke positie van 
linkse partijen is begrijpelijk, daar het hier gaat om 
buurten met een bevolking die zich overwegend op de 
lagere treden van de maatschappelijke ladder bevindt. 
Deze mensen hebberi hun politieke hoop bovenal op de 
PvdA gevestigd; deze partij heeft het imago op te 
komen voor de zwakkeren in de samenleving en heeft 
door haar grootte de beste kans de op dat imago geba
seerde verwachtingen waar te maken. Belangrijker is, 
dat ook gegevens op individueel niveau erop wijzen, 
dat een belangrijk dee! van de aanhang van extreem 
rechts voorheen op een linkse partij stemde.' 6 Na het 
succes van de Centrumpartij bij de Tweede-Kamerver
kiezingen van 1982 is de PvdA wei de 'hofleverancier' 
van de CP genoemd." Van de Haarlemmers die zeiden 
uit protest bij de Gemeenteraadsverkiezingen van 21 
maart hun stem aan de CD te hebben gegeven gaf een 
groot dee I aan in het verleden op de PvdA te hebben ge
stemd. Dit keer hadden de sociaal-democraten echter 
hun stem niet verdiend. 
Door het merendeel der proteststemmers op de CD 
wordt gestemd uit onvrede met het beleid van met de 
'eigen' partij, de PvdA. De PvdA is het in de ogen van 
deze kiezers aan haar stand verplicht voor de zwakke
ren in de samenleving op te komen. Voor aile zwakke
ren. Naar de mening van een aantal van oorsprong 
PvdA-ers is hier iets grondig misgegaan. De PvdA 
komt niet meer in gelijke mate op voor aile mensen die 
extra hulp en aandacht nodig hebben, maar voor slechts 
een beperkte groep. Door de reacties van de CD-stem-
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mers-uit-protest loopt een heldere rode draad: zij heb
ben het gevoel achtergesteld te worden. De PvdA komt 
niet meer op voor aile mensen die daar in hun ogen 
recht op hebben, maar geeft bepaalde groepen zonder 
echt begrepen of gebillijkte redenen extra aandacht. 
Op dit punt in de motivering komen dan de buitenlan
ders aan de orde. Veel van de kiezers hebben de indruk 
dat zijzelf worden gediscrimineerd. Het idee bestaat, 
dat buitenlanders een voorkeursbehandeling genieten 
en eerder in aanmerking komen voor een huis, werk, 
een uitkering, een ontheffing van een vergunning en 
wat dies meer zij. Of dit beeld van de eigen achterstel
ling terecht is of niet doet hier minder ter zake, dan dat 
deze perceptie kan leiden tot een stem op de CD. Niet 
omdat men een hekel aan buitenlanders heeft- of men 
moet de vele gelijkluidende motiveringen aile zien als 
rationalisaties van bestaande racistische ideeen - of 
omdat de buitenlanders de schuld krijgen van be
staande problemen. De buitenlanders fungeren vooral 
als illustratie van een in de ogen van ex-PvdA-ers on
juist beleid. Niet de buitenlanders hebben schuld, maar 
de bedenkers en uitvoerders van een beleid dat buiten
landers lijkt te bevoordelen. De in de ogen van deze 
CD-stemmers bestaande positieve discriminatie van 
buitenlanders wordt opgevat als 'negatieve' discrimi
natie van de eigen persoon. 
Niet aileen verzaakt de PvdA in de ogen van deze CD
stemmers haar taak om voor de belangen van aile 
zwakkeren in de samenleving op te komen, maar de er
gemis wordt nog versterkt door een meer ideologisch 
aspect. Waar is het aloude idee van een gelijke behan
deling, van gelijke rechten en gelijke plichten geble
ven? Dit idee speelt in de ideeen van de PvdA-aanhang 
een belangrijke rol. Gelijke monniken dienen gelijke 
kappen te dragen, waarbij het dan overigens wei met 
name gaat om de meer armlastige monniken. De gehele 
groep mensen in een moeilijke sociaal-economische 
positie dient in gelijke mate geholpen te worden. De 
toch al zo harde concurrentie voor deze mensen, levend 
in de nabijheid van buitenlanders en mede met hen in 
de slag om schaarse zaken als bijvoorbeeld werk en 
huisvesting, wordt in hun ogen door de PvdA bewust 
vervalst door bepaalde groepen een streepje voor te 
geven. 
Het is natuurlijk de vraag of en in welke mate de per
ceptie van deze CD-stemmers correct is. Is er inderdaad 
sprake van een bevoordeling van allochtonen en dus 
van een achterstelling van andere groepen? Niet ont
kend kan worden, dat er op zijn minst een vruchtbare 
voedingsbddem voor dergelijke ideeen bestaat. Zowel 
op landelijk als op lokaal niveau bestaan speciale rege
lingen voor specifieke groepen burgers. Uiteraard zijn 
er niet aileen regelingen voor etnische minderheden, 
maar de uitwerking van de op hen gerichte speciale re
gelingen is beter waameembaar dan die voor andere 
groepen met een soortgelijke voorkeursbehandeling. 
En hoewel het heel wei mogelijk is, dat de etnische 
minderheden als groep, gezien hun gemiddelde maat
schappelijke situatie, voor extra hulp in aanmerking 
komen, kan dit voor de individuele burger niet te be
grijpen of zelfs irrelevant zijn. Wat heeft persoon A 
eraan te weten dat hij behoort tot een gr~p met een iets 
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hoger gemiddelde dan de groep waarin persoon B zich 
bevindt? Persoon A zal vermoedelijk vooraJ kijken 
naar zijn eigen situatie en kan vervolgens tot de conclu
sie komen dat de individuele persoon B zich in de
zelfde situatie bevindt. Maar tegelijk ziet hij dat per
soon B een voorkeursbehandeling krijgt - dan is onbe
grip, onvrede of woede een niet onbegrijpelijk resul
taat. En een proteststem op de CD kan een middel zijn 
dit protest te Iaten doorklinken. 
Op de mogelijkheid dat een- al dan niet correcte- in
druk van het bestaan van een voorkeursbehandeling 
van buitenlanders kan leiden tot steun voor extreem 
rechtse partijen is eerder gewezen. Een groot aantal ele
menten van de bovenstaande verklaring van het stem
men op de CD bevond zich al in de resultaten van en
kele opiniepeilingen uit 1983 en 1984." Niet aileen 
bleek bij een derde van de ondervraagden de indruk te 
bestaan dat vreemdelingen meer mochten en kregen, te
vens bleek dit gepaard te gaan met een gevoel van 
eigen achterstelling. En voor (potentiele) kiezers van de 
Centrumpartij bleek deze indruk van groot belang: ' De 
indruk dar niet-Nederlanders meer mogen , meer gehol
pen worden dan gewone Nederlanders is van meer be
tekenis dan het blote feit dat er vreemdelingen in de 
buurt wonen.' 19 Voor de kiezers van extreem rechtse 
partijen is een door Stapel gebruikte omschrijving dan 
ook zeer treffend: een minderheid zonder minderhe
dennota.20 Recentelijk werd hier nog eens nadrukkelijk 
op gewezen door Jan Beerenhout, die jarenlang in de 
Amsterdamse Indische Buurt heeft gewerkt. De kop 
van het gepubliceerde vraaggesprek was veelzeggend: 
'Het voorrangsbeleid kweekt geen solidariteit maar 
Janmaat-aanhang' ." Zijn indruk dat positieve discri
minatie averechtse electorale gevolgen kan hebben aan 
de onderkant van de samenleving wordt duidelijk be
vestigd door de Haarlemse CD-stemmers. 
Onvrede met het beleid en de ideeen van de PvdA lijkt 
een groep kiezers in de armen van de Centrumdemo
craten te hebben gedreven. Vooral het met name door 
linkse politieke partijen gestimuleerde beleid van 
positieve discriminatie is hen in het verkeerde keelgat 
geschoten. Voor deze mensen is het moeilijk te begrij

. pen of gewoonweg onacceptabel, dat een in hun ogen 
vergelijkbare maatschappelijke positie tot een onge
lijke behandeling leidt. Zij voelen zich achtergesteld 
ten opzichte van met name 'de buitenlanders', bij wie 
de uitwerking van een voorkeursbeleid duidelijk aan 
het Iicht kan treden. In de concurrentieslag om (extra) 
aandacht van en belangenbehartiging door de politiek 
- dan vooral de PvdA - dreigen zij hierdoor in hun 
ogen het onderspit te delven. Een stem op de CD van 
deze kiezers dient te worden opgevat als een noodsig
naal. Waarschuwende woorden over het gevaar van 
rechts extremisme en opkomend racisrne lijken voor 
een aanzienlijk deel der CD-stemmers niet op hun 
plaats. Het gaat veeleer om een noodkreet om aandacht 
en om een (gelijke) behandeling van mensen die hun 
toch al zwakke concurrentiepositie in de maatschappij 
verslechterd achten. 
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Een verenigd Duitsland en de toekomst van 
Europa 

Begin juni organiseerde de onlangs opgerichte Alfred 
Mozer Stichting - de Oost-Europa stichting van de 
Pvd.A - een conferentie over de Duitse eenwording. 
Naar aanleiding van het rapport 'Een verenigd Duits
land en de toekomst van Europa' werd met vertegen
woordigers van de SPD-Ost en West vooral gedebat
teerd over de veiligheidspolitieke positie van het 
nieuwe Duitsland. We documenteren deze discussie 
- waarin Atlantische versus paneuropese gedachten de 

boventoon voeren - door drie bijdragen. Het rapport 
werd op verzoek van het bestuur van de Pvd.A vervaar
digd door een commissie van de Mozer Stichting, be
staande uit Max van der Stoel (voorzitter), Friso Wie
lenga (rapporteur), Andre Gerrits, Paul Scheffer, Mar
nix Krop en Jan Marinus Wiersma. Een gedeelte van 
de bijdragen van Wielenga en Brands werd eerder in 
Het Parool gepubliceerd. 

De urgentie van Atlantische veiligheid 

Het is niet zonder historische ironie dat de eerste ad
viesnota van de Alfred Mozer Stichting de Duitse een
wording en de toekomst van Europa tot onderwerp 
heeft en dat deze nota in het bijzijn van West- en Oost
duitse sociaal-democraten wordt gepresenteerd en be
discussieerd. Alfred Mozer, zeals bekend, voor de oar
log Duits sociaal-democraat en in de jaren dertig naar 
Nederland gevlucht, werd na 1945 secretaris buiten
land van de PvdA en juist hij was in de vroege jaren 
vijftig hoofdpersoon in een hooglopend conflict tussen 
PvdA en de Westduitse SPD. Het centrale thema van de 
toenmalige spanningen tussen de twee zusterpartijen: 
de Duitse eenheid en de toekomst van Europa. De SPD 
wilde in deze periode iedere kans grijpen die de in 1949 
formeel voltrokken Duitse deling ongedaan kon maken 
en verzette zich fel tegen de integratie van de Bondsre
publiek in het Westen. Deze integratie van de Bondsre
publiek op politiek, economisch en militair gebied zou 
de Duitse deling immers bestendigen en de eenwording 
naar een verre toekomst verschuiven. 
De PvdA daarentegen deelde in de westelijke consen
sus dat de Bondsrepubliek als gelijkgerechtigd partner 
in het Westen verankerd moest worden. Niet aileen had 
het Westen de Westduitse staat nodig in de Koude Oar
log tegen de Sovjet-Unie, ook zou door inkapseling van 
Duitsland toekomstige machtsontplooiing van de voor
malige vijand kunnen worden verhinderd. Bovendien 
zou op deze wijze worden voorkomen dat de Sovjet
Unie - die met de DDR een belangrijke troef voor her
eniging in handen had - de Bondsrepubliek oostwaarts 
lokte. 
Hereniging, aldus de gangbare gedachte in het Westen, 
was slechts acceptabel wanneer geheel Duitsland zich 
aan de westelijke samenwerking zou binden. 
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Op spreekbeurten in Duitsland en in de kolommen van 
het PvdA-weekblad Paraat droeg Alfred Mozer dit 
PvdA-standpunt met verve uit. Het kwam hem in 1951 
op een verbod te staan nog Ianger op SPD-bijeenkom
sten het woord te voeren. De woordenstrijd tussen de 
partijen over de plaats van Duitsland in Europa liep 
zelfs zo hoog op dat de SPD in deze jaren tot twee keer 
toe weigerde afgevaardigden naar een PvdA-congres te 
sturen. 

Deze korte terugblik in de jaren vijftig is meer dan een 
anekdote ter introductie. De adviesnota van de werk
groep-Van der Stoel bevat een aantal elementen dat 
wijst op een zekere continui"teit met de jaren vijftig in 
het denken over de plaats van Duitsland in Europa. Dat 
lijkt op het eerste gezicht merkwaardig. De jaren vijf
tig, hoogtepunt van de Koude Oorlog, de periode van 
de voltooiing van de Europese blokvorming, en de 
jaren waarin West-Duitsland als frontlijnstaat tegen de 
als agressief beschouwde Sovjet-Unie werd herbewa
pend. En dat tegenover nu, veertig jaar later: het einde 
van de Koude Oorlog, het verdwijnen van de naoor
logse Europese deling, een Sovjet-Unie waarmee voor 
het eerst samenwerking echt mogelijk is, en een West
Duitsland dat al onder bondskanselier Adenauer een 
gerespecteerd lid van de intemationale gemeenschap is 
geworden. Wat hebben ons tegen deze achtergrond de 
begrippen uit de jaren vijftig - 'verankering', 'inbed
ding' en 'integratie' van Duitsland in het Westen dan 
eigenlijk nog te zeggen? 
Laat ik voorop stellen dat niet is gestreefd naar een om
vattende blauwdruk voor het toekomstige Europa. Dat 
zou a! gauw het karakter hebben gekregen van een pro
gramma voor een 'heile Welt' met ~n de einder een 
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paneurope e democratie, een Europa zonder conflicten, 
zonder destabiliserende nationaliteitenkwesties. In 
goed Duits: Frieden, Freude, Eierkuchen. De doelstel
ling was beperkter en realistischer. Het uitgangspunt 
was dat het huidige keerpunt in de naoorlogse verhou
dingen tussen Oost en West kansen biedt voor het reali
seren van de doelen die het Westen inderdaad sinds de 
Europese deling steeds voor geheel Europa voor ogen 
hebben gestaan: democratie, vrij verkeer, duurzame 
vrede en welvaart. Tegelijkertijd echter is duidelijk dat 
dit keerpunt ook risico's met zich meebrengt: vermin
derde cohesie van de westelijke samenwerkingsverban
den op politiek, veiligheidspolitiek en economisch ge
bied; daarmee in samenhang een zich tussen Oost en 
West als Middeneuropese macht profilerend Duitsland, 
herlevend nationalisme en regionale conflicten in 
vooral Midden- en Oost-Europa; kort geformuleerd: 
Europese desintegratie en instabiliteit. Het vermijden 
van deze 'paneuropese' desintegratie is een eerste 
voorwaarde om de genoemde kansen eventueel te kun
nen benutten. Eventueel - want de Westelijke moge
lijkheden zijn beperkter dan soms wordt aangenomen. 

Centrale thema's 
Stelt men nu tegen deze achtergrond de vraag naar de 
centrale thema's die in het Iicht van de Duitse vereni
ging van belang zijn dan gaat het in de eerste plaats om 
de toekomst van de Europese veiligheid en in de 
tweede plaats - in nauwe samenhang daarmee - om de 
voortgang van de politieke en economische integratie 
van de Europese Gemeenschap. En hier blijkt dat de 
eerder genoemde begrippen 'verankering', 'inbedding' 
en 'integratie' van Duitsland hun betekenis na veertig 
jaar niet hebben verloren. 
Doe! is nu het behoud en de versterking van de verwor
venheden van de tot stand gebrachte westelijke samen
werking in een zich veranderende internationale en 
Europese context. En dat doel is zonder verankering 
van een verenigd Duitsland niet haalbaar. Nog steeds 
moet een neutrale Duitse positie op het continent als 
een bedreiging van de Europese stabiliteit worden be
schouwd. Niet aileen zou een neutralisering van een 
verenigd Duitsland voortzetting en verdieping van de 
Westeuropese integratie blokkeren en de tot nog toe be
reikte verworvenheden van deze samenwerking op het 
spel zetten. Belangrijker is nog dat een bij verdrag vast
gelegde Duitse neutraliteit een bron van internationale 
spanningen zou zijn. Een verenigd neutraal Duitsland 
zal onvermijdelijk een terugval in oude tradities van 
pactvorming tot gevolg hebben. De demonstratieve di
plomatieke initiatieven van Frankrijk jegens de Sovjet
Unie en Polen van eind 1989 respectievelijk begin 
1990 riepen niet ten onrechte herinneringen op aan de 
vroegere Entente-structuren op het Europese continent. 
Maar er hebben zich ook nieuwe redenen aangediend 
die het gevaar van een [)uitse neutraliteit onderstrepen 
en de noodzaak van westelijke samenwerking beklem
tonen. Met de desintegratie van het Warschaupact ver
dwijnt ook zijn pacificerende werking op de betrekkin
gen tussen de Midden- en Oosteuropese Ianden onder
ling. Het herleven van oude regionale tegenstellingen 
en van interne nation~liteitencontlicten vormt een 

nieuwe bron van Europese instabiliteit. Zeker, voort
zetting van de verankering van Duitsland in het Westen 
leidt niet bij voorbaat tot beheersing van dergelijke 
conflicten, het is echter onmiskenbaar dat slechts een 
op veiligheidsgebied hecht samenwerkend West-Euro
pa daartoe een bijdrage kan Jeveren. Duitsland zal ai
leen al door zijn geopolitieke positie en politiek-econo
mische gewicht bij deze contlicten betrokken kunnen 
raken. Ook de aanwezigheid van Duitse minderheden 
in Midden- en Oost-Europa wijst in deze richting. Yoor 
een neutraal Duitsland geldt nog veel sterker het risico 
dat het niet buiten dergelijke conflicten kan blijven. 
Duitse verankering vermindert zowel voor Duitsland 
zelf als voor de rest van Europa dit risico. 
Yoortzetting van de verankering van een verenigd 
Duitsland in een ge'integreerd westelijk veiligheidssys
teem is dan ook van cruciaal belang voor de Europese 
veiligheid. De nadruk ligt daarbij op het begrip ge'inte
greerd. Door deze vorm van militaire samenwerking is 
in het Westen de traditionele rol van nationale strijd
krachten voor de onderlinge verhouding uitgespeeld. 
En dat is een verworvenheid die behouden moet blij
ven. Slechts op deze wijze zal Duitsland een stabilise
rende factor binnen het zich nieuw formerende Europa 
kunnen zijn. Dat betekent dat zolang een beter collec
tief veiligheidssysteem nog niet voorhanden is, het vol
waardige NAYO-Iidmaatschap van het verenigde 
Duitsland een voorwaarde van Europese stabiliteit is. 
Uitgaande van de noodzaak van ge'integreerde veilig
heid is de NA YO op dit moment de enige organisatie 
die daartoe garanties biedt. Daarbij gaat het niet zo zeer 
om bescherming tegen Duitsland. Belangrijker is dat de 
NA YO zonder Duitsland haar betekenis als veilig
heidsorganisatie voor Europa verliest. 
Dat betekent ook dat de nu in bespreking zijnde uitzon
deringspositie van de DDR - zoals bekend gaat het 
daarbij om voortgezette stationering van Russische 
troepen in de DDR en om handhaving van het huidige 
NA YO-gebied - slechts voor een overgangsperiode 
kan worden geaccepteerd. Y oornaamste bezwaar is dat 
het oostelijk deel van Duitsland daardoor in een veilig
heidspolitiek vacuUm zal geraken. Een bijkomend on
gewenst effect is dat het Duitse veiligheidsbeleid een 
tweeslachtig karakter zal krijgen en dat de discussie 
over neutraliteit van geheel Duitsland steeds opnieuw 
zal oplaaien. Uiteindelijk is wenselijk een ongedeelde 
veiligheidspolitieke status van een verenigd Duitsland 
in een zich aan de veranderde Oost-West-verhouding 
aangepaste NA YO. 
Het belang van de NA YO voor duurzame veiligheid is 
bovendien dat het bondgenootschap het raamwerk 
biedt voor blijvende Amerikaanse betrokkenheid bij de 
Europese veiligheid. Zeker, de Amerikaanse rol in dat 
verband zal verminderen en West-Europa zal meer ver
antwoordelijkheid voor zijn eigen veiligheid moeten 
gaan dragen, maar aan de noodzaak van het voortbe
staan van een geloofwaardige Euro-Atlantische veilig
heidsband bestaat geen enkele twijfel. De Amerikanen 
zelf geven als ondergrens van hun presentie een troe
pensterkte van tussen de 80.000 en I 00.000 man aan. 
Deze dienen op basis van gelijkgerechtigdheid in de 
verschillende Westeuropese Ianden te worden gestatio-
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neerd. Gelijkgerechtigdheid wil niet zeggen, overal 
evenveel, maar betekent: geen uitzonderingspositie 
voor de verschillende lidstaten. Noch voor Duitsland, 
dat extra contingenten Amerikaanse troepen als bezet
tingstroepen zou kunnen gaan beschouwen, noch voor 
andere Ianden. 
Ook Frankrijk zou zijn bereidheid tot stationering van 
Amerikaanse eenheden moeten uitspreken. En een der
gelijk pleidooi is wei erg onwaarachtig als men dan zelf 
niet thuis geeft. Oat betekent dat ook Nederland bij een 
herschikking van de Amerikaanse troepen in voorko
mend geval tot meer bereid zou moeten zijn dan nu. 
Deze Amerikaanse betrokkenheid bij de Europese vei
ligheid impliceert ook op afzienbare termijn de wense
lijkheid van nucleaire presentie van de VS in Europa. 
Zolang de noodzaak van bescherming tegen de ato
maire bewaping van de Sovjet-Unie blijft bestaan mag 
het belang daarvan niet worden onderschat. Het alter
natief, een Europese kernmacht, verdient zeker geen 
aanbeveling. Eerder dient te worden gestreefd naar een 
omgekeerde ontwikkeling: bij voortgaande verminde
ring van het nucleaire arsenaal van de Sovjet-Unie zou 
juist het moment in zicht kunnen komen dat ook Frank
rijk en Groot-Brittannie hun kernwapens in onderhan
delingen over wapenbeheersing inbrengen. 

Aanpassing van de Navo 
Een verenigd Duitsland in de NA VO, een terugkeer 
van Frankrijk in de ge"integreerde militaire structuur en 
blijvende Amerikaanse conventionele en nucleaire pre
sentie in Europa: men zou de indruk kunnen krijgen dat 
vastgehouden wordt aan overleefd blokdenken. Of 
zoals Gorbatsjow het in Ottawa uitdrukte - zij het ook 
niet naar aanleiding van deze nota - dat een dergelijk 
standpunt lijkt 'op een oude grammofoonplaat die 
steeds maar dezelfde muziek speelt'. De nota heeft ech
ter een geheel andere toonzetting: de begrippen trans
formatie en aanpassiilg in relatie tot de NAVO worden 
veelvuldig gebruikt. 
Aanpassing van de NA VO betekent in de eerste plaats 
het zoeken naar een oplossing van het dilemma om de 
Sovjet-Unie bij een toekomstige Europese veiligheids
structuur te betrekken en rekenlng te houden met de 
Sovjet-Russische veiligheidsbelangen enerzijds en zich 
anderzijds ook tegen diezelfde Sovjet-Unie te bescher
men. Wat het eerste gedeelte betreft verdienen de op 
handen zijnde wijziging van de NAVO-strategie en de 
plannen tot verlaging van het bewapeningsniveau na
drukkelijk ondersteuning. Wat bescherming tegen de 
Sovjet-Unie betreft werd er a! eerder op gewezen dat 
ondanks het einde van de Koude Oorlog en de daarmee 
samenhangende sterk gewijzigde Sovjet-Russische 
buitenlandse politiek, de Sovjet-Unie een atomaire su
permogendheid blijft waartegen ook ecn toekomstige 
Europese vredesorde bescherming moet bieden. 
Aanpassing van de NA YO betekent in de tweede plaats 
het streven naar een Europese militaire structuur gericht 
op regionale conflictbeheersing voor Midden- en Oost
Europa. Door zijn politieke functie te versterken zou het 
bondgenootschap in crisissituaties in Midden- en Oost
Europa een constructieve rol kunnen spelen door zich 
aan te bieden voor consultatie of bemiddeling. 
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Een derde aanpassing van deNA YO vloeit uit de beide 
eerstgenoemde voort: het gaat niet om het overeind 
houden of zelfs versterken van het westelijke blok te
genover het Oosten, maar om het vasthouden van een 
vorm van militaire samenwerking die de gehele Euro
pese veiligheid ten goede komt. Daarbij gaat het niet al
leen om de veiligheid van dit moment, maar ook om die 
van de toekomst. In dat verband kan de NA VO-struc
tuur fungeren als model voor een toekomstige veilig
heidsstructuur in Europa; met andere woorden om de 
NA YO als een bouwsteen voor toekomstige Europese 
veiligheid. Op de lange termijn hoeft uitbreiding van 
een getransformeerde NA VO met enkele Midden- en 
Oosteuropese Ianden dan ook niet te worden uitgeslo
ten, wanneer deze Ianden daar zelf om zouden verzoe
ken. Centraal element dient daarbij een ge"integreerde 
militaire structuur te zijn. 
Voorts zou de NAVO zich moeten toeleggen op de in
tensivering van overleg en onderhandelingen in CVSE
kader. De CVSE biedt vanwege haar intergouverne
menteel karakter en het grote aantal deelnemende sta
ten weliswaar niet het model van een toekomstige vei
ligheidsstructuur, maar gezien haar functie als forum 
voor vertrouwenwekkende maatregelen en economi
sche en politieke samenwerking kan zij daartoe wei een 
belangrijke bijdrage leveren. Zeker nu het Warschau
pact desintegreert biedt de CVSE een podium om de 
Sovjet-Unie bij de Europese veiligheid te betrekken. 
Concreet kan in dit verband voorts worden gedacht aan 
de insteLling van een permanent Europees veiligheids
orgaan voor regionale conflictbeheersing. Als zodanig 
is ook de CVSE een bouwsteen voor Europese veilig
heid. 
Bij de bepleite aanpassing van de NA VO hoort ten 
slotte ook het besef dat voor veiligheid in Europa de 
economische ontwikkeling en de daarmee samenhan
gende sociale en politieke stabiliteit van de Midden- en 
Oosteuropese Ianden een centrale factor is geworden. 
De toekomst van de Europese veiligheid wordt in be
langrijke mate bepaald door het Westeuropese ant
woord op de zich aandienende sociale en etnische con
flicten in Midden- en Oost-Europa. Mede gezien de af
genomen ordenende rol van de Verenigde Staten ligt 
hier een belangrijke economische en veiligheidspoli
tieke uitdaging voor de Europese Gemeenschap. 
Slechts een hechte en versterkte EG zal de verantwoor
delijkheid van een dergelijke actieve 'Ostpolitik' kun
nen dragen. Nog afgezien van de noodzaak om de ver
worvenheden van de samenwerking in EG-verband 
veilig te stellen en te versterken, is het ook vanwege 
deze verantwoordelijkheid noodzakelijk de Westeuro
pese integratie te versnellen en te verdiepen. Gelijktij
dig dient echter ook de principiele openheid van de EG 
voor nieuwe lidstaten uit Midden- en Oost-Europa te 
worden beklemtoond. Vooralsnog kan het slechts gaan 
om associatieverdragen, maar deze zouden uiteindelijk 
kunnen uitrnonden in volwaardig lidmaatschap. Oat be
tekent dat, gesteld voor de keuze tussen verdieping en 
versnelling van de integratie tussen de huidige Twaalf 
enerzijds en verbreding anderzijds de Duitsland-werk
groep kiest voor verdieping en versnelling van de 
Westeuropese integratie. Niet om nieuwe muren in 
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Europa te bouwen of om de Europese welvaartsgrens 
slechts tot de Oder en Neisse te verplaatsen, maar inte
gendeel, om de voorwaarde te creeren dat West-Europa 
de uitdaging aan zal kunnen een bijdrage te leveren aan 
de vrede, stabiliteit en welvaart in geheel Europa. 
Daarbij komt dat de EG evenals de NA YO een bijzon
der belangrijke bouwsteen voor toekomstige Europese 
veiligheid vormt. Niet aileen wordt daarmee gedoeld 
op de indirecte veiligheidspolitieke betekenis van de 
Europese Gemeenschap in het kader van zijn medever
antwoordelijkheid voor de economische wederopbouw 
en stabiliteit van Midden- en Oost-Europa. Wenselijk is 
ook een directe veiligheidspolitieke betekenis van de 
EG. Deze vloeit gedeeltelijk al voort uit het doel dat de 
EG zich met een Politieke Unie heeft gesteld in Dublin 
in april 1990. Politieke integratie impliceert immers 
ook versterkte samenwerking op veiligheidsgebied. De 
noodzaak daartoe is voorts te herleiden tot het al eerder 
genoemde feit dat Europa in de toekomst een grotere 
verantwoordelijkheid voor zijn eigen veiligheid zal 
moeten dragen. 

Tot slot 
Het Duitse eenwordingsproces heeft ook in Nederland 
oude angsten voor een sterk en machtig Duitsland doen 
herleven. De risico's voor het toekomstige Europa lig
gen echter niet zo zeer in Duitsland maar verder oost
waarts in het desintegrerende Midden- en Oost-Europa. 
Een wantrouwende blik bij de beoordeling van de ont
wikkelingen in Duitsland onderschat de betekenis van 
veertig jaar Westduitse democratie en het verlangen 
naar vrijheid van de DDR-bevolking. Ook wordt daar
bij over het hoofd gezien, dat zowel West- als Oostduit
sers hun belangen niet zien in een nieuwe Duitse 'Son
derweg' maar in intensivering en verbreding van de be
staande Europese samenwerking. Oat betekent dat de 
Duitse eenwording eerder een kans dan een gevaar 
voor Europa is. In zoverre is het zeker geen historische 
ironie dat de naar Alfred Mozer genoemde Stichting 
zich manifesteert met een nota over de Duitse eenwor
ding en de toekomst van Europa. Verdieping en ver
snelling van de Westeuropese integratie met Duitsland 
en het vooruitzicht op toekomstige verbreding daarvan 
richting Midden- en Oost-Europa: een dergelijk per
spectief ligt geheel in de lijn van wat Alfred Mozer als 
idealistische en visionaire Europeaan van het eerste uur 
voor ogen stond. 

De beheersbaarheid van bet nieuwe Duitsland 

Met gemengde gevoelens heb ik het Duitsland-rapport 
van de Alfred Mozer stichting bestudeerd. De gouden 
dagen voor de polemist zijn voorbij. Begin jaren tach
tig kwam de PvdA met de regelmaat van de klok met 
uitlatingen over veiligheidsbeleid die voor een pole
misch ingesteld type gerede aanleiding waren voor 
hoon en spot, of het nu ging over die krachtige slogan 
'Genoeg is genoeg' of het Navo lidmaatschap van 
Spanje, ontspanning of wat ook maar. Steeds was het 
feest, wanneer bijvoorbeeld een gerenommeerd defen
siespecialist in de Tweede Kamer voortdurend voor
spellingen deed over te verwachten Sovjet-antwoorden 
op westelijk gedrag. De man werd keer op keer bijna 
ter plaatse door de werkelijkheid voorbijgelopen. Het 
deerde hem en zijn carriere niet. 
Vooral waar het de samenhang betrof tussen ontspan
ning, veiligheid, mensenrechten en economische sa
menwerking met het Sovjet-blok, raakte de PvdA 
voortdurend in eigen argumentatie verstrikt. Men was 
zo verliefd op ontspanning, dat iedere vorm van ideolo
gische confrontatie, dat wil zeggen anti-communisme, 
vermeden moest worden. Nu blijken de communisti
sche regimes veel erger geweest te zijn dan wat de fel
ste anti-communist ooit heeft beweerd. Gewoon maf
fiose bloedhondenregimes. Ook het chantagespel dat 
de Sovjet-Unie in het Breznjev tijdvak bedreef, mocht 

niet met naam en toenaam genoemd worden. Oat deed 
te veel aan de Koude Oorlog herinneren. 
Ik zeg dit alles niet om de PvdA achteraf daarover nog 
eens te kapittelen. We kunnen deze partij trouwens ook 
nog van de betere kant bekijken: zij heeft zich niet in 
zulke treurige praktijken tegenover het Oosten begeven 
als haar zusterpartij de SPD ten opzichte van de SED 
enerzijds en bijvoorbeeld Solidariteit anderzijds. 
lk noem dit alles slechts omdat een partij niet met zich
zelf in het reine kan komen zonder zelfonderzoek en 
zonder historische analyse. Anders dreigen hypocrisie 
en opportunisme. Er is in de jaren zeventig en tachtig 
veel misgegaan in de PvdA met het buitenlands beleid 
en in veiligheidszaken. Gelukkig hebben anderen er
voor gezorgd dat de aanhang van de PvdA zich vooral 
op straat bevond en niet daar waar het beleid gemaakt 
we rd. 

Tot zover mijn inleiding. Nu het rapport waaraan voor 
een polemist niet veel eer valt te behalen. Op hoofd
punten is het zeer redelijk en lijkt het op opvattingen 
van de voorzitter van de commissie die daarover eerder 
heeft gesproken. Men vindt in dit stuk weinig Lafon
taine-gedachten en dat lijkt me maar goed ook. Er 
wordt geen pleidooi gehouden voor Duitse neutraliteit, 
de Navo hoeft van deze commissie niet opgeheven te 
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worden, ook niet wanneer het Warschaupact geheel 
onder de ijsschotsen is verdwenen. Opmerkelijk is de 
positieve houding ten aanzien van de Navo, nu zelfs 
krachtens officiele Navo-verklaringen de dreiging van 
het Warschaupact is verdwenen. Kan men op dit punt 
niet een wonderlijke dialectiek waarnemen? Nu de 
dreiging zo goed als verdwenen is, lijkt de houding van 
de PvdA wat betreft de Navo positiever dan ooit in de 
jaren tachtig te zijn. Onlangs nog kwam dat ook tot uit
drukking, toen in de Tweede Kamer over de Duitse 
kwestie werd gesproken. Toen er werkelijk nog sprake 
was van dreiging uit het Oosten, heb ik wei eens min
der vleiende taal over de Navo in PvdA kringen ge
hoord. 
Wil men nu nog een goed alternatief geluid over de 
Navo horen, dan dient men zich te vervoegen bij Groen 
Links of direct bij Andree van Es die onlangs nog in De 
Volkskrant schreef: 'Het loslaten van de oude West
europese en Atlantische instituties, dat is wat de ont
wikkelingen in Oost-Europa vragen'. Zij verlangt ver
der 'de ontmanteling van de machtsblokken ten be
hoeve van een niet-militaire vredesordening van heel 
Europa en de Sovjet-Unie' . 
Wat een vooruitgang wanneer dit soort prietpraat in de 
PvdA niet Ianger aanhang vindt. Geen opheffing van de 
Navo dus, zij het wei dat deze alliantie omgebouwd 
moet worden en wellicht de basis kan worden voor een 
Europese veiligheidsstructuur waarbij de VS en Ca
nada betrokken blijven. 'Weg met de Amerikanen': ik 
heb dit soort kreten niet in dit rapport gelezen. Wei die
nen we erop voorbereid te zijn dat de Amerikanen wei
nig nodig hebben om in te pakken en weg te wezen. 
Zou dat verkeerd zijn? Naar mijn stellige mening, ja en 
wei om de volgende redenen. l. Er is een nucleaire su
permacht als tegenwicht nodig voor de Sovjet-Unie die 
nog altijd een supermacht is qua kernwapens. 2. De 
eenmakende werking van de VS in de wonderlijke pot 
met pieren die Europa nu eenrnaal is en die in de directe 
toekomst aileen nog maar sterker zal worden. 3. De re
latie Bonn of Berlijn- Washington is de kern van Duits 
buitenlands beleid. Handhaaf die stabiliserende kracht, 
juist op een moment dater zoveel in beweging is. 
Maar voor de band met de VS zal Europa wei wat over 
moeten hebben: economisch en qua veiligheid, ook 
buiten het verdragsgebied waar het om Europese belan
gen gaat. B.v. het conflict India-Pakistan of het Mid
den-Oosten waar de spanningen weer zo oplopen. Wat 
doet Europa? Ik hoop dat die Tweede-Karnerleden die 
een paar jaar geleden zo de spot dreven met het zenden 
van mijnenjagers naar de Golf zich alsnog de haren uit 
hun hoofd trekken over die goedkope kritiek op een 
actie die vooral een politiek doe! moest dienen: name
lijk Washington de indruk te geven dat de Europeanen 
het niet weer geheel aan de VS overlieten om vooral 
ook Europese belangen in die regio te dienen. 
De VS dus niet weg uit Europa en daarom ook geen 
atoomvrij Duitsland en zeker geen gedemilitariseerd 
Duitsland, zo lezen we in dit rapport. Maar de passage 
over nucleaire wapens is zo omzichtig geformuleerd 
dat de lezer niet weet wat het standpunt van de commis
sie is. Ik neem aan dat hier de grenzen van eensgezind
heid geraakt werden. Vandaar de onduidelijkheid op 
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p. 6. Oat had voor zo'n cruciaal onderwerp wei wat ex
plicieter moeten zijn, wil men van een argumentatie 
kunnen spreken. 
Nu ik toch met kritiek begonnen ben, nog een paar 
puntjes. Wat ik gemist heb in het stuk is een uiteenzet
ting over de Duitse kwestie: wat zijn de elementen 
daarvan? AI was het aileen maar om te voorkomen dat 
wanneer men over de Duitse kwestie spreekt, het imbe
ciele antwoord krijgt: 0, vertrouwt u de Duitsers nog 
steeds niet? Het gaat hierbij niet om vertrouwen van 
Duitsers, maar om ingebakken geopolitieke structuren 
(de grootte, de Jigging, de historische belasting en nog 
zo wat) die Duitsers kunnen verleiden tot een roman
tisch utopisme, een grote interne verdeeldheid, en on
bestuurbaarheid (Binnenlandse politiek kan zeer direct 
geraakt worden door zaken van buitenlands beleid. 
Hoogte- en dieptepunten lagen dicht naast elkaar in de 
tijd). 
Eenheid is nooit de grootste kracht geweest in de re
cente Duitse geschiedenis. Adenauer had daarvoor een 
scherp oog, en remedies die nu niet meer kunnen wer
ken. Met andere middelen zal dat risico van toekom
stige destabilisering zo klein mogelijk gehouden moe
ten worden. Er zit nu eenmaal weinig fundament onder 
dat nieuwe vereende Duitsland: geen kiel. En droom en 
werkelijkheid willen daarbij nogal eens sterk uit elkaar 
!open, zoals we vandaag weer zien in al dat gepraat 
over 'Een Derde Weg' voor de DDR die nu door de 
snelle incorporatie afgesneden dreigt te worden. Alsof 
die Derde Weg ooit een reele mogelijkheid is geweest. 
Maar voor je het weet ontstaat daaruit weer een dolk
stootlegende of iets dergelijks met aile ressentiment 
vandien en aile huilerigheid. 
De DDR is aan haar einde, haar burgers zijn belogen en 
Ieven in een door en door vergiftigde omgeving. Zij 
heeft dat gemeen met al haar oosterburen. Het grote 
verschil met die buren is dat de DDR-bevolking er op 
korte termijn - na een korte peri ode van onzekerheid -
door haar machtige Westerbuur uitgehaald zal worden. 
Dat zal Polen niet overkomen. Vandaar ook de grote er
gernis die men bespeurt tussen Polen en Oost-Duitsers 
die zich overgeven aan zelfbeklag. Ik hoor hierover te 
weinig in het rapport. 
Een tweede punt betreft de vrees voor het nieuwe nog 
machtiger Duitsland. Die vrees wordt in dit stuk te ge
makkelijk weggewuifd. Het is even futiel om te zeggen 
dat we niet bang hoeven te zijn voor het nieuwe Duits
land, als aan te kondigen dat nu, na de vereniging, het 
oude Duitse spel van voren af aan zal beginnen. Ooze 
onwetendheid op dit punt is democratisch verdeeld: we 
weten er allemaal even weinig van. Persoonlijk heb ik 
een sterke afkeer van bezweringsformules die op niets 
zijn gebaseerd. Het gaat erom politieke structuren te 
bouwen en uit te bouwen die ook het nieuwe Duitsland 
beheersbaar houden. 
Het toverwoord is natuurlijk Europa en europelsering. 
Maar we beleven nu tijden dat Kohl wei degelijk over 
die Europese structuren spreekt - zelfs over een poli
tieke unie, maar daarvan weet nog niemand hoe die 
eruit ziet. Is dat echt een mogelijkheid? Het rapport 
weegt de mogelijkheden niet. Is dit het uur U voor ver
dieping van Europese integratie of juist het tegendeel: 
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men spreekt veel van verdieping, maar door o.m. de be
vrijding van Oost-Europa is het denken in nationale ter
men versterkt. Kohl spreekt dezer dagen vee! meer dan 
tevoren van Duitse of nationale soevereiniteit. Hij wil 
het in ieder geval niet voor minder doen dan de BRD 
aan soevereiniteit bezat. Oat klinkt minder Europees. 
Begrijpelijk in deze fase, voor ons echter aanleiding om 
ons niet in het riet te Iaten sturen met toverballen. Er 
zijn hier specifiek Duitse belangen in het spel die met 
de beste wil van de wereld niet Europees te noemen 
zijn. Een van de hoofdvragen waar het nu om gaat is 
Duitse soevereiniteit te verenigen met Europese veilig
heid. Die liggen niet in elkaars verlengde. En Iaten we 
wei wezen: de grote problemen uit de DDR komen 
bijna uitsluitend op de Bondsrepubliek af, niet op 
Frankrijk of Nederland. Dit in tegenstelling tot wat het 
rapport beweert (p. 13, bovenaan). Zo Europees is Eu
ropa nu ook weer niet. 
'Geen belangentegenstelling tussen Duitsland ener
zijds en de andere EG-partners anderzijds' (p. 12). Oat 
is natuurlijk toch meer wens dan werkelijkheid. Er zijn 
nog steeds Duitse en Franse auto's, Mercedes en BMW 
zijn Duitse merken en die staan sterker dan welke an
dere ook op die automarkt. Europe·isering is daar, be
halve van de markt en het afzetgebied, beperkt. Het 
economisch overwicht van Duitsland moet men niet 
proberen weg te wuiven, hoezeer Brussel ook regle
menteert. Ik beschouw Kohl niet als een Duitse aartsna
tionalist, wet als een politic us die in een jaar vol verkie
zingen ook nog even de eenwording moet regelen. Zijn 
tien punten van november waren niet een programma 
van een nationalist, maar van een politicus die greep 
probeerde te houden op een sneltreinproces waar, als 
hij niet met een plan was gekomen, andt<re politieke ka
pers hun voordeel mee zouden doen. (Zoals Joep Bik 
onlangs nog schreef: wij in Nederland vragen tenmin
ste twee dingen van een Duitse kanselier die niet in el
kaars verlengde liggen: we verwachten van hem dat hij 
extreme nationalistische krachten er onder houdt,_ en 
ten tweede dat hij dat uiteraard doet, terwijl hij schone 
handen houdt.) De Oder-Neisse kwestie is er een voor
beeld van hoe moeilijk dat is, niet aileen voor een kan
selier die nimmer de prijs voor subtiliteit heeft ontvan
gen, maar wiens politieke onverzettelijkheid steeds 
weer onderschat is. 
Tussen haakjes: ondanks aile onrust in Polen, dat land 
beleeft gouden tijden zoals Polen me verzekerden, nu 
zowel Duitsland als de Sovjet-Unie geheel bezig zijn 
met eigen zaken en geen tijd hebben om tegen Polen 
aan te duwen. En dat Oder-Neisse verdrag komt er 
toe h. 
Men kan zeggen dat er tot nu toe weinig echte rampen 
in dit ingrijpend gebeuren zijn opgetreden. Alternatieve 
voorstellen van Lafontaine hebben tot nu toe weinig 
zoden aan de dijk gezet. Natuurlijk spreekt Kohl niet de 
waarheid, wanneer hij net als president Bush, volhoudt 
dat dit alles zonder extra belastingen kan. Maar Lafon
taine bevindt zich wei op een zeer glibberig pad, wan
neer hij de onzekerheid over de kosten aan Westduitse 
kant probeert tot steun voor zijn partij te maken. Het
zelfde geldt voor zijn speculaties over economische 
chaos in de DDR. Die wijze van profileren is niet aileen 

partijpolitiek gesproken, maar ook voor het toekomstig 
Duitsland niet zonder grote risico's. Kohl had natuur
lijk eerder de SPD moeten betrekken bij dit ingrijpende 
gebeuren, ofschoon ik anderzijds weet dat dat makke
lijker gezegd is dan gedaan. 
Terugkomend op de PvdA, ik kan me voorstellen dat 
wanneer Lafontaine zo doorgaat met vertragen en af
buigen in deze verkiezingsrace en niet door zijn Genos
sen tot de orde wordt geroepen, dat dan het moment 
niet ver meer ligt dat de PvdA zich zal moeten distan
tieren van haar Duitse zusterpartij. Oat zou zeker het 
geval zijn wanneer het om een specifieke Lafontaine 
oplossing gaat voor de plaats van het vereende Duits
land in de Navo. 
Lafontaine's gedachten in het verleden over de Navo 
waren niet van dien aard dat dit bondgenootschap in de 
toekomst hoog op zijn prioriteitenlijstje zal blijven 
staan. Dit zal zeker niet het geval zijn, wanneer de 
druk, respectievelijk de verleiding uit het Oosten 
groeit. In het algemeen schijnen Rucksicht en continui"
teit niet zijn sterkste punten te zijn. 
Over de toekomstige specifieke Navo-status van de 
DDR wordt in dit rapport weinig gezegd. Hoe Gorba
tsjov niet nog meer gezichtsverlies te Iaten lijden, de 
Polen gerust te houden, de Sovjet-troepen in de DDR te 
regelen (meer nog dan in Wenen is afgesproken, redu
ceren) en anderzijds DDR grondgebied van de Navo 
onderdeel Iaten zijn: die kwadratuur van de cirkel vind 
ik niet in dit rapport. Als de SPD terwille van de verkie
zingen daarbij uit de Navo-bocht zou vliegen, dan kan 
de PvdA zich slechts distantieren van de SPD, zoals zij 
dat vaker in het verleden heeft gedaan. Daarover- over 
de verhouding SPD-PvdA - lezen we weinig in dit 
stuk. 

Samenvattend 
Duitsland ingebed houden in bestaande economische 
en defensiestructuren en deze verder uitbouwen. 
Daarin heeft het rapport volstrekt gelijk. Maar het 
schrijft ook dat de wil tot Duitse Alleingang gering is. 
Oat is echter niet de essentie, wat de wil is. In de Duitse 
geschiedenis zijn bij herhaling dingen gebeurd die niet 
gewild waren. De Duitse geschiedenis zit vol boeme
rangeffecten. Oat is eigen aan de Duitse dynamiek, het 
zelfbepalend vermogen is in de recente Duitse geschie
denis niet al te groot gebleken. Het moet dus niet op de 
Duitse wil aankomen. De Duitse politiek moet niet aan 
verleidingen bloot worden gesteld. De Frans-Duitse re
latie is een crux voor de Europese veiligheid. Ook 
Frankrijk moet niet gaan zwerven, eigen veiligheidsar
rangementen gaan zoeken. 
De Sovjet-Unie vertraagt op dit moment de eenwording 
en doet dat nog meer in Wenen. Persoonlijk ben ik op
timistisch dat Moskou hierbij zijn hand niet zal over
spelen en daardoor zijn relatie met Washington en 
Bonn op het spel zal zetten. Maar het Westen moet wei 
iets helpen verzinnen om de eenwording van Duitsland 
aanvaardbaar te maken en niet op de zwakte van de 
Sovjet-Unie gokken. Van de Duitsers mag hierbij wel 
enig offer gevraagd worden voor de Europese veilig
heid. 
De Navo om- en uitbouwen tot een Europees veilig-
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heidssysteem waarbij de VS en Canada betrokken blij
ven. Van de CVSE moet men niet te veel verwachten 
wat uitbouwmogelijkheden betreft. Het gezelschap is 
nog te ongestructureerd. Het criterium waar het op aan 
komt is een veiligheidsinstrument dat op momenten 
van crises effectief is en conflicten kan helpen indam
men. De Europese Politieke Unie en een Europese De
fensie Gemeenschap zijn nog zeer ver weg. Laten we 
niet weer de kracht van het nationale denken onder
schatten. Niemand is met zo'n misplaatst optimisme 
gediend. 
Te beweren als Biermann doet dat slechts 'gesamteu
ropiiische' crisisbeheersing contlicten in Europa kan 
helpen bezweren, acht ik retoriek, zolang niet bij bena
dering is te concretiseren hoe zoiets eruit zou kunnen 
zien. Om een goedkope woordspeling te gebruiken: 
paneuropees is nog te weinig onderscheiden van Euro
pese pan. 
Een van de doelstellingen dient te zijn de desintegratie 
van de Sovjet-Unie beheersbaar te houden wat betreft 
de effecten daarvan naar buiten. De rol van het Westen 
is zeer gering wat betreft de desintegratie van de Sov
jet-Unie zelf. Het nucleair afdwingingsvermogen van 
Moskou moet ook in Europa zoveel mogelijk gepareerd 
kunnen worden. 
De overgang van vroegere Warchaupactstaten naar een 
paneuropees forum moet zoveel mogelijk geleidelijk 
verlopen zonder nog vee! meer gezichtsverlies voor de 
Sovjet-Unie te veroorzaken. Daarom zal in ieder pan
europees forum de Sovjet-Unie opgenomen moeten 
zijn. 

De economische ontwikkeling van Oost-Europa dient 
niet in grote mate aan de Duitsers te worden overgela
ten. Brussel dient het centrale adres te zijn, daamaast 
opbouw van bilaterale relaties. Het zal een uitdaging 
voor Brussel zijn om in de hulpverlening aan Oost
Europa een mechanisme in te bouwen dat gericht is op 
versterking van de samenwerking tussen de Oosteuro
pese Ianden onderling. Daarin zijn ze nu zeer weinig 
getraind en dreigen zich zelfs nog verder ten opzichte 
van elkaar af te sluiten. De rol van Nederland is juist 
het bevorderen van de integratie. 
Aan de grote instabiliteit in Zuid-Oost Europa kan 
West-Europa weinig doen. Voor jaren zal Joegoslavie 
in een toestand van semi-burgeroorlog verkeren met 
sterke desintegratieverschijnselen. West-Europa dient 
er voor te waken niet chantabel te worden door deze in
stabiliteit. 
Laatste punt: de grote explosieve situaties vinden we 
buiten Europa: Midden-Oosten, Pakistan/India, enz. 
Daarvoor is samenwerking met de VS en wat er over is 
van de Sovjet-Unie dringend noodzakelijk, liefst via 
Veiligheidsraad. In die samenwerking moet dan ook 
ge'investeerd worden, zodat Amerikanen tenminste de 
indruk hebben dat Europeanen in al deze gevallen er 
zelf ook wat voor over hebben hun eigen veiligheid ook 
buiten Europa te willen dienen. 
Opmerking terzijde: Het nieuwe kabinet-Lubbers/Kok 
is toch niet echt uit zijn slof geschoten wat betreft Oost
Europa. Zou er een verschil in beleid zichtbaar geweest 
zijn op dit punt, wanneer er geen kabinet-Lubbers/Kok, 
maar Lubbers/Bolkestein zou hebben gezeten? 

De weg naar Pan-Europese veiligheid 

Rapporten over intemationale politiek versluieren vaak 
meer dan ze verhelderen. Het rapport van de Alfred 
Mozer Stichting heeft de grote verdienste dat het de 
kansen, maar ook de angsten en de zorgen waarmee de 
Duitse vereniging gepaard gaat, heel eerlijk uitspreekt. 
Daar ben ik blij om, het kan de discussie slechts ten 
goede komen en ik zou willen proberen tot een even 
eerlijk antwoord te komen. Multinationale betrekkin
gen zijn een zaak van de lange termijn. Ik zou me in 
mijn standpunt derhalve liever met basisvragen en per
spectieven voor de lange termijn bezighouden en de de
tails en de overgangsregelingen vooralsnog buiten be
schouwing Iaten, hoewel ik weet hoe belangrijk die 
zijn. 
Bij lezing van het rapport is me duidelijk geworden hoe 
groot de angst voor een machtig Duitsland nog steeds 
is, zeker niet aileen in Nederland, maar in meerdere of 
mindere mate bij al onze buren. Ik vind het goed dat 
deze zorgen eerlijk uitgesproken worden, aileen al 
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omdat men zich bij ons in de Bondsrepubliek zeer vaak 
slechts retorisch met de zorgen van onze buren bezig
houdt. Het houdt eenvoudigweg geen steek om maar 
over een Europees proces te praten, terwijl men de 
hoekstenen van de Duitse vereniging zonder enige seri
euze Europese consultatie of afstemming zelf plaatst. 
Wij, sociaaldemocraten in de Bondsrepubliek, verwij
ten dat kanselier Kohl. 
Daarom ben ik het volledig eens met de voomaamste 
bewering die aan de basis ligt van het rapport: de 
Duitse politiek en natuurlijk zeker een zo buitenge
woon belangrijke gebeurtenis als de vereniging moeten 
gebonden blijven in het Europese proces, er mag geen 
Duits solo-optreden komen en op ieder afzonderlijk be
langrijk punt moet er een Europese afstemming zijn, in 
werkelijkheid en niet aileen in borrelpraat of mooie re
soluties. 
Omdat Duitsland aan Europa gebonden moet blijven, 
zou de neutraliteit van een economisch, politiek en po-
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tentieel militair machtig Duitsland een gevaarlijk ana
chronisme zijn. Neutraliteit, dat betekent ongebonden
heid, en dat moet bij onze buren wei automatisch ang
sten oproepen. En neutraliteit betekent ook altijd dat 
men zich buiten de mogelijke twist van anderen wil 
houden. Ook dat zou een anachronisme zijn gezien het 
feit dat het er immers nu om gaat de blokconfrontatie in 
Europa te overwinnen. Of, om het heel algemeen te 
zeggen: in een tijd van toenemende interdependentie 
zou de terugkeer naar de 'nationale onafhankelijkheid' 
van een afzonderlijke staat een historische vergissing 
zijn. En dat geldt natuurlijk al helemaal voor Duitsland 
met zijn specifieke geschiedenis. 
De noodzaak tot toenemende intemationalisering geldt 
echter niet aileen voor Duitsland, maar voor alles wat 
in de intemationale politiek belangrijk is. Oat betekent 
voor Europa dat het, over de Westeuropese integratie 
heen, de blik moet richten op Europa als geheel met in
be grip van de Sovjet-Unie, want aile grote problemen 
van Europa zijn aileen in een pan-Europees kader op te 
Iossen. 
- Bij veiligheid en bewapening hebben we in het kader 

van de CVSE met de onderhandelingen in Wenen de 
deuren geopend naar een Europese dimensie. 

- Ook de grote ecologische problemen in Europa kun
nen we slechts gemeenschappelijk oplossen. In Oost
Europa en de Sovjet-Unie is de milieuvervuiling het 
ergst.en zijn de produktietechnieken het energiever
slindendst. Een grootscheeps Marshall-plan van de 
EEG ter ecologische modemisering van Oost-Euro
pa is, meer dan ooit, ook een kwestie van onze eigen 
veiligheid. 

- Daarbij komen nationaliteitscontlicten, die - ver
scherpt door verschillende welvaartsniveaus - bij
zonder destabiliserend kunnen werken. Wat we in dit 
verband tot nu toe aan migrantenstromen hebben 
meegemaakt en wat vooral ons in de Bondsrepubliek 
bijzonder nerveus heeft gemaakt, is slechts een klein 
voorproefje van wat ons overkomen zal; als we de 
sociale en economische niveauverschillen in Europa 
niet verkleinen. 

AI deze problemen spelen in Oost-Europa, maar het 
scherpst spelen ze in de Sovjet-Unie. Daarom zou de 
reikwijdte van een Europese vredesordening en van een 
Europees veiligheidssysteem aanzienlijk beperkt zijn, 
als de Sovjet-Unie er niet bij betrokken was. Daarbij 
komt, dat de Sovjet-Unie, die tot nu toe naar autarkie 
streefde en vooral met Europa verbonden was door 
haar aandeel in de Europese confrontatie, zich nu voor 
het eerst voor Europa openstelt. Oat is een ongehoorde 
kans voor heel Europa, die niet gemist mag worden. 
Daarom is mij de voorstelling in het rapport van het 
veiligheidsdilemma- 'veiligheid met en tegen de Sov
jet-Unie' - te statisch. We hebben geen andere keus 
dan te komen tot een gemeenschappelijke veiligheid 
met de Sovjet-Unie en wij moeten uitspreken welke 
concrete eisen wij daaraan vastknopen. Wij kunnen het 
door de sociaal-democratische partijen ontwikkelde 
concept van de gedeelde veiligheid toch niet juist dan 
vergeten, als het voor de eerste keer verwerkelijkt zou 
kunnen worden! Dit begrip missen we in uw rapport! 
Nu al is de militaire dreiging door het Warschaupact in-

eengestort. Als de strategische atoomwapens van de 
grootrnachten in evenwicht en aanmerkelijk geredu
ceerd zijn, als de tactische atoomwapens in Europa zijn 
opgeruimd, als conventionele pariteit en stabiliteit be
reikt zijn door drastische vermindering en defensieve 
herstructurering van de huidige potentielen, dan is de 
USSR geen militair bedreigende factor meer. 
Op economisch gebied is de EEG het uitgangspunt van 
overleg: als volgende etappe is de gemeenschappelijke 
markt in 1992 ophanden. lk geloof dat dat volledig on
omstreden is. De Duitse vereniging zal niets daaraan 
veranderen. 
lk ondersteun de eis van uw rapport dat de Europese 
Gemeenschap haar economisch-politieke activiteiten in 
Oost-Europa moet uitbreiden. Maar van begin af aan 
moet de Sovjet-Unie daarbij betrokken worden en moet 
dit in een pan-Europees perspectief gebeuren. 
lk ben me er volledig van bewust, dat daaraan gewel
dige, op de dag van vandaag helemaal nog niet te over
ziene problemen verbonden zijn, maar zonder inbegrip 
van de Sovjet-Unie zijn de ecologische, de energie- en 
ook de ontwikkelingsproblemen van Europa onoplos
baar. En althans eerste stappen in deze richting kunnen 
al snel gezet worden, zoals het opnemen van de Sovjet
Unie in de Wereldbank, het intemationaal monetair 
fonds, GA TI en de top van de industriele Ianden. 
Onomstreden is ook, dat de EEG voor de afzienbare 
toekomst de voomaamste drager van de economische 
integratie in Europa zal blijven. Maar daamaast zijn er 
op sommige terreinen pan-Europese instituten in het 
kader van de CVSE nodig, bijvoorbeeld op het terrein 
van milieu en van ontwikkeling. 
lk zou ook nog graag een kwestie aanroeren die in het 
rapport te weinig direct ter sprake komt. De echte uit
daging van Europa door een verenigd Duitsland zal op 
de lange termijn volgens mij niet liggen op het terrein 
van de veiligheidspolitiek, maar op het economisch ter
rein, binnen de EEG en niet erbuiten. Het zal daarbij 
om de vraag gaan hoe de economische macht van 
Duitsland ook voor Europa benut kan worden en wat 
men van de Duitsers kan verlangen bij de problemen 
van de ecologie, de ontwikkeling en de binnen-Euro
pese gelijkschakeling. De vereniging van Duitsland 
stelt deze vraag nog duidelijker dan ze eerder al was. 
En ik ben er erg voorstander van dat deze bundel pro
blemen, waarbij het in wezen om niets anders gaat dan 
om Europese verantwoording van Duitse macht, direct 
ter sprake wordt gebracht en niet via de omweg van 
veiligheidspolitieke kwesties. Want, heel eerlijk ge
zegd, heb ik de indruk dat menigeen de economische 
macht van een verenigd Duitsland bedoelt, als hij over 
veiligheidspolitieke kwesties spreekt. Maar dit soort 
probleemverschuiving is contra-produktief, ze zal op
lossingen eerder bemoeilijken dan tot oplossingen lei
den. 
Daarmee kom ik bij een volgend complex dat in het 
rapport ter sprake wordt gebracht, namelijk bij de hou
ding van de EEG tegenover veiligheidspolitiek. Als 
men een wijder begrip van veiligheidspolitiek hanteert, 
dat de economische en sociale politiek, de ecologie- en 
ontwikkelingspolitiek omsluit, dan zijn dat natuurlijk 
kwesties waarmee de EEG zich moet bezighouden. 
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Daarbij hoort ook een beter op elkaar afstellen van de 
buitenlandse politiek. 
Maar wij delen niet de opvatting van het rapport dat de 
politieke integratie automatisch een sterkere veilig
heids- en daardoor wellicht ook militairpolitieke rol 
van de EEG met zich meebrengt, en dit op de volgende 
gronden: 
l. De betekenis van de militaire factor zal in Europa 
sowieso drastisch verminderen, aileen al omdat mili
taire middelen in Europa niet meer op grote schaal in
gezet kunnen worden, omdat men zich niet van de ge
meenschappelijke basis voor het Ieven wil beroven. 
2. De EEG zal successieve Oosteuropese Landen opne
men of associeren. A Is daaraan een militairpolitieke di
mensie wordt verbonden, moet de Sovjet-Unie dat wei 
als een dreiging ervaren. De consequentie zou zijn dat 
het nu zo hoopvol begonnen proces van afbraak van de 
blokconfrontatie een terugslag te verwerken krijgt en 
dat de eigenlijk overwonnen en historisch onfunctio
nele Oost-West-confrontatie nog eenmaal kunstmatig 
ge'installeerd wordt. We willen het IJzeren Gordijn niet 
opnieuw opbouwen ten oosten van Polen. 
3. Dat geldt des te meer, als zo'n EEG, die ook veilig
heids- en militairpolitiek samenwerkt, zich zou willen 
bezighouden met het oplossen van nationaliteitscon
flicten in Oost-Europa. Deze conflicten spelen zich 
geografisch vaak maar een paar honderd kilometer van 
de Sovjet-grens af en vallen soms inhoudelijk samen 
met nationaliteitsconflicten in de Sovjet-Unie zelf. Een 
EEG met een veiligheidspolitieke dimensie aan de ene 
kant, een daarvan afgeschermde, verzwakte Sovjet
Unie aan de andere kant en daartussen ingewikkelde 
nationaliteitsconflicten: een explosievere situatie en 
een geschikter scenario voor een heropleven van een 
militaire blokconfrontatie kan ik me nauwelijks voor
stellen. De EEG kan bemiddelen bij nationaliteitscon
flicten, maar niet militair ingrijpen. Ook de NA VO is 
daartoe niet in staat. Aileen pan-Europese crisis- en 
conflictregulering respectievelijk -interventie is denk
baar, als aanvuiiing op economische en politieke crisis
preventie. 
De kracht en de modemiteit van de EEG, haar openheid 
voor het oplossen van problemen, liggen in haar civiele 
karakter. Dat is een orientatie op de toekomst, dat we 
nu, nu we althans in Europa toch een uitzicht hebben op 
het einde van het militaire tijdperk, niet ter dispositie 
mogen stellen. Het toewijzen van militairpolitieke 
kwesties zou de civiele potentie van deze oorspronke
lijke kracht van de EEG beknotten. 
AI hebben we tegenwoordig ook nog militaire bondge
nootschappen, ze kunnen en zullen overwonnen wor
den. Hun omvorming in de Europese veiligheid van de 
toekomst kan gemeenschappelijk op basis van de 
CVSE tot stand worden gebracht. En dit waarschijnlijk 
niet in de eerste plaats omdat de mensen slimmer ge
worden zouden zijn, maar omdat de verhouding tussen 
militaire doelen en middelen in de tijd van de massa
vemietigingsmiddelen helemaal geen andere keus meer 
laat. 
Ik pleit er dus voor- kort gezegd - dat wij Westeuro
peanen onze verworvenheden inzetten, om op het pan
Europese vlak hetzelfde te bereiken. Daarbij niemand 
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buitensluiten, is in ons eigen belang. En laat Duitsland 
gebonden blijven in multinationale betrekkingen van 
steeds groter gewicht. 

Duitsland moet dee! blijven uitmaken van een intema
tionale, ge'integreerde veiligheidsstructuur. De vraag is 
aileen, of dat op termijn de NAVO moet zijn of een 
nieuw pan-Europees veiligheidssysteem op basis van 
de CVSE. U weet, dat de SPD zich heeft uitgesproken 
voor het overwinnen van de militaire bondgenoot
schappen en hun vervanging door een Europees veilig
heidssysteem in het kader van de CVSE. 
Maar voor men zich aan deze vraag wijdt, moet duide
lijk worden welke militaire taken er op termijn - en 
daarmee bedoel ik over 15, 20 jaar - nog zullen zijn. 
Als de nu begonnen ontwikkeling zich doorzet, dan zal 
er eerst pariteit komen bij de conventionele strijdkrach
ten in Europa datal bij het Wenen 1-verdrag, en daama 
stabiliteit door drastische vermindering en defensieve 
herstructurering. Substrategische atoomwapens zullen 
stap voor stap verdwijnen. Minstens voor de Bondsre
publiek kan ik zeggen dat de plaatsing van een nieuw 
atoomwapens-systeem in de toekomst niet meer haal
baar is. Aan het eind van dit ontwapeningsproces zullen 
er geen noemenswaardige strijdkrachten in Europa 
meer zijn, die tegenover elkaar staan opgesteld. Dan is 
er gemeenschappelijke veiligheid, dan pas in de oor
spronkelijke betekenis van dit woord, en dan is er geen 
noodzaak meer voor veiligheid voor de Sovjet-Unie. 
De voomaamste militaire taak zal dan de stipte controle 
van een uiterst omvangrijk verdragencomplex zijn, dat 
verhindert dat iemand ergens nieuwe bedreigende 
strijdkrachten op de been brengt. 
De tweede militaire taak van de toekomst zie ik in de 
indamming van nationaliteitsconflicten binnen het 
Europese veiligheidssysteem. Het zou gevaarlijk zijn 
als de NAVO zich met deze taak zou belasten. Omdat 
de NA YO nu eenmaal geen collectief Europees veilig
heidssysteem is, maar een instrument tot indamming 
van de Sovjet-Unie, zou dat het gevaar kunnen opleve
ren dat de confrontatie op grote schaal weer opvlamt. 
Hier geldt hetzelfde wat voor de rol van een EEG met 
een militairpolitieke dimensie geldt. Maar het zou mo
gelijk en denkbaar zijn, dat in consensus en in het kader 
van een Europees veiligheidssysteem peace keeping 
forces worden opgericht. 
Voor die twee militaire functies, en ook voor de defen
sieve verdediging van een verenigd Europa, hebben we 
een ge'integreerde pan-Europese veiligheidsstructuur 
nodi g. Mijn partij, de SPD, pleit zeer sterk voor het op
bouwen van een Europees veiligheidssysteem op basis 
van de CVSE. In het programma 'Fortschritt 90', dat 
deze week gepubliceerd werd en dat het uitgangspunt 
vormt voor het opstellen van een regeringsprogramma 
voor de Bondsdagverkiezingen, staat daarover: 'De mi
litaire blokken verliezen hun June tie. Wij streven naar 
hun opheffing. Ons doe/ is een Europees veiligheids
systeem dat de huidige militaire bondgenootschappen 
opvolgt.' 
Ik ben me ervan bewust, dat we met deze doelstelling 
in sterke tegenspraak komen met de conclusies van uw 
rapport, dat immers een versterking van de NA YO 
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voorstelt en pan-Europese veiligheidsstructuren slechts 
als een vage mogelijkheid ten tooele voert, waarop men 
zich niet kan verlaten. 
Een vastklampen aan de NAYO, terwijl het Warschau
pact uiteenvalt, bergt de kiem in zich van een opnieuw 
oplaaien van de militairpolitieke confrontatie met de 
Sovjet-Unie, met een zwakke Sovjet-Unie, met een 
Sovjet-Unie in een existentiele crisis, wat de zaak 
geenszins beter maakt. 
Daar kan men natuurlijk tegen inbrengen, zoals het rap
port ook doet: De NAYO hebben we, een Europees vei
ligheidssysteem is een vage belofte, waarop men niet 
kan vertrouwen. Het is duidelijk dat het opbouwen van 
CYSE-veiligheidsstructuren jaren duurt, maar we heb
ben mogelijkheden om daar snel mee te beginnen. De 
CYSE-top in de herfst van dit jaar kan de opdracht 
doen uitgaan de hoofdlijnen en eerste stappen van zo'n 
systeem uit te werken en op de eerstvolgende CYSE
vervolgconferentie kan iedereen weer daarover beraad
slagen. 
De SPD heeft een reeks afzonderlijke stappen voorge
steld: een Europese raad van ministers van Buiten
landse Zaken en Defensie, een gemeenschappelijke ve
rificatie-instantie, een crisis- en geschillen-bemidde
lingscentrum en zo meer. Het is verheugend dat deze 
concrete voorstellen inmiddels niet aileen door minister 
van Buitenlandse Zaken Genscher, maar ook door kan
selier Kohl zijn overgenomen. 
Een jaar geleden geloofden wij nog allemaal, dat we 
heel langzaam, stap voor stap, met deze processen kon
den beginnen. De Duitse vereniging vraagt nu om een 
hoger tempo. De mening van de SPD daarover is de 
volgende en ik citeer uit het reeds vermelde programma 
'Fortschritt 90': 
'Het proces van de Duitse eenheid moet gekoppeld 
worden aan het scheppen van een pan-Europees veilig
heidssysteem. Dit systeem moet gefaseerd worden op
gebouwd. De voltooiing van de eenheid van de bonds
staat moet plaatshebben parallel met het instellen van 
de eerste fase van het Europese veiligheidssysteem, 

waarin de strijdkrachten van de deelnemende staten 
gebonden zijn. In het waarschijnlijke geval dat de 
beide Duitse staten zich aaneensluiten tot een bonds
staat, voordat een Europees veiligheidssysteem verwe
zenlijkt is, worden overgangsregelingen noodzakelijk. 
Daarbij mag de NAVO, waarvan het verenigde Duits
land in de overgangsfase lid kan blijven, zich niet over 
het huidige gebied van de Bondsrepubliek heen naar 
het oosten uitbreiden, en moet zij haar militaire strate
gie en doctrinefundamenteel veranderen. 
Ter afsluiting zou ik voor een illusie willen waarschu
wen: de illusie dat er stabiliteit in Europa zou kunnen 
bestaan, als men het verenigde Duitsland eenvoudig
weg aan de NA YO toewijst. Daaruit kan geen duur
zame stabiliteit ontstaan, enerzijds omdat de belangen 
van de Sovjet-Unie veronachtzaamd worden, ander
zijds omdat ook de NA YO met het ineenstorten van het 
Warschaupact haar zin verloren heeft. Heel eerlijk ge
zegd: de Duitsers zullen dan na verloop van tijd vragen, 
of de NA YO en de aanwezigheid van Amerikaanse 
troepen alleen voor hen in stand worden gehouden en 
het zal precies tot die reacties komen, die u in uw rap
port beschreven hebt. Dat zou onproduktief zijn en 
geen oplossing bieden. 
Yandaar mijn verzoek: Iaten wij gezamenlijk overleg
gen hoe wij tot een veiligheidssysteem op dit continent 
kunnen komen dat het attribuut 'Europees' verdient, 
een veiligheidssysteem dat stabiliteit schept, doordat 
het aile staten van Europa en Noord-Amerika omsluit 
en het zo mogelijk maakt een veelomvattende belan
genafweging te maken. Daarbij zal de NA YO voor het 
regelen van de transformatieprocessen van de Europese 
veiligheid van doorslaggevend belang zijn, vooropge
steld dat zij begint met fundamentele veranderingen 
van haar strategie en dat zij met haar collectieve wijs
heid nu eindelijk uitvoerbare voorstellen ontwikkelt om 
te komen tot het door haarzelf verklaarde doe!, 'een 
rechtvaardige en duurzame vredesorde in Europa met 
gepaste veiligheidsgaranties te scheppen.' 
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Huub Beurskens 

- ---- ---

Cave leonem: Wacht u voor de leeuw! 

Dus je bent voor niets meer bang, Hieronymus? 
Ik spreek met juilie als sprak ik met mezelf. 
Luister, wie geen angst heeft voor zichzelf, 
heeft niets te vrezen. Ook de dood niet? 
De dood zijn wij in wezen. 
Hoor! Ik brul! Uit verdriet 
om iets menselijks dat me verliet. 
Een verschrikkelijke wildemis groeit 
plotseling bij me binnen. 
Ha, pas op, reeds springt bet angstig 
in zijn leidsels hinnikend volbloedpaard. 
Zometeen spring ik er met twintig 
vlijmscherpe dolken achterop. 
Stuiven zullen ze, de bok en de ezel, 
aile tulbanden en aile kloosterkwezels. 
Door heel bet klooster zal ik ze jagen. 
Brullen wil ik, bloed zien zal ik! 
En de poort uit, mijn woestijn in. 
Hier kom ik, snuivend, leeuwinnen 
leg u klaar! 

Huub Beurskens ( 1950) heeft zich als dichter en verteller ontwikkeld tot een ware grotesken-schrijver. 
Voor de film De zee in een fles over de Venetiaanse schilder Vittore Carpaccio ( 1500) ruilde hij de heilige Hier
onymus in voor zijn makke leeuw en zie: zo heilig blijft het niet. 
Op twee schilderijen, hang end in de Scuola San Giorgio degli Schiavoni, stuiven monniken uiteen als het span bin
nenkomt en als Hieronymus ligt opgebaard, met alle monniken zogenaamd vredig om hem heen, wacht aan een 
ketting op de binnenplaats nog altijd die leeuw ... (r.b.) 
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Signalementen 

Israel en de Palestijnen 

Op 15 mei 1948 was het redactionele commentaar van 
Het Vrije Volk, het toenmalige partijdagblad, gewijd 
aan de onafhankelijkheidsverklaring van de staat Israel: 
'De Joodse strijders hebben het recht aan hun kant. Ze 
willen niemand overheersen. Ze worden met overheer
sing bedreigd. Ze will en geen dood en verderf zaaien, 
maar arbeiden aan een eigen land, en aan de mense
lijke samenleving. Dit Palestina kan daarom niet ten 
onder gaan. De geschiedenis zal hen die onrecht en 
verraad plegen terechtwijzen.' 
Voor de Partij van de Arbeid waren er enkele speci
fieke redenen om Israel een warm hart toe te dragen. 
Sinds het ontstaan van de staat had Israel immers een 
socialistische premier, een overwegend uit socialisten 
bestaande regering en een zeer sterke vakbeweging. 
Bovendien waren in Israel kibboetsiem gesticht, waar 
de socialistische pionier leek te worden gevormd. Ook 
kende de Partij van de Arbeid als intemationalistische 
partij groot gewicht toe aan het feit dat de Verenigde 
Naties de oprichting van de Joodse staat hadden be
krachtigd. Tenslotte zag de Partij van de Arbeid Israel 
destijds (in de Koude Oorlog) als 'een burcht van be
schaving in een barbaarse regio.' 
De Juni-oorlog van 1967 leek een einde te maken aan 
de onvoorwaardelijke solidariteit van de Partij van de 
Arbeid met Israel. De PvdA-oppositie koos op 5 juni 
1967 bij het uitbreken van het conflict weliswaar nog 
onvoorwaardelijk partij voor Israel, maar de oorlog 
maakte voorgoed een einde aan het imago van de 
Joodse staat als een door Arabische overmacht be
dreigde David. Het land had in nog geen week tijds de 
legers van Egypte, Jordanie en Syrie een vernietigende 
nederlaag toegebracht. Bovendien had Israel daarbij 
een omvangrijk stuk grond veroverd. Daarmee was het 
een bezettingsmogendheid geworden. Velen binnen de 
Partij van de Arbeid meenden dat de machtige Israeli
sche positie het land de plicht gaf tot het voeren van een 
genereuze vredespolitiek. 
Na de Juni-oorlog hebben drie speciale partijcommis
sies zich beziggehouden met het Midden-Oostencon
flict. In 1971 verscheen Het Midden-Oosten: een 
brandhaard, in september 1979 volgde een nieuwe 
evaluatie van de gebeurtenissen in het Midden-Oosten 
en onlangs (mei 1990) verscheen het derde rapport, ge
titeld Israel en de Palestijnen. Alle drie de commissies 
stonden onder voorzitterschap van Max van der Stoel. 
In het 'Brandhaard'-rapport worden nog weinig moge
lijkheden voor een zelfstandige Palestijnse staat naast 
Israel gezien. Vooralsnog gaf de commissie de voor
keur aan een wijziging van de structuur van Jordanie, 
zodanig dat in concreto uitdrukking kon worden gege-

ven aan de nationale eisen van de Palestijnse Arabie
ren. Op deze manier zou bovendien een hinderpaal 
kunnen worden weggenomen voor een definitieve vre
desregeling tussen Israel en Jordanie. Hoewel zeker 
niet verregaand, waren de conclusies van de commissie 
voor de Partij van de Arbeid revolutionair te noemen. 
Voor het eerst werden de Palestijnen expliciet als volk 
erkend. 
In 1977 en 1978 vonden voor Israel een aantal opwin
dende gebeurtenissen plaats. De verkiezingsnederlaag 
van de Israelische Arbeiderspartij, was niet alJeen voor 
haarzelf, maar ook voor de Partij van de Arbeid een bit
tere pil. Voor het eerst in de bijna dertigjarige relatie 
met de Israelische zusterpartij had de Partij van de Ar
beid met een oppositiepartij van doen. Uiteraard be
perkte dit de toch al geringe mogelijkheden tot beleids
belnvloeding verder. Met het aan de macht komen van 
de Likoed vreesde men een verdere verscherping van 
het conflict. Toch behaalde juist premier Menachem 
Begin een resultaat, dat gedurende dertig jaar regering 
onder Ieiding van de Arbeiderspartij voor onmogelijk 
was gehouden: een Egyptisch/lsraelisch vredesverdrag, 
waarbij Israel in ruil voor een Egyptische erkenning 
van zijn bestaansrecht zich verplichtte tot een ontrui
ming van de gehele Sinal en herinvoeren van beperkt 
zelfbestuur voor de Palestijnen op de Westoever en in 
de Strook van Gaza. 
Het partijbestuur van de Partij van de Arbeid achtte het 
gezien bovengenoemde gebeurtenissen opnieuw nodig 
een commissie in te stellen. In september 1979 ver
scheen het eindrapport. De commissie pleitte voor de 
Israelische erkenning van de Pa1estijnse nationale rech
ten. Daartegenover diende de PLO het bestaansrecht 
van Israel binnen veilige en erkende grenzen te accep
teren. De belangrijkste aanbevelingen uit het rapport 
waren: 
1) Verdieping en intensivering van de contacten met de 
Arabische wereld, in het bijzonder ook op het gebied 
van culturele betrekkingen en ontwikkelingssamenwer
king. 
2) Het aangaan van feitelijke contacten door Neder
landse diplomatieke vertegenwoordigers met de PLO, 
om goed op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen 
binnen deze organisatie. 
3) Zo spoedig mogelijk vrije verkiezingen in de bezette 
gebieden. De bevolking kiest zo de onderhandelaars, 
die vervolgens een territoriaal compromis met Israel 
kunnen sluiten. 
Een aantal partijleden vond het rapport van de commis
sie niet ver genoeg gaan en vroeg om de erkenning van 
de PLO als enige rechtmatige vertegenwoordiger van 
het Palestijnse volk. Anderen vonden het rapport juist 
veel te ver gaan, vooral daar waar het de feitelijke con
tacten met de PLO betrof. Toegeven aan terreur en li
quidatie, en verraad ten opzichte van Israel, waren ter
men die vielen in de bedankjes van veelal joodse partij
leden. 

Optimisme 
In de Pa1estijnse volksopstand in de bezette gebieden, 
de Intifadah, en de hieruit voortvloeiende razendsnelle 
opeenvolging van gebeurtenissen (koning Hoesseins 
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afzien van de Jordaanse claim op de Westoever, de pro
clamatie van de Palestijnse staat door PLO-leider Ara
fat, de rede van Arafat tot de Verenigde Naties in Ge
neve en de daaropvolgende dialoog tussen de Ver
enigde Staten en de PLO), zag het partijbestuur aanlei
ding een derde commissie-Van der Stoel aan het werk 
te zetten. Niet om aan de vele beschouwingen over de 
ontstaansgeschiedenis en ontwikkeling van het conflict 
in het Midden-Oosten een nieuwe toe te voegen. Wei 
om enige verduidelijking te bieden aan hetgeen de Par
tij van de Arbeid in de beleidssfeer zou kunnen doen. 
Centraal staat in het rapport de vraag op welke wijze Is
raels recht op een bestaan binnen veilige en erkende 
grenzen verzoend zal kunnen worden met het Pale
stijnse recht op zelfbeschikking. Hierbij heeft de com
missie zichzelf een belangrijke taak toegedacht in de 
bevordering van de politieke dialoog tussen Israeli's en 
Palestijnen. De commissie meent dat Nederland in deze 
dialoog een grotere rol zou kunnen vervullen dan zij 
thans doet. Nederland onderhoudt immers traditioneel 
hechte banden met Israel, terwijl tegelijkertijd het be
grip voor de rechten van de Palestijnen met name se
dert Intifadah is toegenomen. Nederland lijkt derhalve 
goed geplaatst een katalyserende rol te vervullen bij het 
op gang brengen van de dialoog tussen Israel en de Pa
lestijnen. De Partij van de Arbeid kan hiertoe, zeker als 
regeringspartij, het zijne bijdragen, aldus de commis
sie. 
lsraiil en de Palestijnen is een helder geschreven rap
port. Naast een analytisch deel, bevat het ook nog een 
beknopte chronologie van belangrijke gebeurtenissen 
sinds de Intifadah en een overzicht van de in het con
flict van belang zijnde documenten (resolutie 242 van 
de Veiligheidsraad, het tien-punten plan van Moebarak, 
het vredesinitiatief van de Israelische regering enzo
voort). 
Mijn voornaamste kritiek betreft het optimisme dat het 
rapport uitademt, dat ik helaas niet kan delen. In het 
hoofdstuk 'Bevordering van de dialoog' bijvoorbeeld, 
wordt groot belang gehecht aan het naar elkaar toe
groeien van de standpunten van de Mashov (linker-) 
vleugel van de Israelische Arbeiderspartij en die van de 
al gematigde !eden van de PLO. Op zichzelf is het be
moedigend wanneer mensen met elkaar in gesprek zijn. 
De laatste jaren echter, zijn er al veel toenaderingen ge
weest tussen de gematigden in het conflict. De ene na 
de andere fraaie resolutie volgde. Zolang echter de ex
tremisten aan beide kanten nog de overhand hebben, is 
deze toenadering op zijn best nuttig. Van een katalyse
rende werking op het vredesproces zal echter geen 
sprake zijn. 
Ook is de commissie naar mijn mening te optimistisch 
over de huidige veiligheidssituatie van Israel. In de 
jaren tachtig, zo merkt de commissie op, zijn de strate
gische verhoudingen in een voor Israel niet ongunstige 
zin gewijzigd. Als reden noemt men hiervoor het le
vensvatbaar geleken vredesverdrag met Egypte, de re
delijk stabiele modus vivendi met Jordanie en het feit 
dat Syrie verstrikt is geraakt in de Libanese slangen
kuil. 
Het vredesverdrag met Egypte is echter verre van sta
biel. Sinds het in 1978 gesloten vredesverdrag is de 
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spanning eerder toe- dan afgenomen. Aanslagen op ls
raelische toeristen in Egypte en wederzijdse ergernis 
over de houding tegenover de PLO zijn daar debet aan. 
Bovendien, Syrie mag zich dan in een gevaarlijk Liba
nees avontuur hebben gestort, dit heeft zijn militaire 
opbouw geenszins verstoord. Volgens de Israelische 
Syrie-kenner Moshe Ma'oz heeft Syrie in 1986 in 
kwantitatieve zin militaire pariteit met de Joodse staat 
bereikt. Voeg hierbij nog de recente ontwikkelingen in 
de produktie van chemische wapens in Syrie en de ont
wikkeling van het lraakse superkanon en men zal 
begrijpen dat van een toegenomen veiligheidsgevoel 
bij het merendeel van de Israeli's geen sprake is. Een 
veiligheidsgevoel, dat een eerste vereiste is voor suc
cesvolle onderhandel ingen. 
Op een hele andere manier voelt Israel zich momenteel 
bedreigd door West-Europa en de Verenigde Staten. 
Onlangs vertelde premier Shamir een PvdA-delegatie 
dat zij die contact onderhouden met de PLO, zich geen 
vriend van Israel kunnen noemen. De commissie be
veelt een preferentiele behandeling van Israel door de 
EG aan, indien dit land zich in het vredesproces in
schikkelijker opstelt. Hier speelt duidelijk het probleem 
van de kip en het ei: zou het niet ook zo kunnen zijn dat 
Israel eerder geneigd is tot concessies, wanneer het in 
ieder geval is verzekerd van economische en morele 
steun van zijn bondgenoten? Dit valt niet te bewijzen, 
maar is mijns insziens niet minder aannemelijk dan de 
stelling van de commissie. 
Het rapport stelt verder dat van de PLO mag worden 
verwacht dat zij 'krachtig en consistent uiting zal blij
ven geven aan de getoonde bereidheid om het be
staansrecht van lsraiil te aanvaarden en haar doelein
den langs vreedzame weg nate streven. Van terrorisme 
dient krachtig afstand te worden genomen.' Wat mij 
betreft was hieraan toegevoegd: eveneens dient de PLO 
af te zien van bemoeienis met interne Israelische aan
gelegenheden. Nederland en ook de EG zuJlen duide
lijk moeten maken dat zij de immigratie van Sovjet
joden naar Israel onvoorwaardelijk steunen. De PLO 
laadt met de huidige campagne tegen deze immigratie 
de verdenking op zich de twee-staten oplossing niet se
rieus te nemen. Wat kan er immers voor bezwaar zijn 
tegen de vestiging van mensen in een land wat je niet 
tot het jouwe rekent? De Partij van de Arbeid zal de, 
ook door mij gewenste, intensievere dialoog met de 
PLO moeten gebruiken in kritische zin. Duidelijk zal 
moeten worden gemaakt dat acties als de bovenge
noemde het vredesproces frustreren. De commissie 
heeft gelijk met haar conclusie dat de status quo in het 
conflict onhoudbaar is. De optimistische verwachting 
dat Israeli's en Palestijnen daar onder invloed van de 
Intifadah op korte termijn van doordrongen zullen 
raken, deel ik echter niet. Daarvoor wordt het conflict 
nog te zeer beheerst door extremisten. (Job van Ame
rongen) 

* Israel en de Palestijnen. Rapport van de Midden-Oosten-com
missie van de Partij van de Arbeid. Voorzitter: Max van der 
Stoel. Mei 1990. Te bestellen door overmaking van f 2,50 
naar Postbank 18218, t.n .v. Partij van de Arbeid Amsterdam, 
o. v. v. 'bijdrage portikosten'. 
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Klassieken 

Wiardi Beckman en bet syndicalisme 

Op verschillende gronden is het proefschrift waarop 
H.B. ('Stuuf') Wiardi Beckman eind 1931 in Leiden bij 
J. Huizinga promoveerde nog steeds een merkwaardige 
studie. Allereerst is dat het geval vanwege het onder
werp Het syndicalisme in Frankrijk. Wiardi Beckman 
was toen al een opkomende ster in de SDAP en het zou 
dus voor de hand hebben gelegen dat hij voor zijn 
proefschrift een onderwerp had gekozen uit de geschie
denis van de sociaal-democratie in plaats van een on
derwerp dat nooit zo'n gunstige naam in de sociaal-de
mocratie heeft gehad gezien de ervaringen met de 
Spoorwegstakingen in 1903 en het NAS (Nederlands 
Arbeidssyndicaat). Merkwaardig is ook dat Huizinga 
zijn promotor was. Nu werd Huizinga door Wiardi 
Beckman bovenmatig vereerd, zoals hij makkelijk 
mensen waar hij tegen op keek vereerde, maar het on
derwerp van Wiardi Beckmans studie paste in het ge
heel niet in de belangstellingssfeer van Huizinga gezien 
diens eigen studies. 
Maar het meest merkwaardig aan dit boek (dat de 
schrijver voltooide toen hij al als secretaris van Troel
stra aan diens 'Gedenkschriften' werkte) is toch wei dat 
Wiardi Beckman als sociaal-democraat een sympathiek 
oordeel velt over het syndicalisme. Misschien is het 
beter van een evenwichtig oordeel te spreken, want 
Wiardi Beckman heeft uit de aard der zaak als sociaal
democraat niet zoveel op met het anti-parlementarisme 
binnen de syndicalistische beweging. Maar juist door 
die evenwichtigheid is het niet aileen een sympathiek 
oordeel geworden, het boek heeft mede daardoor zijn 
bruikbaarheid behouden. 

Arbeidersacties 
Voor Wiardi Beckman is het syndicalisme niet een 
wild optreden van misleide en losgeslagen arbeiders 
zoals zo vaak in de geschiedenis van de sociaal-demo
cratie is gesuggereerd. De eerste Stelling bij zijn proef
schrift luidt daarom: 'Het syndicalisme is een jeugd
verschijnsel van de anti-kapitalistische • vakbeweging, 
behoorend bij een nog slechts op beperkte schaal door
gedrongen grootindustrieele ontwikkeling.' In zijn 
ogen is het syndicalisme dus niet een soort groeistuip, 
maar onlosmakelijk verbonden met de industriele ont
wikkeling binnen het kapitalisme. Zijn studie eindigt 
als die 'grootindustrieele ontwikkeling' goed op gang 
komt in Frankrijk en er een modeme, dus daarbij pas
sende vakbeweging, de CGT (Confederation Generale 
du Travail) ontstaat. 
In zijn voorwoord verantwoordt Wiardi Beckman zijn 
onderwerp met de opmerking dat juist een sociaal-de
mocraat geschikt kan zijn om de geschiedenis van het 

syndicalisme te beschrijven. Die staat als zodanig kri
tisch tegenover een dergelijk onderwerp, maar heeft 
daamaast door eigen ervaring goed inzicht in de bete
kenis van uitspraken en stemmingen op vergaderingen 
en congressen en kan die daarom beter wegen. 
Bij Wiardi Beckman speelt echter naar aile waarschijn
lijkheid nog een tweetal andere aspecten een rol. Hij 
was vanaf het begin van zijn lidmaatschap van de 
SDAP bovenmatig gecharmeerd van acties van arbei
ders. Hij bewonderde de manier waarop zij zich verzet
ten tegen hun lot, vooral wanneer dat spontaan was. 
Misschien zit daar ook de verklaring in van zijn wat 
moeizame verhouding met de !eiders van het NVV. Die 
wilden immers, gezien hun eigen ervaring met het syn
dicalisme, de actiebereidheid van arbeiders binnen 
strakke organisatiestructuren houden. Toen Wiardi 
Beckman voor het algemene, vooral politieke hoofdre
dacteurschap van de dagbladen van De Arbeiderspers 
werd voorgedragen, waren er dan ook bezwaren van de 
kant van het NVV. 
Wiardi Beckman heeft ook een groot begrip voor het 
anti-parlementarisme van de syndicalisten in Frankrijk. 
Het Franse parlement deed in die tijd niets aan een wet
telijke oplossing van het sociale vraagstuk en toen de 
eerste sociaal-democratische minister Millerand met 
een begin van sociale wetgeving kwam, werd die na
dien zonder verzet van het parlement behoorlijk gesa
boteerd. Hij wijst er daarbij dan nog op, dat het zo be
langrijk was dat de syndicalisten zich voor directe ver
beteringen inzetten en voegt daar aan toe: 'Zij toonden 
zich toegankelijk voor de lessen van de practijk, de eer
ste eisch, die aan /eiders van een levende beweging 
moet worc{en gesteld.' 

Kloof 
Het tweede aspect is, dat Wiardi Beckman in zijn 
proefschrift opnieuw zijn verering voor !eiders toont en 
daarbij van zijn afwijzen van de theoretici van de arbei
dersbeweging blijk geeft. Wanneer hij de ideeen van de 
theoretici van het syndicalisme beschrijft, doet hij dat 
sine ira et studio zoals het een goed historicus past, 
maar als zij aan zijn 'heiden' komen zoals Jaures en 
Jouhaux, dan spreekt hij over ' .. . kleine keffertjes, die 
van een veilige afstand tegen de strijdbare leeuw zitten 
te schetteren.' Met nauwelijks verborgen tevredenheid 
constateert hij dan ook dater een grote kloof was tussen 
deze theoretici als Sorel, Lagardelle en Berth en de syn
dicalistische praktijk. 
Het syndicalisme heeft voor Wiardi Beckman een blij
vende betekenis voor de intemationale arbeidersbewe
ging. Het ' ... bevat een voor geen gevaren terugdein
zende strijdlust en een zuiver revolutionair instinct, die 
de arbeidersbeweging niet zal kunnen verliezen, zon
der voor haar historische taak ongeschikt te worden. 
Bovendien: er zijn onderdeelen van de syndicalistische 
opvattingen van de klassenstrijd, die hun weg in de in
ternationale socialistische beweging hebben gevon
den; het verleggen van het accent van de strijd voor de 
toekomst-alleen op constructief socialistische arbeid, 
reeds binnen het kapitalisme; .. .'. 
In zijn proefschrift heeft Wiardi Beckman zich een be
kwaam historicus getoond en daarom heeft Het syndi-
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calisme in Frankrijk nog steeds betekenis voor wie zich 
bezig houdt met de geschiedenis van de arbeidersbewe
ging. Daamaast is het boeiend te zien hoezeer zijn 
eigen persoonlijkheid en visie op het socialisme er in 
tot uiting komt. 

Johan S. Wijne, historicus. 

Boeken 

De Kadt's eenzame tocht 

Rob Hartmans bespreekt: 
Ronald Havenaar, De tocht naar het onbekende. Het 
politieke denken van Jacques de Kadt. Van Oorschot, 
Amsterdam, 1990. 

Het is een groot ongeluk door ons karakter de aanspra
ken op de maatschappij te verliezen, die ons door ons 
talent gegeven zijn. Deze woorden van Chamfort zijn 
ten volle van toepassing op de persoon van Jacques de 
Kadt. Uit diens intellectuele biografie, zoals die nu is 
geschreven door Ronald Havenaar, rijst het beeld op 
van een buitengewoon getalenteerd man die zeer wei
nig naliet om anderen tegen zich in het harnas te jagen. 
Zijn geschriften werden gekenrnerkt door wat Have
naar deftig noemt een 'hoogmoedige tegendraadsheid'. 
De Kadt riep graag weerstanden op en hanteerde bij 
zijn oordeel over de medemens het manichei"sche on
derscheid tussen enerzijds de 'beschaafde', 'verstan
dige' en 'nuchtere' mensen- in casu de weinigen die 
zijn standpunten deelden- en anderzijds de 'maankal
veren', 'gangsters', 'fanatici', 'dwepers', 'imbecielen', 
etcetera. Wie het niet met hem eens was moest wei ver
standelijk minvermogend of door en door onbetrouw
baar zijn. Aangezien De Kadt altijd bleef nadenken 
over de zaken die hem bezig hielden, en hij een enorme 
afkeer had van dogma's, water dus toe leidde dat hij 
van mening bleef veranderen, is het niet verwonderlijk 
dat hij voor minder rusteloze en meer irenische zieten 
wei de verpersoonlijking van het renegatendom moest 
worden. Hij mocht dan in de omgang een allerharte
lijkst en zachtrnoedig mens zijn, De Kadt's optreden en 
public was er de oorzaak van dat hij, zelfs in de tijd dat 
hij enige invloed had, nimmer populair werd. 
Zijn karakter moet er mede debet aan zijn geweest dat 
hoewel hij meermalen gelijk had, hij zeer zelden, en 
dan nog meestal achteraf, gelijk kreeg. De nu snel veld 
winnende opvatting dat de bloedige tragedie van het 
communisme niet de pervertering was van een in de 
kern goede ideologie, doch inherent aan de theorieen 
van Lenin, werd door De Kadt reeds in 1935 naar voren 
gebracht in zijn eerste lijvige boek, Van Tsarisme tot 
Stalinisme. Oat een in de jaren dertig verguisde figuur 
als Sorel meer was dan de 'geestelijke vader van aile 
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hedendaagse dictaturen' - zoals Huizinga hem noem
de- toonde hij in 1938 aan. Toen Ernst Nolte in 1963 
opzien baarde met zijn visie op het fascisme als zijnde 
een anti-marxistische, anti-modeme en anti-rationalis
tische beweging die de daadkracht verheerlijkte, kon 
De Kadt naar waarheid mopperen dat hij dit al in 1939 
had beweerd. In zijn nawoord bij de vorig jaar versche
nen herdruk van De lndonesische tragedie schrijft Jan 
Bank: 'De Kadts politieke analyse van het lndonesi
sche nationalisme, van de Nederlandse reactie daarop 
en van het proces van dekolonisatie tot en met het 
ogenblik van de scherpste tegenstellingen, begin 1949, 
is veertig jaar na dato gemeengoed geworden.' Ook 
wat betreft het in de jaren vijftig en zestig gevoerde 
'end of ideology' -debat had De Kadt reeds jaren eerder 
zijn zegje gedaan. 
Toch was het niet aileen zijn dwarse karakter dat De 
Kadt telkenmale in de oppositie dreef. Havenaar weet 
op overtuigende wijze aan te tonen dat het ook het we
reldbeeld van De Kadt was, dat hiertoe bijgedragen 
heeft. Hij plaatst De Kadt in de Romantische traditie, 
waarvan de belangrijkste kenmerken bestaan uit de op
vatting dat de mens is geboren om te strijden en te 
scheppen en uit een sterk elitisme. Zelfs in zijn commu
nistentijd was het economisch determinisme, kemstuk 
van het marxisme, hem een gruwel. In Lenin bewon
derde hij juist diens tactische souplesse en zijn onge
remde Wille zur Macht . De opkomst van het fascisme 
bracht hem tot de conclusie dat materiele welvaart vee! 
minder belangrijk is dan een groots cultuurideaal. De 
Kadt's cultuursocialisme was vooral be"invloed door 
het denken van Nietzsche en Sorel. Met hen deelde hij 
de afwijzing van het monistische rationalisme, waar
schuwde hij tegen de decadentie, pleitte hij voor een 
nieuwe moraal, en legde hij de nadruk op energiek han
delen en het belang van het aristocratische instinct. Zijn 
socialisme drukte het verlangen uit naar een maat
schappelijke levenskunst, het was de strijd tegen de 
maagmens. 
Bij dit alles mag men echter niet vergeten dat De 
Kadt's Weltanschauung tegelijkertijd geworteld was in 
de Verlichting. In tegenstelling tot het fascisme, dat 
eveneens gekenmerkt werd door een strijdbaar eli
tisme, was De Kadt's ideaal een vrije samenleving van 
gelijkwaardige mensen. Dit bracht hem al spoedig in 
conflict met de communistische beweging, terwijl zijn 
keuze voor de Ratio als richtsnoer hem plaatste tegen
over iemand als Banning, die toch zeer vee! inzichten 
en ideeen met hem deelde. De Kadt's veelal originele 
ideeen en zijn zoektocht naar een wereldbeeld dat zicht 
bood op de realiteit en de perspectieven van de twintig
ste eeuw maakten hem tot een typische Einzelgiinger. 

De 'totale' mens 
Bij een oordeel over Havenaars boek kan men moeilijk 
heen om de afgesleten kwalificatie 'briljant'. Het is een 
compacte, goed geschreven studie waarin op uiterst 
heldere wijze de denkwereld van De Kadt wordt bloot
gelegd. Waar andere intellectuele biografieen vaak 
moeizaam voortstrompelen van citaat naar parafrase 
naar samenvatting etcetera, laat De tocht naar het on
bekende zich lezen als een roman. TerwiJI De Kadt toch 
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iemand was die felle reacties opriep is het boek beslist 
geen hagiografie geworden, maar etaleert de auteur 
evenmin een sterke afkeer van zijn onderwerp. Have
naar beschrijft, analyseert en constateert. Onjuiste 
denkbeelden, paradoxen, al dan niet bewuste verdraai
ingen van feiten - ze worden in dit boek gesignaleerd 
zonder dat het vingertje wordt opgeheven. Dat is een 
hele verademing als men het bijvoorbeeld vergelijkt 
met Andrew Field's biografie van Nabokov of Ange
nies Brandenburg's pretentieuze studie over Annie Ro
mein-Verschoor. 
En toch zat De Kadt er vaak genoeg naast. Havenaar 
noemt zijn opvatting over democratie als methode om 
de besten te selecteren een 'fundamentele misvatting' 
die teruggaat tot ' ... de Romantische idee dar niet het 
modale, maar het uitzonderlijke, niet de massa, maar 
de elite de loop van de ontwikkelingen dient te bepa
len' (biz. 266). Dat De Kadt zichzelf over de betekenis 
van het anti-semitisme voor het nationaal-socialisme 
heeft tegengesproken, wordt door Havenaar eenvoudig 
geconstateerd. Dit geldt ook voor de vertekeningen die 
voorkomen in de drie delen memoires. Zelfs het feit dat 
De Kadt aanvankelijk vrij enthousiast was over Stalins 
vijfjarenplannen en de collectivisatie van de Jandbouw, 
is voor de biograaf geen aanleiding zijn studie-object 
aan de schandpaal te nagelen. 
Af en toe begint echter de zeer afgewogen vertelling 
van Havenaar enigszins te irriteren. Hoewel hij er re
gelmatig gewag van maakt wordt in de tekst toch heel 
weinig duidelijk van De Kadt's zeer felle temperament 
en de uitglijders waartoe dit Jeidde. Havenaar schrijft 
wei dat De Kadt zeer scherp en onheus uit de hoek kon 
komen, maar wat men mist zijn enkele zeer duidelijke 
voorbeelden hiervan. Zo citeert hij uit De Kadt's publi
citaire debuut, de in De Nieuwe Tijd van februari 1920 
afgedrukte poetische eruptie Verzen, enkele van de 
meest tamme passages en niet regels als: 

'En hard als de door ons betreden rotsen 
zijn onze zielen, wee wie met ons botsen.' 
of 
'We Huichelen geen liefde waar we haten, 
en God weet dat we haten vaak en vee/.' 

Ook heb ik vergeefs gezocht naar de volgende opmer
king uit 1922, afkomstig uit een reactie op protesten 
tegen de terdoodveroordeling van de socialisten-revo
Jutionairen in de Sovjet-Unie: 'Wil men te kennen 
geven, (dat) voor de communisten niet het " Leven" , 
maar het communisme het hoogste is - dan moet men 
ook durven zeggen, dat a/ wie tegen het communisme 
vecht, in onze ogen het recht op het ' 'Leven'' verbeurd 
heeft.' ' 
Toen De Kadt dertig jaar later even vehement procla
meerde dat medelijden met de opgehangen Tsjechische 
communist Slansky volstrekt misplaatst was, vroeg 
Abel Herzberg zich afhoe dit te rijmen was met respect 
voor het Ieven, dat toch een van de grondslagen was 
van de democratie. Was wat De Kadt schreef niet ' ... 
kenmerkend voor de " totale" mensen, die knotwilgen 
van mensen die met hun kromgegroeide ofverwrongen 
gestalten het silhouet verknoeien van deze tijd?' . Hoe
wei De Kadt geen totalitaire ideologie aanhing had hij 
toch iets gemeen met hen die dat wei deden. 'Want de 

'' totale'' mens wordt niet zozeer bepaald door zijn 
program, als wei door de teugelloze, nietsontziende 
hartstochtelijke eenzijdigheid van zijn belijdenis.'' De 
door Herzberg aangeduide geesteshouding blijkt ook 
uit De Kadt's opmerking dat de intelligentie van Kurt 
Schumacher in twaalf jaar concentratiekamp ' ... blijk
baar eerder achteruit dan vooruit (is) gegaan. ·' Zelfs 
van iemand die in het Jappenkamp heeft gezeten, en die 
daar zijn ouders en een broer heeft verloren, is zo'n 
hondse opmerking slecht te verteren. 
Het gaat er niet om dat Havenaar bepaalde zaken niet 
noemt (wie in 275 pagina's tekst de ontwikkelingsgang 
van een intellectueel tussen 1920 en 1980 op sublieme 
wijze weergeeft moet heel vee) weglaten), maar mis
schien is het ontbreken van bovenstaande citaten wei 
typerend voor dit soort biografieen. De intellectuele 
biografie houdt zich immers bezig met de ontwikkeling 
van iemands denkbeelden, en genoemde uitspraken 
zijn in dat opzicht niet zo heel belangrijk. Wei zeggen 
ze mijns inziens iets over 's mans karakter. Havenaar 
maakt weliswaar enkele opmerkingen over het prive
Jeven van De Kadt, hij richt zich toch volledig op diens 
politieke denkbeelden. Vandaar dat de persoon-De 
Kadt enigszins vlak, zo men wil 'een-dimensionaal' 
blijft. Na lezing van het boek kan men zich De Kadt 
voorstellen als politiek debater, of schrijvende aan een 
artikel, of lezende in een politiek tractaat of dichtbun
del. Wat men niet direct voor zich ziet is een De Kadt 
die in een cafe gezellig zit te kletsen, of die helpt met 
de afwas, of die op de grond speelt met een peuter. Mis
schien deed De Kadt dit ook nooit, maar dan kan men 
zich afvragen of hier niet een verband bestaat met zijn 
zeer felle, intolerante en weinig relativerende houding 
als politicus en publicist. Het zijn dit soort vragen dat in 
een intellectuele of politieke biografie veelal onbeant
woord blijft. 
Een ander aspect dat in het boek sterk onderbelicht 
blijft, maar ook dat is inherent aan dit soort biografieen, 
zijn de reacties die de hoofdpersoon heeft opgeroepen. 
Niet dat Havenaar nu aandacht had moeten besteden 
aan het fellow-travellerig gehuichel van Harry Mu
lisch, het ignorant gekakel van H.P.L. Wiessing, of de 
opmerking van Theun de Vries dat De Kadt diende te 
worden opgesloten in een psychiatrische inrichting. 
Dergelijke uitlatingen zijn immers aileen interessant in 
verband met de biografieen van genoemde heren, ze 
zeggen niets over De Kadt. Daarentegen is wei opmer
kelijk dat Henriette Roland Holst reeds in 1923 consta
teerde dat De Kadt behoorde tot de mensen ' ... die toch 
altijd hun eigen kop volgen per slot' .• Ook bovenge
noemde uitspraken van Herzberg zijn het overdenken 
zeker waard. 
Maar het is vooral het ontbreken van een schets van het 
milieu waarin De Kadt een rol speelde, dat als een 
gemis wordt ervaren. Met betrekking tot iemands intel
lectuele en politieke 'ontdekkingsreis' is het zeker van 
belang aandacht te schenken aan de wisselwerking tus
sen de ontwikkelingen binnen het geestelijk klimaat 
waarin iemand verkeerde, en de evolutie van de opvat
tingen van die persoon. Terwijl dit voor de communis
tentijd van De Kadt en de OSP-jaren niet zo'n emstig 
manco is - daarover bestaat immers vrij veel litera-
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tuur- ontbeert men een dergelijke context wei degelijk 
bij de behandeling van de jaren vijftig en zestig. 
Havenaar maakt duidelijk dat De Kadt nimmer echt 
populair is geweest binnen de PvdA, en dat zijn 
dwarse, non-conformistische karakter hiervan een van 
de hoofdoorzaken was. Ook laat hij zien dat De Kadt in 
het begin van de jaren vijftig niettemin een prominent 
partijgenoot was, en wordt tevens vermeld dat hij toen 
reeds waarschuwde tegen verstarring en door succes 
gevoed conformisme. Summier schetst de auteur de 
toenemende onvrede pie bij De Kadt leefde over de 
ontwikkelingen in de PvdA. Het opvrijen van de jeugd, 
de omhelzing van de ideeen van Galbraith en de publi
katie van Om de kwaliteit van het bestaan, de opkomst 
van Nieuw Links - De Kadt gruwde van dit alles. Dat 
tegelijkertijd in de partij de onvrede met De Kadt toe
nam wordt echter niet duidelijk. Zo was De Kadt, toch 
de grootste deskundige op dit gebied, op een in decem
ber 1958 gehouden partijconferentie over buitenlandse 
politiek slechts een van de referenten, waarbij zijn 
standpunt blijkbaar gelijkwaardig werd geacht aan dat 
van de atoompacifist Fedde Schurer. Voor een door het 
Koos Vorrink-Instituut georganiseerde Rusland-confe
rentie, een maand eerder gehouden, was hij aanvanke
lijk niet eens uitgenodigd. 

In de loop van de jaren zestig nam De Kadt's invloed 
steeds verder af. Aan het einde van deze periode moet 
hij zich minstens even gei'soleerd en miskend hebben 
gevoeld als in de jaren dat hij samen met zijn trouwe 
vriend Sal Tas De Nieuwe Kern volschreef. Als Have
naar iets volmaakt duidelijk heeft gemaakt, dan is het 
dat De Kadt, die immers altijd zijn eigen kop bleef vol
gen, de grootste moeite heeft gehad om in de pas te 
!open met de Zeitgeist. In de jaren twintig lukte dit 
enige tijd, evenals in het eerste decennium na de 
Tweede Wereldoorlog, maar over het algemeen be
paalde De Kadt bij zijn 'tocht naar het onbekende' zelf 
zijn marsroute. Zijn ongedurig en superieur intellect 
zorgde ervoor dat het marstempo zeer hoog lag, waar
door vrijwel aile medestrijders vroeg of laat moesten 
afhaken. Men kan zich afvragen of De Kadt wei anders 
had gewild, en of voor hem niet de woorden golden van 
Henri de Montherlant: 'Vox clamantis in deserto -
Maar als ik er nu van houd om in de woestijn te roe
pen?'. 

Rob Hartmans is historicus. 

Noten 
I. De Tribune, 10-8-1922, geciteerd in M. Jansen, Een show

proces onder Lenin. Het voorspel van de Grote Terreur, 
Haarlem, 1980, biz. 187. 

2. A. Herzberg, Slansky en Rathenau, in: De man in de spiegel. 
Opstellen, toespraken en kritieken 1940-1979, Amsterdam, 
1980, biz. 179. 

3. J. de Kadt, De consequenties van Korea. Een pleidooi voor 
vrede door kracht, Amsterdam, 1950, biz. 181. 

4. Geciteerd in: J. Rogier, De geschiedschrijver des Rijks en 
andere socialisten. Politieke portretten I., Nijmegen, 1979, 
biz. 232. 

178 

De christelijk-radicale wortels van de Partij 
van de Arbeid 

Doeko Bosscher bespreekt: 
H.J. Langeveld, Protestants en progressief. De Chris
telijk-Democratische Unie 1926-1946, SDU, Den Haag 
1988* (ISBN 90 12 06021 4). 

De Partij van de Arbeid, opgericht in februari 1946, 
was vrucht van de 'Doorbraak'. Waar ging het om? 
V66r de oorlog had de tegenstelling tussen confessio
nele en niet-confessionele partijen het politieke Ieven 
gedomineerd. Toen al waren velen van mening dat die 
tweedeling, historisch misschien wei verklaarbaar, 
maar principieel onjuist en in ieder geval achterhaald, 
de hoofdoorzaak was van het Nederlandse onvermogen 
tot doelmatige bestrijding van de crisis in economie en 
maatschappij. De 'antithese' (de gedachte dat christe
nen zich in de politiek afzonderlijk moeten organiseren 
en de onchristelijke leer van de volkssoevereiniteit 
moeten bestrijden) was in hun visie in strijd met de lo
gica. Het maatschappelijk belang Iiet zich immers niet 
definieren in termen van christelijkheid en onchriste
lijkheid. Het enige werkbare onderscheid was dat tus
sen vooruitstrevendheid en conservatisme, en dat on
derscheid stond haaks op de in Nederland sinds het 
einde van de negentiende e.euw gegroeide verhoudin
gen. 
De oorlog versterkte de weerzin tegen het vooroorlogs 
politiek immobilisme aileen maar. De bezetting door de 
Duitsers werd beschouwd als het dieptepunt van een 
ontwikkeling die mede door de zwakheid van het poli
tiek bestel in de hand was gewerkt. Bovendien bood de 
oorlog, hoe gruwelijk ook in al zijn facetten, de moge
lijkheid radicaal met dat verleden te breken. De demo
cratie zou na de bevrijding een nieuwe start moeten 
maken; een unieke gelegenheid om haar op een geheel 
andere, veel meer met reele tegenstellingen rekening 
houdende leest te schoeien. Ondergronds voortlevende 
partijen en individuen van allerlei slag schiepen in 
kleine en grotere bijeenkomsten langzaam maar zeker 
een kader voor de vorming van een progressieve volks
partij, die zich en door het christendom en door het hu
manisme zou Iaten inspireren. Om de vorming van een 
behoudende tegenvoeter - noodzakelijk om aan de 
tweedeling vooruitstrevend-behoudend gestalte te ge
ven - bekommerden zij zich uiteraard niet. Dat was de 
verantwoordelijkheid van anderen. De totstandkoming 
van een conservati.eve partij zou het natuurlijke, auto
matische gevolg zijn van de Doorbraak. 
De progressieve partij kwam er, zoals bekend. 'Door
gebroken' katholieken en protestanten vonden er hun 
politiek tehuis, helaas in wat geringere aantallen dan 
gewenst was voor een echte Doorbraak. Verder hieven 
drie politieke partijen, de Sociaai-Democratische Ar
beiderspartij (SDAP), de Vrijzinnig-Democratische 
Bond (VDB; een kleine progressief-liberale partij) en 
de Christelijk-Democratische Unie (CDU) zich op en 
traden toe tot de Partij van de Arbeid. Hun tradities en 
ideeen hielden daarmee niet op te bestaan. In soms 
moeizame, maar meestal omwille van het grote doel 
vrij vlot afgewerkte onderhandelingen ~erd een nieuw 
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programma gesmeed, waarin de inbreng van aile sa
menstellende delen te herkennen was. De macht van 
het getal speelde in zoverre wei een rol dat de SOAP 
het minste water in de wijn hoefde te doen. Aan de an
dere kant had ook die grote SOAP het meest bij het ex
periment te verliezen. Het sierde haar leiders, en het 
was een bewijs voor het idealisme waarrnee het fusie
overleg werd gevoerd, dat de SOAP haar kracht en om
vang zo'n bescheiden rol heeft Iaten spelen. Oat de 
PvdA in de loop van haar bestaan toch weer een 
rechttoe-rechtaan sociaal-democratische partij is ge
worden, neemt niet weg dat de partners van de SOAP 
in het eenwordingsproces het volle pond kregen en zich 
nergens hoefden te verloochenen. Wie de PvdA in haar 
eerste levensfase wil begrijpen doet er daarom goed 
aan zich ook te orienteren op de gedachtenwereld van 
vrijzinnig-democraten en christen-democraten. Naar 
die eerste groep is nog altijd veel te weinig onderzoek 
gedaan. Over fusiepartner CDU is echter sinds kort 
veel meer bekend, dankzij de verschijning van het 
kloeke proefschrift (circa 450 bladzijden in een vrij 
kleine letter) van Herman Langeveld, historicus aan de 
Vrije Universiteit. In zijn verhaal ontrafelt hij tot in de 
kleinste details een buitengewoon interessante geschie
denis. 

Moraal van de jungle 
De Christelijk-Democratische Unie heeft twintig jaar 
bestaan, vanaf 1926. Zij was een radicale partij die ech
ter, ondanks het feit dat de noden van dat tijdvak vroe
gen om ongewone, om niet te zeggen extreme oplossin
gen, nooit meer dan zo'n twee procent van de kiezers 
aan zich wist te binden. Het interbellum was een pe
riode met vee! radicale retoriek, maar weinig radicale 
substantie. Een dikke deken van voomamelijk confes
sionele verzuildheid bedekte een zeer breed politiek 
midden. Slechts aan de uiterste linker- en rechterzijde 
van het staatskundig spectrum heerste grote activiteit: 
roependen in een woestijn van gedisciplineerdheid. De 
SOAP was de enige partij die hier misschien verande
ring in had kunnen brengen, ware het niet dat zij werd 
beziggehouden door een ingrijpend proces van her
orientatie. En voor zover die gerichtheid op zichzelf de 
socialisten niet sowieso machteloos maakte, werden zij 
tot 1939 door de confessionelen effectief uitgesloten 
van regeringsverantwoordelijkheid. 
De totstandkoming van de CDU had een ingewikkelde 
voorgeschiedenis, waaraan Langeveld terecht de no
dige aandacht besteed. Haar eerste voorloopster was de 
Christen-Democratische Partij van A.P. Staalman uit 
Den Helder, aanvankelijk een merkwaardige luis in de 
pels van de ARP, later een echte afsplitsing. Staalmans 
programma was een mengeling van linkse en rechtse 
denkbeelden. Hij verwierp Abraham Kuypers stelregel 
dat de confessione1e partijen een front moesten vorrnen 
tegen de rest (de z.g. 'antithese ' ), omdat naar zijn me
ning door samenwerking met linkse partijen een beter, 
lees een socialer, beleid mogelijk zou zijn. Verder had 
de CDU wortels in de Bond van Christen-Socialisten 
(opgericht in 1907) en de Christelijk-Sociale Partij. De 
BCS was een groep die propaganda maakte voor het 
socialisme onder orthodox-protestanten en later zelf 

ook kandidaten stelde voor de Tweede Kamer. In 1918 
verwierf zij voor het eerst en voor het laatst een zetel. 
Het BCS-Kamerlid J.W. Kruyt liet het eigen karakter 
van zijn partij teloorgaan door in alles de communisten 
te volgen. In 1921 werd zij opgeheven. Ook de CSP, 
een fel anti-katholiek partijtje van meer hervorrnde dan 
(zoals Staalman) gereforrneerde signatuur, kreeg in 
1918 een Kamerzetel. Bij de verkiezingen van 1922 
werd het radicaal-progressieve protestantse element 
weer uit de Kamer geelimineerd, onder meer als gevolg 
van de verhoging van de kiesdrempel tot 0,75 procent. 
De organisatorische verdeeldheid, des te merkwaardi
ger daar de meningsverschillen op hoofdpunten (zoals 
het pacifisme) gering waren, werkte in het nadeel van 
de radicale partijen. Met de oprichting van de CDU in 
1926 werd beoogd eenheid en duidelijkheid te schep
pen. De nieuwe partij riep 'de eeuwige beginselen van 
Gods Woord' uit tot leidraad voor haar handelen. 
De eerste volksvertegenwoordigers uit CDU-kring 
werden gekozen in 1927, bij gemeenteraadsverkiezin
gen. In 1933 werd een Kamerzetel behaald door lijst
trekker Hendrik van Houten. Vier jaar later, toen de 
CDU voor het laatst aan verkiezingen voor de Tweede 
Kamer deelnam, kwam daar een tweede zetel bij. Lan
geveld beschrijft hoe het karakter van de partij van al
gemeen-vooruitstrevend evolueerde tot antimilitaris
tisch, en daama, onder invloed van VanHouten, tot dat 
van een belangenpartij, in het bijzonder voor pacht- en 
hypotheekboeren die door de economische depressie in 
de verdrukking waren gekomen. Het antimilitarisme 
kwam scherp naar voren nadat de predikant J.J. Buskes 
en de Friese onderwijzer F. Schurer zich in 1929 bij de 
CDU hadden aangesloten. Door de opkomst van Van 
Houten, algemeen secretaris van de mede door hemzelf 
opgerichte Bond van Landpachters, als prominent lid 
en vanaf 1933 lijsttrekker, kreeg het optreden van de 
partij een ander accent. Zij boorde een nieuw reservoir 
van kiezers aan, zonder haar oudere aanhang van zich 
te verwijderen. 
Het pacifisme bleef ook in de 1aatste ontwikkelingsfase 
van de CDU een kenmerk van haar programma. Van 
Houten stemde consequent tegen de defensiebegrotin
gen - hetzelfde deed vanaf 1937 zijn fractiegenoot H. 
Posthuma. Aan het eind van de jaren dertig drong zich 
echter de vraag op of de veranderde omstandigheden in 
de wereld (de agressie van Italie in Afrika; de voorzien
bare strijd tussen Hitler-Duitsland en de Europese de
mocratieen) een verandering van standpunt nodig 
maakten. De bekende en geeerde theoloog Karl Barth 
bijvoorbeeld riep op tot het weerstaan van de Anti
christ, desnoods met geweld. In de rijen van Kerk en 
Vrede, een in 1924 opgerichte organisatie die ageerde 
tegen oorlog en oorlogstoerusting, trad een scheiding 
der geesten op. Door haar moreel gezag in CDU-kring, 
institutioneel tot uitdrukking komend in het wijd ver
breid dubbellidmaatschap van Kerk en Vrede en CDU, 
ondervond de CDU daarvan volop de repercussies. In 
de politieke voortzetting van deals ethisch-theologisch 
begonnen discussie mengde zich onder meer H.M. van 
Randwijk, de Iatere grote man van het verzetsblad Vrij 
Nederland, op dat moment hoofd van een lagere 
school. Naar zijn oordeel mocht het standpunt dat een 
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christen de wapens niet diende op te nemen theologisch 
juist en zuiver zijn, maar kon een politieke partij als de 
CDU zich niet van het oorlogsvraagstuk afmaken door 
eenvoudigweg daarnaar te verwijzen. lmpliciet plei
tend voor het opgeven van de eis van ontwapening, 
voorspelde hij een wereld waarin de moraal van de 
jungle zou komen te heersen, tenzij de westerse cultuur 
werd verdedigd, desnoods gewapenderhand. Partijlei
der VanHouten liet vervolgens in enkele artikelen in 
het partijblad blijken wei met deze visie te kunnen 
meegaan. Langeveld suggereert zelfs dat hij door de 
mand vie! als iemand die het ontwapeningsstandpunt 
van zijn partij altijd op de koop toe had genomen, in 
plaats van het als hoofdzaak te beschouwen. Hoe dan 
ook, VanHouten zag zich genoodzaakt op zijn schre
den terug te keren. De meerderheid van de CDU ging 
niet akkoord met een nuancering van de heersende leer. 

Dwalingen 
Ook op het gebied van de sociale politiek was de CDU 
radicaal. Aan het eind van de jaren dertig, toen de 
SDAP eindelijk, voor het eerst in haar bestaan, rege
ringsverantwoordelijkheid ging dragen, was zij zelfs 
radicaler dan de socialisten. Maar in haar linksheid 
bleef de CDU, zoals Langeveld laat zien, op een groot 
aantal punten vaag en vrijblijvend, en soms neigde haar 
houding naar opportunisme. Aileen inzake de land
bouwproblematiek, waarbij VanHouten persoonlijk zo 
sterk betrokken was, was de opstelling van de christen
democraten zeer concreet. De partijleider maakte van 
het pachtvraagstuk de zaak waar alles om draaide. Zijn 
eisen tot verbetering van de positie van pachtboeren 
(onder meer ten aanzien van het zgn. continuatierecht) 
werden voor het grootste dee! ingewilligd toen in 1937 
een nieuwe pachtwet tot stand kwam. 
In het Iicht van de latere ontwikkeling - het samen op
gaan van CDU en SDAP in de Partij van de Arbeid -
was de tegenstelling tussen deze twee partijen aan de 
vooravond van de Tweede Wereldoorlog nog opmerke
lijk groot. Het toont eens te meer welk een onwenteling 
die oorlog in het denken van politici teweeg heeft ge
bracht. Er waren wei belijdende christenen lid van de 
SDAP, maar zij behoorden op een enkele uitzondering 
na tot de kring der vrijzinnigen. Voor linkse, wat hun 
geloof betrof orthodoxe, protestanten was de SDAP een 
vee! te seculiere cultuurbeweging; ze bekommerde zich 
te weinig om de religie of zette zich daartegen zelfs af. 
Programmatisch spitsten de verschillen zich in de loop 
van de jaren dertig aileen maar toe, naarmate de SDAP 
zich doelbewust vanaf de linkerflank van de politiek 
verder naar het centrum bewoog. 
Een dieptepunt in de geschiedenis van de CDU - dat 
overigens niet haar, maar juist anderen moet worden 
aangerekend - was de veroordeling die de generale sy
node van de Gereformeerde Kerken in 1936 uitsprak 
over de 'onschriftuurlijke dwalingen' van de christen
democraten, waarbij vooral werd gedoeld op het anti
militarisme. Gereformeereen dienden zich verre te hou
den van deze partij, die in het desbetreffende synodebe
sluit feitelijk op een lijn werd gesteld met de NSB, al 
richtten de bezwaren tegen de nationaal-socialisten 
zich op een ander soort dwalingen (zoals het leidersbe-
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ginsel). Dit was Nederland op zijn smalst. Stellen we 
een opvallende discrepantie vast tussen het sterke isole
ment van de CDU v66r de oorlog en haar bijdrage aan 
de totstandkoming van de PvdA in 1945/1946, dan kan 
de verklaring voor die paradox worden gezocht in het 
extreme karakter van de reacties op de CDU. Die partij 
was in de Nederlandse politiek inderdaad steeds meer 
een buitenbeentje geworden, maar niet in een mate die 
verbanning uit de gemeenschap van fatsoenlijke groe
peringen rechtvaardigde. In zoverre betekende de toe
treding van de CDU tot de PvdA deels niet meer dan 
het tenietgaan van een opgeklopte controverse. 
Intussen had het isolement van de CDU verstrekkende 
consequenties in de bezettingstijd. Gefrustreerd door 
de onmogelijkheid zijn ideeen onder normale omstan
digheden te doen gelden, greep politiek Leider Van 
Houten de abnormale situatie met beide handen aan om 
eindelijk invloed uit te oefenen en zwenkte hij beden
kelijk af in nationaal-socialistische richting: Toch al be
hept met een zeker opportunisme, volgens Langeveld, 
ervoer hij de val van het ancien regime als het uitko
men van zijn voorspelling en als een gouden kans om 
Nederland te bevrijden van het liberaal-kapitalistische 
stelsel. Dat de democratie was opgeschort deerde hem 
niet echt. Die was immers 'geen doel, maar middel' ge
weest. Zou het bij dit soort denkbeelden zijn gebleven, 
dan had Van Houten zich weinig onderscheiden van 
een grote massa mensen voor wie de vestiging van een 
nieuw bewind op zichzelf niet helemacil ongelegen 
kwam en die daarom nog niet echt 'fout' kunnen wor
den genoemd. Zijn medewerking aan onder meer de 
'arisering' van landbouwgrond (onteigening van joods 
grondbezit) deed hem echter definitief in het foute 
kamp belanden. Na de oorlog deed hij afstand van het 
Kamerlidmaatschap, net voordat hij officieel uitgeslo
ten zou worden. Kennelijk had hij tot het laatst gehoopt 
dat men hem zijn houding niet zou aanrekenen. 
Van Houten was overigens niet de enige in zijn partij, 
zoals Langeveld laat zien, die na het begin van de oor
log de verleiding niet of moeilijk kon weerstaan om het 
politieke vacuUm oneigenJijk te gebruiken. Voor zover 
er nog sprake was van een functionerende organisatie 
- het bestuur kwam slechts sporadisch bijeen in het jaar 
dat de Nederlandse politieke partijen nog door de Duit
sers werden gedoogd - begaf die zich als geheel op een 
hellend vlak door Van Houten niet met meer overtui
ging tot de orde te roepen. Een man als Buskes was dan 
ook snel vertrokken. Toen deze uiteindelijk in 1945 lid 
werd van de SDAP, die voor hem een tussenstation was 
op de weg naar de Partij van de Arbeid, had dat grote 
gevolgen voor zijn vroegere partij. Het feit dat een zo 
principieel denker, die in de jaren dertig het argument 
had gegeven op grond waarvan de CDU zich juist van 
de SDAP distantieerde, nu demonstratief omging, 
maakte veel CDU-ers rijp voor de Doorbraak. 

In zijn conclusie komt Langeveld met de stelling dat, 
anders dan vaak is beweerd, de Partij van de Arbeid na 
haar ontstaan meer was dan de oude SDAP in een 
nieuw jasje. De grootste fusiepartner heeft VDB en 
CDU niet zonder meer opgeslokt. De bij tijd en wijle 
dwarse rol van Buskes in de sociaal-de(Tlocratische ge-
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Jederen, onder meer in verband met de Koude Oorlog, 
noemt hij als voorbeeld van authentieke CDU-inbreng. 
En passant keert de auteur zich tegen de veelgehoorde 
these dat de Tweede Wereldoorlog nauwelijks een 
breukpunt is geweest in de Nederlandse geschiedenis. 
Dergelijke beschouwingen voegen een aanzienlijke 
waarde toe aan Langevelds studie. Het boek verschaft 
inzicht in de ontwikkeling van een stroming van de 
vier, vijf of meer die in 1946 als Partij van de Arbeid 
samenvloeiden. De op het eerste gezicht wei erg royale 
omvang ervan wordt ook gerechtvaardigd door de 
brede benadering van de Nederlandse politieke ge
schiedenis. Kortom, een waardevol werk dat verplichte 
lectuur zou moeten zijn voor al diegenen die zich blind
staren op de jaren zestig als de periode waarin de Partij 
van de Arbeid haar huidige karakter zou hebben gekre-

gen. De vorming van dat karakter gaat tenminste voor 
een dee! veel verder terug. Stilstaan bij de inspiratie 
van het interbellum kan bovendien van nut zijn voor de 
thans gevoerde discussie over de toekomst van het de
mocratisch socialisme. 

Doeko Bosscher is historicus, verbonden aan de Rijks
universiteit Groningen 

* De werkgroep sociaal-democratische geschiedenis van de 
Wiardi Beckman Stichting organiseert vier maal per jaar een 
openbare lezing met discussie. Op 26 september a.s. om 
14.00 uur zal Herman Langeveld een inleiding houden over 
de Christelijk-Democratische Unie. De bijeenkomst vindt 
plaats in de grote vergaderzaal van het partijbureau in Am
sterdam, Nicolaas Witsenkade 30. 
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De politieke ethiek op 
dood spoor? 

Het programma NOS-Iaat op Nederland 3. Maartje van Gerrit Manenschijn 
Weegen presenteert, charmant en vakbekwaam. 
Een van de onderwerpen is een rapport over genetische 
manipulatie bij dieren. Een plaatje van een 'scheit' 
wordt vertoond, een afzichtelijke kruising van een 
schaap met een geit. De voorzitter van de commissie 
die het rapport heeft geschreven, een hoogleraar in de 
ethiek, is aanwezig om een toelichting te geven. Er zijn 
slechts enkele minuten beschikbaar en daar heeft hij 
onvoldoende rekening mee gehouden. 
De eerste vraag wordt op hem afgevuurd. 'Genetische 
manipulatie bij dieren, bijvoorbeeld het kweken van 
een "scheit", mag dat?' 
'Nou, daar zou ik zo geen antwoord op weten. Oat 
hangt er van af'. 
'Waar van af?' 
'Nou, bijvoorbeeld van de belangen die in het geding 
zijn. Als fundamentele belangen van dieren worden op
geofferd aan futiele belangen van mensen,- sorry, on
belangrijke belangen - dan ben ik geneigd te zeggen 
dat dat niet kan'. 
'Kunt u dan in het algemeen een lijn aangeven?' 
'Nou, dat is heel erg moeilijk. Oat verschilt van geval 
tot geval. Kijk, wij willen in dit rapport niet aangeven 
wat mag en niet mag, maar meer een denklijn uitzetten, 
die je helpen kan om in concrete gevallen je standpunt 
te bepalen'. 
'Wat moet ik mij daarbij voorstellen?' 
'Nou, dat je de betrokkenen in staat stelt een goede af
weging te maken. Om de saillante punten op het spoor 
te komen'. 
'Helaas moet ik u nu afbreken, de tijd is om. lk dank u 
voor uw toelichting op het rapport'. 
'Graag gedaan'. 

lk schrijf dit uit mijn geheugen op, voor de exacte 
weergave kan ik niet instaan, wei voor de teneur van 
het gesprek. 
Wat daarvan te denken? Waarom die vaagheid? Een 
ethicus heeft verstand van ethiek; het is toch zijn vak 
om morele oordelen te vellen? Nee, zegt de ethicus, dat 
is niet mijn vak. Als ethici congresseren zul je ze niet 
gauw een moreel oordeel horen uitspreken. Ze zullen 
morele oordelen analyseren op hun inhoud en geldig
heid. Maar zelf oordelen? In geen honderd jaar! Oat 
Iaten ze aan de moreel gedrevenen over. Elke beroeps
groep heeft zo haar eigen gedragsregels en dus ethici 
ook. Tot die gedragsregels behoort dat je als ethicus 
geen morele oordelen uitspreekt, hoogstens vragender
wijs. 
Toch is er meer aan de hand. Er is ook nog zo iets als 
een bepaalde stand van zaken in de ethiek zelf. En daar 
ligt het eigenlijke probleem. De modeme ethiekbeoefe-
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ning wordt verlamd door een schier onophefbare para
dox . Aan de ene kant behoort het tot de kenmerken van 
een moreel oordeel dat het aanspraak maakt op univer
sele geldigheid. Aan de andere kant is een moreel oor
deel altijd een particulier oordeel over een particuliere 
situatie. 'Gij zult niet doden' betekent altijd: 'Gij zult 
die concrete medemens niet doden' , maar ook: 'Gij zult 
hem niet doden omdat hij is die hij is, maar omdat hij 
mens is'. Ofwel: 'Gij zult geen enkel mens doden, en 
dus ook hem niet'. 
In een pluralistische samenleving als de onze ligt het 
met het morele gebod niet te doden nog wei duidelijk, 
maar dat is niet het geval met allerlei morele voor
schriften over seksueel gedrag, omgang met geld en 
bezit, opvoeding van kinderen, voortplanting, verde
ling van bestaansmiddelen en noem maar op. Voor de 
aanhangers kunnen die morele voorschriften doorslag
gevende betekenis hebben, voor anderen zijn ze niet 
meer dan een curiositeit. Die anderen hebben dan weer 
hun eigen morele voorschriften, die soms aileen door 
hen worden aangehangen. We zeggen dan dat die parti
culiere morele normen en regels verankerd liggen in de 
leefwereld van de betrokkenen en dat men ze aileen 
kan begrijpen als men in die leefwereld stapt. Die leef
wereld wordt dan opgevat als een subcultuur, maar dat 
is reeds een aanvechtbare benaming, want voor de be
trokkenen is het de dominante cultuur, terwijl het maar 
de vraag is vanuit welk standpunt het gerechtvaardigd 
kan zijn te spreken van een dominante cultuur en daar
aan gesubordineerde subculturen. Een louter sociologi
sche legitimatie lijkt mij volstrekt onvoldoende, want 
die bestaat hierin dat een van de subculturen zichzelf 
tot dominante cultuur uitroept en dat is willekeur. 
Onder die omstandigheden is het buitengewoon moei
lijk, zo niet onmogelijk, om de impliciete universaliteit 
van een morele norm aan te tonen. De paradox wordt 
dan deze: Hoe universeler de morele norm, des te ab
stracter en formeler; hoe inhoudrijker en concreter, 
des te particularistischer. Zoals Habermas, een filosoof 
die de denkstructuren van de modeme tijd als geen 
ander weet bloot te leggen, zegt: 'Hoe meer in moderne 
samenlevingen bijzondere belangen en waarde-orien
teringen uit elkaar gaan, des te abstracter de ethisch 
legitieme normen worden, die de ruimte van individuen 
bepalen om te handelen met het oog op het algemeen 
be lang' . (In zijn opstel Moralitiit und Sittlichkeit). De 
particuliere belangen worden scherp gedefinieerd en 
gearticuleerd, het algemeen belang wordt een abstracte 
en lege categorie. Daardoor komt het algemeen belang 
steeds meer in het gedrang; het wordt soms als een fie
tie voorgesteld. Men weet er geen ethische legitimatie 
voor te geven. Vandaar dat normen van doelmatigheid 
tegenwoordig hoogtij vieren en principes van recht
vaardigheid gaan verdringen. Bezuinigingen op studie
beurzen en verhoging van collegegelden worden nog 
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slechts gelegitimeerd vanuit de begrotingsdiscipline. 
Op zichzelf een goede zaak, maar dat men met recht
vaardigheid niets meer weet aan te vangen is typerend 
voor de huidige onmacht van de politieke ethiek. Mo
rele verhalen over politieke kwesties zijn vaak niet 
meer dan ordinaire verkooppraatjes. Het is de triomf 
van het ethisch emotivisme in het publieke debat. 
Op de filosofische discussie hierover, waarmee tegen
woordig de kolommen van ethische tijdschriften wor
den gevuld, ga ik niet in. Ik beperk mij tot het constate
ren van het probleem en tot het aangeven van drie uit
wegen uit de huidige impasse, waarin de politieke be
sluitvorming rond ethische kwesties is verzeild geraakt. 
De eerste uitweg is een strategische: stel adviescom
missies in en stel ze zo samen dat een compromis mo
gelijk lijkt. De schijn van onpartijdige deskundigheid is 
dan opgehouden. Maar er is een principieel en onover
komelijk bezwaar: Ethische deskundigheid is van een 
totaal andere aard dan wetenschappelijke deskundig
heid en kan pas onder strikte condities aanspraak 
maken op onpartijdigheid. De belangrijkste conditie is 
dat aile potentiele morele standpunten gelijkberechtigd 
zijn. Het strategisch samenstellen van commissies 
komt daarmee in strijd. 
De tweede uitweg is een procedurele: de politiek be
slist via de meerderheidsregel. Vergeleken bij de strate
gische uitweg is dat te legitimeren, maar het bezwaar is 
dat procedurele beslissingen aileen de vorm van de be
slissing legitimeren, niet de inhoud. We zien dit gede
monstreerd aan de moeizame discussie over de legali
sering van euthanasie. 
De derde uitweg is een meta-ethische: het opgeven van 
de eis van universaliteit. Morele oordelen zijn particu
lier en welke moraal zal winnen is een kwestie van 
macht. Universele ethische legitimering van politiek 
beleid is dan niet meer mogelijk; ethische legitimering 
draagt nog slechts een particulier karakter. Het bezwaar 
is echter dat degenen die in die strijd het onderspit del
ven, het beleid ervaren als onrecht. Apartheid is daar
van een duidelijk buitenlands voorbeeld, de plicht tot 
gelijke behandeling een minder duidelijk binnenlands 
voorbeeld. 

Mijn conclusie: de paradox blijft. Hij is inherent aan de 
ethiek. Het gevaar is niet dat hij bestaat, maar niet 
wordt onderkend. Want dan verkeert men in de illusie 
dat voor alle politieke oplossingen een bevredigende 
ethische legitimatie bestaat of gevonden moet kunnen 
worden. Dat is niet het geval. Politieke oplossingen die 
ethisch geheel bevredigen, zijn niet mogelijk. Maar dat 
is geen reden om niet met grote inzet te streven naar op
lossingen, die, onder gegeven omstandigheden, ethisch 
de minst slechte zijn. Anders vervalt men tot cynisme, 
en dat is in de politiek nog gevaarlijker dan moralisme. 
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Met ingang van I juli zijn in de structuur en de samen
stelling van de redactie van SenD enkele wijzigingen 
aangebracht. De redactie gaat voortaan als redactieraad 
fungeren en zal een algemene controlerende taak uitoe
fenen. Uit de redactieraad wordt eens in de drie jaar een 
kleine redactie samengesteld, die verantwoordelijk is 
voor de inhoud van de afzonderlijke nummers. 
De !eden van deze redactie, onder wie een tweetal 

nieuwe redacteuren (Greetje van den Bergh en Willem Van de redactie 
Witteveen) vindt u in het colofon vermeld. Aan de re-
dactie is verder sinds kort een eindredacteur toege-
voegd, Chris Rutenfrans. 
De nieuwe redactie is voomemens om de komende tijd 
enkele wijzigingen in de formule van SenD aan te bren
gen, en in het verlengde daarvan, ook de lay-out van het 
blad aan te passen. 
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Nooit op zondag? Grenzen aan de flexibele 
werktijd 

In het parlement liepen, vlak voor het zomerreces, de gemoederen hoog op over het thema TV-reclame op zondag. 
Aan de, al ofniet religieus gei'nspireerde 'zondagsheiliging' zijn echter nog andere, misschien belangrijker, aspec
ten verbonden. De vraag bijvoorbeeld, ofwerken op zaterdag en zondag (weer) iets normaals moet worden. Hoe 
ver reikt de flexibilisering van de werktijden? In Duitsland wordt hierover, tegen de achtergrond van vaakfel/e 
conflicten tussen ondernemersorganisaties en vakbeweging, allanger gediscussieerd. In onderstaand artikel, dat 
eerder in het theoretisch tijdschrift van de SPD , Die Neue Gesellschaft, verscheen, weegt J. Rinderspacher dear
gumenten pro en contra weekendwerk en duidt hij de richting aan van een mogelijk compromis tussen economi
sche belangen enerzijds, sociale en culturele behoeften anderzijds. Het artikel werd vertaald door Margreet de 
Boer. 

De controverse over de vraag of werken op zaterdag en 
zondag moet worden toegestaan, laait weer op. In dit 
conflict nemen politieke partijen en andere organisaties 
niet Ianger de posities in, die je op grond van hun tradi
ties zou verwachten. Niet alleen de werkgevers, maar 
sinds kort ook de sociaal-democraten vinden dat de be
drijfstijd, dat wil zeggen de tijd dat de machines 
draaien, zou moeten worden verlengd. Anderzijds 
komen er tegen de dreigende aanslag op de zondagsrust 
protesten van organisaties, die bij andere kwesties veel
eer sceptisch staan tegenover de eisen van de vakbewe
ging. Op het eerste gezicht zijn er voor beide posities 
overtuigende argumenten aan te voeren. En bij nadere 
beschouwing valt het op, dat het basisconflict dat aan 
deze discussie ten grondslag ligt, niet nieuw is: rentabi
liteit versus dat wat sociaal en cultureel aanvaardbaar 
is. 
In hoeverre dwingen economische verhoudingen de sa
menleving er werkelijk toe de belangrijkste sociale ver
worvenheden op te geven? Is de economische nood
zaak werkelijk zo groot dat de maatschappij geen an
dere keus overblijft dan het vrije weekend prijs te 
geven? In dit artikel wordt getracht te onderzoeken hoe 
groot de speelruimte in de discussie over 'weekend
werk' is, en wordt tevens geprobeerd perspectieven te 
schetsen voor de oplossing van dit vraagstuk. 

Argumenten voor weekend-werk 
Een nieuwe tijdsindeling biedt mogelijkheden, maar 
brengt ook enorme risico's met zich mee. Deze worden 
meestal onderschat omdat er nooit een uitgebreide dis
cussie is gevoerd over het belang en het karakter van de 
tijd als basisstructuur in ons dagelijks bestaan in de in
dustriele samenleving. 
De vakbonden zullen zich natuurlijk uitgedaagd voelen 
wanneer, mogelijk binnenkort, de traditionele tijdsin
deling gewijzigd zal worden overeenkomstig het eco
nomische belang. Van de kant van de werkgevers en nu 
ook van de zijde der sociaal-democraten, wordt de vak
beweging voorgehouden dat men hiervoor moet open
staan en dat afstand moet worden genomen van een 
aantal verouderde afspraken betreffende de werktijd. 
Aileen een samenleving, waarin de arbeidsproduktivi-
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teit toeneemt, zou in staat zijn de te verdelen welvaart 
te vergroten en daarmee de kwaliteit van het bestaan 
van iedereen te verbeteren. 
Er zijn inderdaad veel economische en technische argu
menten te noemen, die pleiten voor een verlenging van 
de tijd, per dag en per week, waarin het machinepark 
gebruikt kan worden. Bij de produktie van micro-chips 
bijvoorbeeld, leidt het stopzetten van de ingewikkelde 
en zeer gevoelige apparatuur of, beter gezegd, van het 
produktieproces, tot zeer aanzienlijke verliezen, die 
weer een verhogend effect hebben op de produktiekos
ten van de ondememer. 
Een volgende dringende reden het machinepark zo 
doelmatig mogelijk te gebruiken wordt gevormd door 
de, door de technologische ontwikkeling maar ook 
door de concurrentieverhoudingen veroorzaakte, kor
tere innovatiecycli. Het komt steeds vaker voor dat ap
paraten verouderen, niet omdat ze niet meer gebruikt 
zouden kunnen worden, maar omdat ze, door de ont
wikkeling van een nieuwe generatie machines, niet Ian
ger als economisch rendabel beschouwd worden. 
De producenten van micro-chips brengen bovendien 
nog naar voren, dat door de verkorting van de innova
tiecycli, bijvoorbeeld bij de steeds snellere ontwikke
ling van l- tot 4- tot resp. 6-megabyte chips, de technici 
steeds minder tijd hebben om de vereiste ervaringen op 
te doen. Ook, of juist bij een dermate hoog ontwikkelde 
technologie en een zo storingsgevoelig produktiepro
ces, is de optimalisering van het produktieproces door 
trial and error absoluut noodzakelijk. Het verlies van 
de weekenden heeft daadwerkelijk tot gevolg dat twee 
zevende van de potentiele tijd verloren gaat. 

Ook kan niet ontkend worden dat invoering van con
tinu-arbeid in principe - en uitgaande van voldoende 
afzetmogelijkheden- een belangrijke verhoging van de 
produktiviteit van machines mogelijk maakt. De eco
noom Georgescu-Roegen bijvoorbeeld heeft dit pro
bleem al jaren geleden gesignaleerd en hij heeft het be: 
noemd als de 'ledigheid van het kapitaal' ('the idleness 
of capital'). Dit argument is, om verschillende redenen, 
zowel van belang voor de zogenaamde ontwikkkelings
landen, die weinig kapitaalgoederen hebben, als voor 
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de hoogge"industrialiseerde Ianden. Voor de ontwikke
lingslanden geldt de eis een optimaal gebruik te maken 
van de toch al geringe technische apparatuur die voor
handen is. Door de onderbreking van de arbeid blijft nu 
een groot dee! van de potentiele capaciteit onbenut. 
Yoor de ge'industrialiseerde Ianden geldt dat naarmate 
het aantal produkten dat een machine per uur, dag of 
week fabriceert , toeneemt, ook de zogenaamde oppor
tuniteitskosten hoger worden. (Oat zijn de door stil
stand niet gerealiseerde potentiele winsten, die wei ge
maakt hadden kunnen worden wanneer de apparatuur 
gebruikt was.) 
Met andere woorden, in deze redenering wordt het stil
staan van de machines gei'nterpreteerd als onbenutte 
gelegenheid om gebruik te maken van het kapitaal. 
Yanuit deze visie geredeneerd is het, tenminste vanuit 
het standpunt van de individuele bedrijven, volkomen 
terecht de continu-arbeid daar door te voeren waar het 
automatiseringsproces of de kapitaalsintensiviteit het 
hoogst ontwikkeld is. Beide redeneringen zijn niet 
nieuw, het is aileen zo dat zij in bepaalde politieke en 
economische ontwikkelingsfasen minder aandacht krij
gen. Het kan in elk geval niet worden ontkend, dat de 
verlenging van de tijd waarin machines worden ge
bruikt - wei te verstaan rekening houdend met de 
vraag! - voor elk bedrijf, in elke maatschappelijke ont
wikkelingsfase van een samenleving meer of minder fi
nanciele voordelen oplevert. 

Tenslotte moeten we de rol van de werktijd in de inter
nationale concurrentiestrijd onder de loep nemen. Iede
re maatschappij of cultuur kent regels - religieuze, bij 
de wet vastgestelde of informeel gehanteerde - die de 
hoeveelheid tijd beperken die haar !eden voor economi
sche doeleinden mogen gebruiken. De sabbat is het 
meest duidelijke voorbeeld: het is dan aile I eden van de 
samenleving dan wei de gemeenschap der gelovigen 
strikt verboden een activiteit te ondememen met een 
economisch oogmerk. Soms is zelfs elke activiteit ver
boden. Andere maatschappijen kennen zo'n regulering 
van het werk/rust-patroon door het verbod op bepaalde 
handelingen gedurende Speciale dagen of delen van de 
dag of nacht tijdens bijzondere perioden. Het is heel 
waarschijnlijk dat deze door de cultuur be"invloedde 
voorschriften ten aanzien van het gebruik van de tijd, in 
de nabije toekomst steeds meer in conflict zullen raken 
met de wereldomvattende, bij wijze van spreken cul
tuurloze, logica van de industriele produktie- en levens
wijze, die haar rechten steeds duidelijker zal doen gel
den. 

De vraag rijst dan vervolgens hoe we ons ~egenover 
deze ontwikkeling moeten opstellen. Hoeveel gewicht 
zullen economische argumenten in de schaal mogen 
leggen? In hoeverre en wanneer kan een samenleving 
zich permitteren niet-economische doelstellingen, in 
bepaalde gevallen, zwaarder te Iaten wegen dan econo
mische? Op het eerste gezicht zou men denken dat wel
varende samenlevingen het niet realiseren van mate
riele winsten gemakkelijker aankunnen dan arme. In de 
omgang met de werktijd schijnen echter andere regels 
te gel den, of beter: te moeten gel den. 

Tegenargumenten 
Wat pleit tegen het werken in het weekend? In de eerste 
plaats kan het argument van de werkgevers, dat con
tinu-arbeid arbeidsplaatsen veiliger stelt of nieuwe ar
beidsplaatsen schept, weersproken worden. Het klopt 
aileen, wanneer men slechts vanuit het economisch be
lang van een bedrijf dan wei regio redeneert of, meer in 
het algemeen, wanneer men het op zuiver micro-econo
misch niveau bekijkt. Macro-economisch gezien wor
den er (bij gelijkblijvende afzetmogelijkheden) aileen 
'nieuwe' arbeidsplaatsen geschapen die elders verloren 
gaan. Want meer ploegen in het weekend of's nachts 
betekent meer produktie, die nu eenmaal moet worden 
afgezet. Omdat in de regel de afzetmogelijkheden niet 
dramatisch toenemen, vaak zelfs minder worden, gaat 
produktiviteitsverhoging bij de een ten koste van an
dere producenten, die hun marktaandeel zien dalen, 
waardoor bij hen arbeidsplaatsen structureel verloren 
gaan. Een andere mogelijkheid is het machinepark van 
een ondememing te verkleinen en (ter compensatie) de 
aanwezige apparatuur zonder onderbreking te gebrui
ken. Dan neemt de hoeveelheid produkten weliswaar 
niet toe, maar er ontstaan ook geen nieuwe arbeids
plaatsen. Aileen de werktijden zouden zich, door de 
toename van het nacht- en weekendwerk zeer ten 
nadele van de werknemers gewijzigd hebben. Per saldo 
heeft de maatregel geen positief effect op het aantal ar
beidsplaatsen op nationaal niveau; eerder een negatief 
omdat de concentratie zal toenemen en er bij de verlie
zers meer arbeidsplaatsen verloren zullen gaan, dan er 
bij de winnaars geschapen zullen worden. 

Natuurlijk kan, met het oog op de intemationale con
currentie, geprobeerd worden arbeidsplaatsen in het 
land te houden, die anders naar het buitenland zouden 
verdwijnen. Hier stuit men echter op de economisch
ethische vraag naar de reikwijdte van de norm: 'ar
beidsplaatsen scheppen'. Met de uitbreiding en de ver
vlechting van de economische, culturele en politieke 
betrekkingen, zoals die bijvoorbeeld door de gemeen
schappelijke markt van de EG zijn afgedwongen en die 
spoedig in versterkte mate in praktijk gebracht gaan 
worden, neemt ook de verantwoordelijkheid van de 
partnerlanden toe voor regio's, die tot nu toe als 'ex
tern' werden beschouwd en waar tegenover men geen 
sociale verplichtingen leek te hebben. Met het groter 
worden van de economische gebieden, waarbinnen de 
leden zich als 'partners' of zelfs 'gemeenschap' be
schouwen, wordt ook het gebied groter, waarvoor men 
een sociaal-ethische verantwoordelijkheid heeft of ten
minste zou moeten hebben. Men kan zelfs van mening 
zijn dat deze verantwoordelijkheid ook tegenover ge
bieden buiten de EG bestaat. Het argument van het be
houd van arbeidsplaatsen in het ene land, ten koste van 
andere, wordt dus, als je het vanuit dit gezichtspunt be
kijkt, op zijn minst aanvechtbaar. 
Tot de slechts kortlopende en micro-economische 
voordelen behoort ook dat ondememers die als eersten 
weekendwerk invoeren, hun concurrentiepositie verbe
teren, terwijl de ondememers die zich niet aanpassen, 
moeten vrezen voor een verslechtering van hun positie. 
Om dit probleem te beschrijven heeft iemand eens de 
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gelijkenis van de enthousiaste voetbalfan gebruikt. 
Staat in het voetbalstadion diegene op, die het spel 
beter wil zien, dan zal hij voor een poosje zijn doe! be
rei ken. De andere fans zullen hem echter nadoen, totdat 
uiteindelijk - maar dan staand en dus in een minder 
aangename positie - aile toeschouwers weer tot het
zelfde uitgangspunt zijn teruggekeerd. 

De poging van de ondememer de machines of het be
drijf zo lang mogelijk per dag in gebruik te houden, is, 
zoals bekend, zo oud als het kapitalisme zelf. Dat blijkt 
bijvoorbeeld uit de standpunten van de werkgevers uit 
de vorige eeuw, die nu gedeeltelijk letterlijk worden 
herhaald - zoals overigens ook de tegenargumenten 
van de vakbonden en kerken. Het is opvallend dat toen 
al het inzicht ingang kon vinden dat er waarden nodig 
waren, die tegenover de onbetwiste economische ratio 
konden worden gesteld en die de onderbrekingen van 
het produktieproces konden rechtvaardigen. De traditie 
in het avondland bood wat dit betreft een keur aan aan
knopingspunten, in de vorm van goed te verdedigen 
maatschappelijke normen en individuele tijdbeste
dingspatronen. De erkenning dat de samenleving voor 
het instandhouden van een gemeenschappelijk levens
ritme collectieve onderbrekingen van de week nodig 
heeft, en het inzicht dat regelmatige rustpauzen nodig 
zijn voor het herstel van de arbeidskracht en voor so
ciale contacten, leidde er al aan het eind van de vorige 
eeuw toe dat de zondagsrust in de Duitse wet werd 
vastgelegd. 
Bijzonder opvallend is het, dat dit mogelijk was in een 
maatschappij waarvan de economische prestatiemoge
lijkheden vee! minder groot waren dan die van ons; die 
bovendien een vee! zwakkere positie in de intematio
nale concurrentiestrijd innam dan de Bondsrepubliek 
nu; en waarbinnen het idee en de feitelijke vormgeving 
van de verzorgingsstaat nog nauwelijks van de grond 
waren gekomen. Bij de voorstellen die bepaalde groe
pen werkgevers thans doen, wordt iets wezenlijks over 
het hoofd gezien. Zij verklaren in het hele debat over 
werken op zondag de 'economische argumenten', en 
daarmee de economische dimensie alleenzaligmakend 
(herinvoering van de zondagsarbeid is nodig met het 
oog op onze concurrentiepositie). Maar de enorme 
vooruitgang van de westerse maatschappijen was ai
leen mogelijk omdat zij, hoewel geenszins vrij van con
flicten, er uiteindelijk toch in slaagden economische 
doelstellingen en waarden op een doelmatige wijze te 
verbinden met niet-economische. 
Er bestaanfunctionele maar ook zuiver culturele motie
ven voor het onderbreken van het produktieproces. 
Deze laatste kri]geri niet pas waarde en bestaansrecht in 
het Iicht van andere doeleinden, maar staan op zichzelf. 
De prestatievermogens van met name de hoogontwik
kelde samenlevingen werden steeds gunstig be'invloed 
door niet-economische waarden, die als hulpbron func
tioneerden. Evenals natuurlijke hulpbronnen kunnen ze 
hun nut echter aileen behouden, wanneer ze op een re
generatief niveau gehandhaafd blijven, en verliezen ze 
hun functie wanneer ze aan roofbouw worden prijsge
geven. 
Aileen al uit de bestudering van de vroege sociale poli-
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tiek blijkt, dat de regulering van de werktijd van essen
tieel belang is voor het realiseren van humane levens
omstandigheden. Dat bedrijfseconomische belangen 
daarbij de dupe werden, dat de vrijheid van de ondeme
mers werd beperkt en de rentabiliteit van de ondeme
mingen (op korte termijn) verslechterde, werd, hoewel 
onder druk, op de koop toe genomen. De eis tot alge
mene verkorting van de werktijd en tot aanvullende be
perkingen voor bepaalde groepen (vrouwen, kinderen), 
het handhaven van regelmaat door de week heen, bepa
lingen betreffende pauzes en onvrijwillige arbeidson
derbrekingen door ziekte, de vastlegging van de pen
sioengerechtigde leeftijd en van vakanties, enzovoorts, 
waren voor het ontstaan van een leefbaar klimaat in de 
industriele samenleving bijzonder belangrijk. Ze waren 
dat zelfs in die mate dat men de strijd om de, op nor
men van humaniteit gebaseerde, werktijden, vrijwel 
kan beschouwen als het fundament van de bij de ar
beidsstrijd betrokken sociale bewegingen in de negen
tiende en twintigste eeuw. De werktijden hebben nu 
eenmaal een directe invloed op aile andere levensom
standigheden. 
Minimumgaranties, die door de staat of door een col
lectieve overeenkomst gewaarborgd worden, maken 
een essentieel onderdeel uit van iedere sociale politiek. 
Ten aanzien van weekendwerk bestaat nu het gevaar 
dat zulke minimumgaranties, die bevochten zijn en die 
gedeeltelijk door de staat worden gewaarborgd, uitge
hold worden. Hierbij gaat het om de- in het kader van 
de verzorgingsstaat - te verdedigen minimale moge
lijkheden tot sociaal contact in gezinnen, groepen, ver
enigingen, enzovoorts. De door de arbeidsvoorwaarden 
veroorzaakte, dat wil zeggen op structurele oorzaken 
terug te voeren, vermindering van de mogelijkheden tot 
het onderhouden van sociale contacten, stelt de staat 
voor de opgave naast de materiele ook de communica
tieve basisbehoeften van zijn burgers te garanderen. Dit 
om voor de toekomst te voorziene verpauperingsver
schijnselen te voorkomen. De systematische verminde
ring van de mogelijkheden tot sociale contacten, door
dat het werk steeds meer tijd vergt, moet als een mo
deme vorm van verpaupering en daarmee ook als so
ciaal-politiek probleem worden erkend. 

Het gaat er in zekere zin dus om, de in onze samenle
ving ontstane 'biotopen' te beschermen tegen aansla
gen van de kant van het economische belang. Zulke 
biotopen- tijdelijke enclaven waarbinnen zich commu
nicatieve processen relatief ongestoord kunnen ontwik
kelen - vormen belangrijke sociale hulpbronnen en 
roofbouw kan ook sociale systemen, in welke vorm dan 
ook, grondig verstoren. 
Het grondig verstoren van een sociaal systeem door 
roofbouw kan beschouwd worden als basisprobleem 
voor een maatschappij, die zich ontwikkelt van een sa
menleving waarin de verhouding tussen werktijd en 
vrije tijd collectief geregeld is, naar een samenleving 
die voortdurend, vierentwintig uur per dag, actief is. 
Daarbij rijst de vraag hoe men zich deze verstoring van 
het sociaal systeem moet voorstellen. Daarvoor zullen 
in het navolgende een aantal aanknopingspunten wor
den gegeven. 
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Drie dimensies 
De gevaren, opgeroepen door een erosie van het vrije 
weekend of van het ritme door de week heen, liggen op 
verschillende terreinen. Zowel de vraag naar de sociale 
als naar de culturele aanvaardbaarheid van het afschaf
fen van het vrije weekend, moet gesteld worden, waar
bij cultuur hier in brede zin wordt opgevat, d.w.z. als 
een factor die bijdraagt tot het instandhouden van de 
eenheid van de samenleving op sociaal niveau. Men 
kan drie dimensies onderscheiden aan de functie die 
collectieve rustpauzen hebben voor een samenleving: 
I. de praktische dimensie van het dagelijks Ieven 
2. de sociaal-culturele dimensie 
3. de dimensie van de 'geestelijke bezinning' (de ritue

le dimensie). 

I. In de dimensie van het dagelijks Ieven heeft het vrije 
weekend, dat wil zeggen de zaterdag en zondag, vooral 
een functie a. als tijdseenheid waarbinnen men op 
krachten kan komen en zich kan ontspannen (uitrusten, 
uitstapjes, sport, enz.); b. waarin de huishoudelijke ac
tiviteiten kunnen worden verricht, of juister geforrnu
leerd, waarin het bedrijf 'huishouden ' overeind kan 
worden gehouden (boodschappen doen, voorraden aan
vullen, verrichten van reparaties en verzorgen van huis, 
tuin, auto, keuken, hobby-apparatuur enzovoorts) en c. 
als periode waarin de sociale contacten (vrienden, fa
milie, verenigingen enzovoort) in stand gehouden en 
uitgebouwd kunnen worden. 

2. Bij de sociaal-culturele dimensie komt de symboli
sche betekenis van het vrije weekend aan de orde. De 
regelmatige onderbreking van het openbare Ieven door 
zichtbare veranderingen in het gedrag van mensen en in 
de leefomgeving (de woning, de straat, de stad, de 
maatschappij) , heeft een integratieve betekenis, waar
van het belang nauwelijks kan worden overschat. Het is 
absoluut noodzakelijk dat ons Ieven, het individuele 
zowel als het gemeenschappelijke, onderverdeeld is in 
perioden waarin veel respectievelijk weinig activiteiten 
worden verricht, en een vaste tijdsindeling kent. Door 
dit laatste worden orientatiepunten gecreeerd en wordt 
overspannenheid voorkomen, die kan ontstaan wanneer 
de tijd, door een al te grote complexiteit, niet meer 
overzien kan worden en de handelingsketens eindeloos 
lijken. Aan deze antropologisch bepaalde behoefte 
wordt in verschillende maatschappijen op verschillende 
manieren tegemoet gekomen. De algemene erkenning 
dat een bepaalde tijdsperiode moet worden afgezon
derd (bijvoorbeeld de zondag, zaterdag of het weekend) 
is een bewijs dat men zich identificeert met een samen
leving, een culturele groep of een religie. Zo laat de 
waardering van feestdagen in het algemeen zien hoe 
weinig of hoe ver iemand verwijderd is van het cen
trum van de samenleving of ook wei van een politieke 
organisatie (bijvoorbeeld 24 en 31 december, I mei, 
moederdag, enzovoorts). Terwijl de zondag nog vooral 
gezien wordt als een dag van de kerken, wordt de vrije 
zaterdag beschouwd als een dag van de werknemers of 
de vakbonden, waaraan hij ook zijn ontstaan te danken 
heeft. 
De zaterdag en zondag samen vorrnen het, in betekenis 

boven het prakti sch-alledaagse uitgaande, moderne 
'weekend' , dat past in een pluralistische samenleving, 
die openstaat voor het toekennen van uiteenlopende be
tekenissen aan sociale instituties. 

3. De dimensie van de 'geestelijke hezinning', zoals de 
term, in navolging van de overgeleverde godsdienstige 
traditie, luidt in wetsteksten die de zondagsrust regelen, 
is moeilijker met feiten te slaven. Desondanks is 'gees
telijke bezinning' geenszins een in ongebruik geraakt 
sociaal verschijnsel. Nu de kerken niet Ianger functio
neren als universele zingevingsinstituten, zijn vorrn en 
inhoud van 'geestelijke bezinning' of, in meer moderne 
termen, 'meditatie ' ofhet 'totjezelfkomen', weliswaar 
veranderd, maar de behoefte aan deze geestelijke acti
viteit schijnt trendmatig toe te nemen. 
Juist in een gecompliceerde wereld, waarin bovendien 
veelsoortige apocalyptische visies de ronde doen, 
wordt de vraag naar de zin van het Ieven, vooral onder 
jongere mensen, sterker, onafhankelijk van de vraag of 
de gevestigde zingevingsinstituten- kerken, staat, par
tijen, vakbonden, enzovoort - plausibele zingevingen 
weten te formuleren. De vraag naar de zin van het Ieven 
is echter niet aileen een kwestie van cognitieve keuzen 
en discussies. Zin en identificatie kunnen ook non-ver
baal gesymboliseerd worden, bijvoorbeeld door een ge
lijktijdige handeling of een gelijktijdig ophouden met 
iedere activiteit (de collectieve minuut stilte is daarvan 
een voorbeeld). Maar meer nog laat iemands wereld
beeld en levensinstelling zich verklaren uit zijn vermo
gen, hoe dan ook nog tot rust te kunnen komen in deze 
altijd drukke wereld. Het is niet toevallig dat de op con
templatie gerichte Aziatische religies meestal meer ge
zien worden als een hulpmiddel om het dagelijks Ieven 
aan te kunnen, dan als wereldbeschouwing. 
De op de Babylonische gevangenschap teruggaande 
rust op de sabbat en ook de christelijke zondagsrust, 
zijn niet simpelweg aileen te interpreteren als in theolo
gische begrippen geforrnuleerde rustdagen. Ze hebben 
ook de functie het gemeenschappelijk handelen te ver
lichten en daarmee het zoeken naar een (gemeenschap
pelijke) zingeving te bekrachtigen. ln de sterk door het 
christendom bepaalde maatschappijen, kon de gods
dienst in die behoefte voorzien door deze in tijd en 
ruimte te lokaliseren. In de huidige pluralistische sa
menleving is deze 'plek' voor bezinning en rust op een 
andere manier gewaarborgd: niet door een kerkelijk, in 
ruimte en tijd vastgelegd gebod (de zondagsheiliging in 
de kerk) maar als een keuze, als een maatschappelijk 
gegarandeerde mogelijkheid en vrije ruimte in de vorm 
van collectief vastgestelde dagen, waarin men geen 
loonarbeid hoeft te verrichten, wat het tot rust komen 
pas echt mogelijk maakt. 
Deze verandering in de manier waarop en de tijd 
waarin 'geestelijke bezinning' plaatsvindt, dat wil zeg
gen de tijd waarin een 'tot jezelf komen' mogelijk is, 
maken het dringend gewenst dat behalve de zondag 
ook de zaterdag beter wordt beschermd. In de wetge
ving dient, duidelijker dan tot nu toe, te worden opge
nomen dat de zaterdag behoort tot die dagen die maat
schappelijk erkend zijn als dagen voor 'geestelijke be
zinning'. De drie genoemde dimensies, waarbinnen het 
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vrije weekend zijn functie heeft, moeten beschennd 
worden tegen de eisen van het economisch belang - en 
wei onafuankelijk van de vraag of zij de economische 
ontwikkeling van de maatschappij ten goede komen of 
niet. Ze moeten onafhankelijk van het nut dat ze heb
ben, worden opgevat als basisvoorwaarden voor een 
humane samenleving, die zoals bckend niet aileen af
hankelijk is van voldoende materiele bestaansvoor
waarden. 
In tegenstelling tot vee! primitieve samenlevingen, 
waarin roof en roofbouw voor het verwerven van be
staansmiddelen in hoge mate geaccepteerd waren, heeft 
de modeme economie in elk geval de pretentie zich 
daarvan in gunstige zin te onderscheiden door het stre
ven naar een voortdurend herstel of behoud van de ba
sisvoorwaarden van het bestaan. Het revolutionaire aan 
de ontdekking, de analyse en de praktische toepassing 
van de wetten van de vrije markt, was immers onder 
andere dat mensen door goed georganiseerde weder
zijdse ruil van produkten en belangen, de eigen wel
vaart zouden kunnen doen toenemen, zonder daarbij 
die van de anderen te venninderen. Niet de kaalslag of 
de vemietiging van het 'andere', maar veeleer de wel
bewuste inzet van middelen ten gunste van het geheel, 
de groei, kenmerkt het modeme economische denken. 

Aldus beschouwd strookt het beschennen van de so
ciale en culturele grondslagen van een maatschappij 
geheel met een niet kortzichtige economische politiek, 
die enerzijds rekening houdt met de grenzen van het 
economische aanvaardbare, maar die anderzijds niet tot 
doe! heeft om aile levensterreinen afhankelijk te maken 
van de algemene doelstellingen van economische ont
wikkeling. De ontwikkeling van maatschappijen, die 
op de term verzorgingsstaat aanspraak mogen maken, 
heeft aangetoond dat economische en sociale ontwik
keling elkaar niet hoeven te bijten, maar integendeel el
kaar meestal vooronderstellen. 
Elders is a! eens uitvoerig beschreven welke negatieve 
gevolgen het opgeven van regelmaat in de werkweek, 
de breuk met een vast weekritme, zou kunnen hebben. 
Dit betreft elk van de drie genoemde dimensies. Het 
fundamentele probleem bij de dimensie van de prakti
sche kant van het dagelijks Ieven, is het uiteenvallen 
van sociale verbanden. Het gezinsleven en het Ieven in 
andere samenlevingsvonnen wordt enonn belast. AI
leen a! de behoefte van de meeste werknemers de vrije 
tijd in gezelschap van hun naasten en niet aileen door te 
brengen, zal, naannate de samenleving zich meer van 
het vaste weekritme verwijdert, tot bijna onoverkome
lijke praktische coordinatieproblemen leiden. 
Het netwerk van ons sociale Ieven zal grofmaziger en 
poreuzer worden en niet aileen waar het om gezin of fa
milie gaat. :Wanneer er minder gelegenheid tot sociaal 
contact is, worden vriendschappen belast en wordt het 
verenigingsleven, dat vooral in kleinere steden en ge
meenten zo'n belangrijke rol speelt, belemmerd. Onder 
bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld voor mensen 
die tijdens een bepaalde levensfase of in bepaalde op
zichten een eenpersoonshuishouden voeren, kan de 
vervanging van de zaterdag en zondag door vrije dagen 
in de week, positief zijn. Bezoeken aan allerlei instan-
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ties en ook vrijetijdsbestedingen kunnen inderdaad 
soms beter midden in de week ondemomen worden. 
Maar hierbij gaat het om slechts gedeeltelijke of tijde
lijke belangen, die geen rechtvaardiging kunnen zijn 
voor een erosie van het maatschappelijke instituut dat 
een collectieve rustdag vonnt. Om aan dergelijke be
hoeften en verlangens tegemoet te komen zou het bij
voorbeeld veel beter zijn wanneer het aantal vrije 
dagen, dat naar eigen keuze kan worden opgenomen, 
verhoogd zou worden. 
Wanneer de behoefte van mensen aan sociaal contact in 
belangrijke mate onbevredigd blijft, worden de leemten 
in het geestelijke en sociale Ieven waarschijnlijk opge
vuld door de oude en nieuwe media. De vereenzaming, 
een fenomeen dat ook in andere contexten veelvuldig 
wordt gesignaleerd, neemt toe. De belasting van sociale 
verbanden, die nu al vaak bedenkelijke vonnen aan
neemt, zal op den duur financiele gevolgen hebben 
voor staat en samenleving. Er zal meer gelnstitutionali
seerde gezondheidszorg en psychosociale hulp nodig 
zijn, omdat de bereidheid zich om andere mensen, die 
steeds meer als vreemden worden ervaren, te bekom
meren, drastisch zal afnemen. Dit zou fatale gevolgen 
hebben, onder andere voor de verpleging van zieke en 
oude mensen. Doordat mensen gedwongen zijn de vrije 
tijd steeds vaker aileen door te brengen, zal het nu reeds 
in onderzoeken naar vrijetijdsbesteding naar voren ge
komen 'vrijetijdsegolsme', aileen maar toenemen. Met 
aile gevolgen van dien. 

Met de tweede, de sociaal-culturele dimensie is, wan
neer het vaste ritme in de maatschappij doorbroken 
wordt, het gevaar van vervreemding verbonden. Reeds 
de grondleggers van de sociologie, zoals bijvoorbeeld 
Durkheim, hebben er op gewezen, dat een gemeen
schappelijk levensritme in de maatschappij op zich al 
tot sociale verbanden leidt, en een gemeenschappelijk 
waarden- en nonnenpatroon, wat daarvan ook de in
houd is, versterkt. De toch a! op vee! terreinen aan te 
treffen tendens tot grotere verschillen in waardenpatro
nen en tot vereenzaming, zal kunnen toenemen. De so
ciale consensus en daannee ook de regeerbaarheid van 
de samenleving, worden aangetast. Daarbij moet oven
gens worden bedacht, dat de inbreuk op het gemeen
schappelijk levensritme slechts een van de vele proble
matische maatschappelijke ontwikkelingen is, die de 
sociale verbanden negatief be"invloeden. 
Waar gemeenschappelijke waardenpatronen verdwij
nen, krijgt de ellebogenmaatschappij meer kans. Hoe
wei er geen oorzakelijk verband hoeft te bestaan, is het 
niet toevallig dat de Amerikaanse steden, waarin de 
vierentwintig-uur-per-dag-actieve maatschappij het 
dichtst benaderd wordt, hoge criminaliteitscijfers ken
nen. Kort gezegd, het lijkt weinig raadzaam - behalve 
voor iemand die zou willen profiteren van maatschap
pelijke destabilisering - de gemeenschappelijke waar
denpatronen die er nog zijn en die in zekere zin als een 
soort smeenniddel functioneren voor het sociale Ieven, 
zonder dwingende redenen op het spel te zetten. 

De mogelijke gevaren die ontstaan door een erosie van 
de derde dimensie, die van bezinning en rust, zijn dui-
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delijk het moeilijkst in cijfers uit te drukken. Van ker
kelijke en theologische zijde wordt deze spirituele of 
geestelijke dimensie natuurlijk het sterkst benadrukt en 
in de meeste verklaringen van de laatste tijd als het be
langrijkst gezien. De afname van het aantal mogelijk
heden om in groter verband tot rust te komen, heeft 
echter niet aileen gevolgen voor praktiserende christe
nen; maar zij raakt aan de geestelijke situatie van de 
hele maatschappij. Want aile leden van de samenleving 
worden be'invloed door waardenpatronen en zingevin
gen die in het levensritme doorwerken - ook al is het 
maar in indirecte zin. Het levensritme maakt deel uit 
van het geestelijke Ieven van een maatschappij. Met het 
collectieve levensritme zou dus ook een belangrijke 
steun in het Ieven, namelijk een instantie om onzeker
heid te verminderen, verloren gaan. 

De aanvaardbaarheid van weekendwerk 
Laten we het als volgt samenvatten. Altijd, vanaf het 
begin van de industrialisatie, waren er goede argumen
ten aan te voeren tegen de verlenging van de tijdsduur 
waarin machines konden worden gebruikt. De argu
menten getuigden in essentie van een verlicht econo
misch denken, dat rekening hield met de gevolgen op 
de lange termijn en dat gericht was op macro-economi
sche effecten. Deze opvatting bood ruimte voor poli
tieke eisen en behoeften van niet-economische, sociale, 
culturele en geestelijke aard, waardoor bescherming 
van de zondagsrust mogelijk werd. 
In praktisch, sociaal-cultureel en geestelijk opzicht kan 
een verdere toename van het zondags- en weekendwerk 
voor de samenleving zwaarwegende negatieve gevol
gen hebben. Tegenover de te verwachten negatieve in
vloed op de maatschappij staan onzekere successen met 
betrekking tot de economische ontwikkeling. 
Langdurige ervaring, heeft tot op heden aangetoond dat 
afspraken over de beperking van avond- of weekend
werk, in de wet, de CAO of in stilzwijgende overeen
komsten, niet tot vermindering van de groei of de wel
vaart leiden, in tegendeel. Maar zelfs wanneer er voor 
zo'n verlies gevreesd zou moeten worden, dan nog zou 
het onjuist zijn een politiek te voeren die - in het gun
stigste geval - aileen voor materiele welvaart zorgt. 
Andere, niet-materiele vormen van welzijn dienen 
evenzeer gegarandeerd en ontwikkeld te worden. In de 
eerste plaats gaat het om het behoud van in vrije tijd 
uitgedrukte welvaart, dat wil zeggen om een zo groot 
mogelijke vrijheid voor ieder individu om zelf te be
slissen hoe hij zijn tijd gebruikt. Eveneens gaat het om 
het in stand houden van de 'culturele welvaart', dat wil 
zeggen om het behoud en de ontwikkeling van de gees
telijke en psychologische kwaliteiten, die nodig zijn 
voor een geslaagd Ieven. 

Zoals bij de omgang met de natuurlijke omgeving, 
moet met het oog op de daar manifest geworden desa
streuze ontwikkelingen, ook hier over de bewijslast ge
sproken worden. De bewijslast ligt niet bij degenen die 
vrezen dat een andere indeling van de werkweek een 
ontwrichtende invloed heeft op de primaire levensvoor
waarden, maar bij de voorstanders van de verandering, 

die dienen aan te tonen dat er aan hun voorstellen geen 
bezwaren kleven. 
Anderzijds zou het, ondanks deze bedenkingen, ook 
onjuist zijn een wijziging van ingeburgerde werktijden 
en van allocatiepatronen van de samenleving, taboe te 
verklaren. De strijd om de arbeidstijdverkorting zelf is 
immers, en meer naarmate zij succesvoller wordt, mede 
een impuls tot een ingrijpende herorientatie, zowel wat 
betreft de verhouding tussen arbeidstijd en vrije tijd als 
die tussen arbeidstijd en bedrijfstijd. De industriele 
tijdsindeling is op basis van een compromis tussen 
werkgevers- en werknemersbelangen, als uitkomst van 
arbeidsconflicten, ontstaan. Ook hierbij speelden waar
den ten aanzien van de gewenste toekomstige maat
schappelijke vooruitgang steeds een rol. Onze huidige 
tijdsindeling is dus een 'historisch com prom is', dat er 
in de loop van de ontwikkelingen ook anders zou kun
nen gaan uitzien. Waarover echter niet onderhandeld 
kan worden, zijn de sociale behoeften en de behoefte 
aan bescherming van de werknemers tegenover de 
structureel sterkere werkgeverszijde. Collectieve over
eenkomsten hebben zich hierbij tot nu toe als het meest 
doeltreffend bewezen. 
In dit Iicht bezien kan het niet de bedoeling zijn om 
werkelijk iedere vorm van weekendwerk te blokkeren. 
De behoefte aan bescherming van de werknemers eist 
even wei, dat 
a. door weekendwerk, per saldo, het tot nu toe vastge

stelde aantal arbeidsuren per werknemer en het totale 
volume aan arbeidstijd niet toeneemt, om regel en 
uitzondering duidelijk van elkaar te kunnen blijven 
onderscheiden; 

b. de in de wet opgenomen grond voor uitzonderings
gevallen, namelijk technische noodzaak, niet door 
wetswijziging wordt aangevuld met andere gronden 
en clausules die openingen bieden; 

c. de instanties, die toestemming moeten verlenen tot 
uitzonderingen op het verbod op zondagswerk, de 
handhaving van de wettelijke bepalingen niet in de 
praktijk door een 'liberale' uitleg gaan ondermijnen. 

Ook binnen deze relatief smalle marges kan tegemoet 
gekomen worden aan de noodzaak tot aanpassingen 
aan structurele veranderingen. De volgende beslissende 
vraag zal dan zijn, in hoeverre de toenemende ver
vlechting van de economische betrekkingen op zowel 
Europees als wereldniveau, het toelaat de marktcon
form verlopende aanpassingen aan de 'wereld-tijd-nor
men' tegen te gaan. Zonder twijfel is de sociale zeker
heid, waartoe ook de bepalingen omtrent de werktijd 
gerekend kunnen worden, in de meeste Ianden minder 
goed ontwikkeld dan in de Bondsrepubliek. Door het 
openstellen van de nationale economieen en van de po
litieke grenzen, zoals dat in de vrije markt van Europa 
gebeurt, dreigt steeds het gevaar van 'sociale dum
ping', van de wederzijdse neiging het bereikte peil van 
sociale zekerheid steeds verder naar beneden te schroe
ven. 
Enerzijds wordt hierdoor duidelijk waarom de tendens 
tot gelijktrekken van de tijdsduur waarin bedrijven en 
machines gebruikt worden, van de arbeidstijden en 
- voorwaarden, van het arbeidstempo, enzovoorts, een 
grotere uitdaging dan tot nu toe zal betekenen voor het 
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in stand houden van de culturele identiteit van de bij de 
wereldmarkt betrokken maatschappijen en culturele 
eenheden. Hierbij zullen zich in sommige Ianden grote 
moeilijkheden voordoen, terwijl andere Ianden zich 
verbazingwekkend snel kunnen aanpassen aan de eco
nomische en technische eisen op dit gebied. 
Wanneer echter anderzijds de kwaliteit van het maat
schappelijk Ieven niet aileen kan worden afgemeten 
aan de materiele welvaart, maar ook afuankelijk is van 
de welvaart die in vrije tijd wordt uitgedrukt- en het is 
juist dit soort welvaart dat door de industriele maat
schappij wordt gepropageerd met haar ideaal van de 
'vrije-tijds-mens' -dan zou het behoud van de ontstane 
'economie-vrije zones', zoals het weekend, een wel
vaartsdoelstelling op zich moeten zijn. Wanneer dit het 
geval is, lijkt het onverstandig nu al te anticiperen op de 
aanpassingsdruk die van de economische concurrentie
strijd kan uitgaan, nog voordat deze zich werkelijk 
dringend voordoet, en bijvoorbeeld te beweren dat het 
continu-gebruik van bedrijven in andere Ianden aileen 
tegemoet getreden kan worden met eenzelfde verlen
ging van de bedrijfstijden in eigen land. Het zou welis
waar niet juist zijn de omvang van de betreffende uitda
gingen te onderschatten, maar het zou ook onjuist zijn 
om, met het oog op (de wens) het eigen (verrneende) 
overwicht (te behouden), slapende honden wakker te 
maken. Want in andere hoogontwikkelde Ianden, zoals 
in Japan en Korea, begint men pas nu de vrije tijds- en 
weekendcultuur te ontdekken en te ontwikkelen. 

Vier voorstellen 
Allereerst zou dus de vraag moeten worden gesteld of 
zulke uitdagingen, als ze al bestaan, niet met meer so
ciale en technische fantasie tegemoet getreden zouden 
kunnen worden. Intelligentie laat zich tenslotte niet ai
leen voor het ontwerpen van machines gebruiken. Het 
staat absoluut niet vast dat voor de verlenging van de 
produktietijd, die in Azie gemakkelijker door te voeren 
is dan in Europa, geen gelijkwaardige en doelmatige 
maatregelen van technische en sociale aard te bedenken 
zijn. Een uitdaging hoeft niet altijd beantwoord te wor
den met een reactie, die op precies hetzelfde vlak ligt 
als de uitdaging zelf. Het is bovendien niet zeker dat de 
maatschappelijke hulpbronnen, waarover de westerse 
samenleving dankzij het bestaan van collectieve rustpe
rioden beschikt, niet overwegend gezien moeten wor
den als een produktiefactor - zoals veel consumptie
goederen, zoals bekend, de consumenten niet aileen 
genot verschaffen maar ook een verhoogde arbeidspro
duktiviteit opleveren. Zo wint bijvoorbeeld ook in 
Japan het inzicht terrein, dat de traditionele sociale 
structuren en de arbeidsethiek niet beschouwd kunnen 
worden als eindeloos uit te buiten bronnen, die geen 
zorg behoeven. Ook daar ziet men intussen dat in een 
bijzonder complexe samenleving, verkeerde ontwikke
lingen op deelgebieden van het maatschappelijk Ieven, 
zeer snelle gevolgen hebben voor het hele systeem en 
op den duur als sociale kosten weer op de maatschap
pelijke balans terug te vinden zijn. 
Dus in plaats van al te snel en onnadenkend de verwor
venheden en dragende peilers van ons sociale bouw
werk aan slopende afbraak prijs te geven, zouden er 
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concepten ontwikkeld moeten worden, die een rela
tieve verzoening tot stand kunnen brengen tus en eco
nomische belangen aan de ene en culturele en sociale 
behoeften aan de andere kant, en die tevens rekening 
houden met een mogelijke verscherping van de concur
rentiestrijd. Deze afsluitende overwegingen hebben het 
doe I datgene wat bereikt is te behouden, maar tevens de 
speelruimten bij de oplossing van het probleem te 
geven. 

I. Bij de uitbreiding van het weekendwerk moet een 
principieel onderscheid worden gemaakt tussen ar
beidsactiviteiten of produktieprocessen die gericht zijn 
op het produceren van goederen en die welke het verle
nen van diensten tot doel hebben. Terwijl bij het verle
nen van diensten (in de eigenlijke zin van het woord) 
produktie en consumptie van het aangebodene, uit de 
aard der zaak, in tijd samenvallen, ligt er bij de mate
riele produktie meestal een aanzienlijke tijd tussen de 
fabricage van het produkt en de verkoop of consumptie 
ervan. Er zou met andere woorden een onderscheid ge
maakt moeten worden tussen het aanbod in de dienst
verlening, dat noodzakelijkerwijs geproduceerd moet 
worden op het moment dat de vraag zich voordoet - en 
dat kan, zoals bij pretparken, zwembaden, enzovoorts, 
met name ook in het weekend zijn - en het aanbod van 
produkten, dat niet per se een gelijktijdige inzet van de 
menselijke arbeidskracht eist. Het gaat dus niet aileen 
om de vraag of, maar ook waarom er meer mensen in 
het weekend moeten werken. 
Terwijl de verbetering van de dienstverlening in het 
weekend, tussen mensen onderling, gezien kan worden 
als een verhoging van de kwaliteit van het bestaan en 
van de welvaart, nemen de bestaansvoorwaarden door 
het produceren van goederen in het weekend, in het 
gunstigste geval, aileen toe door een vergroting van het 
aantal produkten dat maatschappelijk te verdelen valt. 
Dit laatste leidt dus aileen heel indirect, slechts onder 
bepaalde omstandigheden en slechts voor een deel van 
de bevolking, tot een verbetering van de levensomstan
digheden. De conclusie die hieruit te trekken valt is dat 
nieuwe weekendbanen in de vrijetijdsbesteding, waar
bij bovendien arbeidsplaatsen worden geschapen, voor 
de maatschappij als geheel minder problematisch zijn 
dan de 'nieuwe' arbeidsplaatsen in het weekend in de 
produktiesector. 
Dit komt onder andere omdat (zoals boven beschreven) 
nieuwe arbeidsplaatsen in het weekend, in produktieve 
beroepen, hoogst waarschijnlijk tot opheffing van ar
beidsplaatsen elders leiden, terwijl er in de dienstverle
nende sector werkelijk sprake is van extra arbeidsplaat
sen. Bovendien hoeft niet gevreesd te worden dat het 
aantal in het weekend werkende werknemers ten op
zichte van het totale arbeidstijdvolume toeneemt. Want 
er gaan meer arbeidsplaatsen verloren in bedrijfstakken 
waarin traditioneel in continu-dienst wordt gewerkt, 
zoals in de staalindustrie, dan er in de dienstverlenende 
sector bijkomen. Anders gezegd: zou men bijvoorbeeld 
aile ontslagen staalarbeiders in het Roergebied een 
baan kunnen geven in de vrijetijdsindustrie (mede ook 
in weekend-dienst) dan zou de structurele crisis in deze 
regio opgelost zijn, zonder dat daarrnee per saldo het 
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totale aantal werknemers in weekend-dienst zou zijn 
toegenomen. Zoals men weet is dit niet gebeurd. 

2. Uit de discussies omtrent weekendwerk in de sector 
van de high technology (micro-chips, glasvezels), is 
gebleken dat het moeilijk is tot ook maar enigszins ob
jectieve uitspraken te komen over de mogelijkheid om 
produktieprocessen te onderbreken, of over de omvang 
van verliezen die uit die onderbreking voortvloeien. De 
technici die hierover kunnen oordelen, maken meestal 
deel uit van de betrokken belangengroepen. Bovendien 
is het zo dat, zelfs wanneer het machinepark niet of ai
leen met hoge verliezen kan worden stopgezet, bijna 
niemand kan beoordelen of de technische (mechani
sche, thermische, chemische, natuurkundige, enz.) kant 
van het produktieproces hiervan de oorzaak is, dus in 
laatste instantie het produkt zelf, of dat de ontwerper 
van de machines de mogelijkheid tot stopzetten van de 
machines gewoon niet heeft overwogen. Of zelfs, voor
uitlopend op de wetgeving omtrent werken op zondag, 
bewust niet heeft 'ingebouwd'. Wil men echter bij de 
ontwikkeling van nieuwe technologieen rekening hou
den met de belangen van werknemers, dan dient demo
gelijkheid de machines stop te zetten, als een voor
waarde voor humane arbeid omstandigheden te wor
den erkend. Mits de kosten daarvan binnen redelijke 
grenzen blijven, moet de mogelijkheid tot uitschakelen 
dus in de machines worden ingebouwd. Men zou er 
daarom op kunnen aandringen dat universiteiten en ook 
andere researchinstituten, onderzoek naar 'uitschake
lingsmogelijkheden' gaan ontwikkelen, om te voorko
men dat werknemers, vakbonden, politici en last but 
not least ook ondememers zelf, voor voldongen techni
sche feiten worden geplaatst. 

3. Het kan echter niet uitgesloten worden dat in de toe
komst, bijvoorbeeld in de sector van de high tech
nology, meer machines ge'installeerd gaan worden die 
slechts met zeer grote verliezen kunnen worden uitge
schakeld. De vergelijking met de hoogovens ligt hier 
voor de hand. 
Wanneer weekendwerk onvermijdelijk is, zou men in 
overweging moeten nemen de vrijwilligheid bij week
endwerk, zoals ook de werkgevers die voorstaan, aan 
regels te binden. Meer nog dan het beginnen met week
endwerk, moet het ophouden ermee niet aileen in prin
cipe mogelijk zijn, maar vooral ook praktisch uitvoer
baar worden gemaakt. Gezien de huidige situatie op de 
arbeidsmarkt is de eis van vrijwilligheid in sterke mate 
illusoir. Goedwillende ondememers letten er weliswaar 
op formeel geen dwang uit te oefenen, maar praktisch 
gesproken betekent de aankondiging van de werknemer 
met weekendwerk op te willen houden, gezien de om
standigheden, een verzoek om ontslag. Daarom zou 
moeten worden overwogen wettelijke bepalingen om
trent 'vrijwilligheid' te ontwikkelen, waarop de betrok
ken werknemer een beroep kan doen wanneer hij wil 
stoppen met weekendwerk. 

Gedacht zou kunnen worden aan een wettelijk vastge
stelde termijn van bijvoorbeeld drie jaar, voor werk dat 
slechts betrekking heeft op de dagen vrijdag tot en met 
zondag (weekendploeg). Door die termijn zal de werk
nemer die, met het oog op de sociale aanvaardbaarheid, 
na een bepaalde periode onvermijdelijk met weekend
arbeid zal moeten stoppen, niet verantwoordelijk zijn 
voor vervanging, maar zal die verantwoordelijkheid 
worden overgenomen door de staat of de amenleving. 
Concreet moet hierbij worden gedacht aan jonge werk
nemers/sters, voor wie het helemaal niet onaantrekke
lijk hoeft te zijn eens drie jaar lang tegen het maat
schappelijk ritme in te Ieven. Maar ze moeten op een 
eenvoudige manier kunnen terugkeren naar dat ritme, 
wanneer voor hen de fase van het stichten van een 
gezin is aangebroken. Ook zou kunnen worden over
wogen de maximum leeftijd voor zuivere weekend
ploegen op dertig jaar te stellen. 

4. Tenslotte zou, als compensatie voor de erkenning 
van de beperkte noodzaak tot weekendwerk, overwo
gen kunnen worden het hele weekend, dus ook de za
terdag, bij de als zodanig erkende en door de wet be
schermde vrije dagen in te delen. De waardering voor 
de dagen van het weekend heeft zich inmiddels, voor
zover men dat kan beoordelen, al lang van de zondag, 
als het middelpunt van de vrije tijd in vroegere samen
levingen, naar de zaterdag verplaatst. In een pluralisti
sche sarnenleving, waarin geen enkel instituut meer het 
monopolie heeft op zingeving, moet de zaterdag, op 
basis van aile eerder genoemde dimensies, als volko
men gelijkwaardig aan de zondag worden beschouwd. 
Wanneer er al over nieuwe randvoorwaarden ten aan
zien van de werktijden, in deelgebieden van de econo
mie, onderhandeld gaat worden, dan moet daarbij aan 
de sociaal-culturele veranderingen van de afgelopen 
decennia een even groot gewicht worden toegekend als 
aan de veranderingen op het gebied van techniek en 
economie. 

Een vraag die echter vooralsnog centraal moet blijven 
staan in de discussie over de toekomst van het week
end, is of de veranderingen in de economische rand
voorwaarden van dermate principiele aard zijn, of in de 
toekomst zullen zijn, dat zij ingrijpende maatregelen 
ten aanzien van de gegroeide tijdstructuren rechtvaardi
gen. 
Tot dusverre vormden rentabiliteit aan de ene en so
ciale en culturele aanvaardbaarheid aan de andere kant 
tegenstellingen, die zich lieten verzoenen, ook toen de 
economie nog aanzienlijk minder sterk en de maat
schappelijke produktiviteit lager was. Oat met het intre
den van de post-industriele samenleving een situatie 
ontstaat, waarin veel meer waarde moet worden toege
kend aan argumenten van rentabiliteit dan aan mense
lijke behoeften van sociale, culturele en geestelijke 
aard, moet nog bewezen worden. 
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Islam, fundamentalisme en politiek 

Aileen dat wat afwijkt van het norrnale haalt de media. 
Dus niet hond bijt man, maar wei man bijt hond. Oat 
geldt ook voor de berichtgeving over de islam. Het in 
onze ogen afwijkende, en vooral het gewelddadige, 
wordt in de media benadrukt. Daardoor lijkt het wei 
alsof er aileen bloeddorstige, fanatieke en intolerante 
moslims bestaan. 
Dit beeld is echter niet in overeenstemming met de 
werkelijkheid. De islam is niet een homogene en uni
forrne religie, evenmin als het christendom dat is. Het 
gaat misschien te ver om te zeggen dat er evenveel is
lams bestaan als er moslims zijn, maar zeker is dat er 
grote verschillen in geloofsbeleving bestaan tussen 
moslims. Deze verschillen zijn vaak regionaal of so
ciaal bepaald. Moslims op het platte land zijn op een an
dere manier moslim dan stadsbewoners en binnen deze 
categorieen zijn er ook weer verschillen afhankelijk 
van sociale achtergrond en opleidingspeil. 
In dit artikel wil ik het verschijnsel islamitisch funda
mentalisme enigszins relativeren door het te plaatsen 
binnen de bonte verscheidenheid van islamitische ge
loofsrichtingen. 
Ik zal eerst het fundamentalisme karakteriseren en het 
afzetten tegen andere strom in gen. Daama zal ik kort in
gaan op wat tegenwoordig 'de opkomst van de islam' 
genoemd wordt. Tenslotte wil ik aan de hand van 
Egypte iets van die verscheidenheid Iaten zien op het 
gebied van het politieke denken van moslims, zowel 
binnen als buiten de fundamentalistische islam. 

Verschillen in geloofsbeleving 
Zoals elke godsdienst kent de islam een aantal centrale 
instellingen, teksten, verhalen en dogma' s die iedere 
gelovige als even waar en authentiek accepteert. De be
tekenissen die individuele gelovigen hieraan hechten 
kunnen echter sterk verschillen. Dit kan gemustreerd 
worden aan de hand van de twee zeer centrale noties 
binnen de islam, de profeet Mohammed en de Koran. 
De islam is in het begin van de zevende eeuw door Mo
hammed gesticht in Mekka, een handelsstad in het wes
ten van het Arabische Schiereiland. Mohammed ont
ving boodschappen van God (Ar. Allah = de God) en 
gaf deze door aan zijn omgeving. Deze boodschappen 
zijn vastgelegd in de Koran, die volgens moslimse op
vatting letterlijk Gods woord bevat. In de Koran vind je 
de beginselen van de islamitische geloofsleer zoals het 
geloof in een enige, almachtige, goedertieren en alwe
tende God, die met de mensheid communiceert via een 
reeks profeten (zoals onder meer Mozes en Jezus), van 
wie Mohammed de laatste is, het geloof in een Ieven na 
de dood waar je verantwoording moet afleggen voor je 
daden in dit Ieven en beloond of bestraft zult worden en 
het geloof in de jongste dag en de wederopstanding. 
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Mohammed was echter niet aileen een boodschapper, 
maar ook de Ieider van een godsdienstige gemeen
schap. Nadat de heidense Mekkanen het de kleine 
groep moslims onmogelijk gemaakt had om in Mekka 
te blijven, trokken de moslims naar Medina, een stadje 
zo 'n 300 kilometer ten noorden van Mekka. Moham
med was daar gevraagd om als scheidsrechter op te tre
den tussen voortdurend ruziende stammen. Daaraan 
ontleende hij politieke macht, die resulteerde in de ves
tiging van een islamitische staat met Mohammed aan 
het hoofd. Door bekeringen en door oorlogvoering 
breidde deze staat zich uit. De openbaringen uit de pe
riode van Mohammeds politiek leiderschap zijn vaak 
praktisch, gericht op de organisatie van de gemeen
schap: regels betreffende het erfrecht, het huwelijks
recht, het strafrecht en de oorlogvoering, aansporingen 
tot de gelovigen om bijdragen te betalen aan de staats
kas. 
Een centraal geloofspunt van de islam is dus dat de 
Koran de woorden van God bevat gericht tot de men
sen. Maar welke betekenis geven hedendaagse moslims 
hieraan? Voor velen, en dan vooral degenen met een 
schoolopleiding die de Koran kunnen lezen of zelfs uit 
het hoofd kennen, is de Koran een boek met inhoud, 
met een boodschap die directe relevantie heeft voor hoe 
je je eigen Ieven inricht en hoe je je gedraagt. Maar 
voor de grote meerderheid van de moslims die analfa
beet zijn of, als ze al kunnen lezen en schrijven, het 
Arabisch niet machtig zijn, is de Koran niet meer dan 
een verzameling vrijwel inhoudsloze rituele forrnules 
die bijvoorbeeld tijdens het gebed opgezegd moeten 
worden of gereciteerd worden bij bijzondere gelegen
heden zoals besnijdingsfeesten of begrafenissen. Deze 
groep ziet de Koran door zijn goddelijke oorsprong ook 
als bron van magische krachten. Deze kan men active
ren door bepaalde stukken als toverspreuken op te zeg
gen of door ze op een stukje papier te Iaten schrijven en 
dat in een amulet te naaien zodat men het altijd bij zich 
kan dragen als bescherrning. 
Ook aan de persoon van Mohammed worden verschil
lende betekenissen gehecht. Voor sommigen is hij een 
bijzonder mens die tijdens zijn Ieven een voorbeeld 
heeft gesteld dat moslims moeten navolgen. Zijn uit
spraken en handelingen (de soenna) zijn overgeleverd 
en opgetekend en kunnen fungeren als richtsnoer voor 
het handelen van de gelovigen. Daarbij kan de nadruk 
die de verschillende eigenschappen van Mohammed 
krijgen verschillen. Soms wordt hij beschouwd als het 
symbool bij uitstek van persoonlijke vroomheid. Er 
zijn er echter ook die in hem de belichaming van wijs 
staatsmanschap zien of zelfs het voorbeeld van de revo
lutionaire held die strijdt voor sociale rechtvaardigheid 
ten behoeve van de zwakken en onderdrukten. Voor at 
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dezen is Mohammed een in pirerend voorbeeld dat zij 
in hun eigen gedrag proberen nate volgen. Voor veel 
anderen ligt de betekenis van Mohammed elders. Zij 
beschouwen hem niet zozeer als voorbeeld, maar eer
der als een persoon die door zijn profeetschap en bo
vennatuurlijke gaven dicht bij God staat en als bemid
delaar tussen de mensen en God kan dienen. Tot hem 
kan men zijn verzoeken richten in de hoop dat hij ze 
door zal geven aan God, die veel verder van de mensen 
af staat. 
Uit deze twee voorbeelden, die zonder moeite uitge
breid kunnen worden, zal duidelijk zijn dat voor som
mige moslims de islam een actieve inspanning vraagt 
om de religieuze en ethische voorschriften en idealen in 
de praktijk te brengen, terwijl andere moslims de islam 
eerder zien als een van de middelen om via het boven
natuurlijke greep te krijgen op de onzekere toekomst en 
invloed uit te oefenen op de omgeving. De laatste va
riant van de islam wordt ook wei volksislam genoemd 
omdat hij het meest gevonden wordt onder de lagere, 
ongeletterde klassen van de bevolking. Voor hen is de 
band met de persoon, Mohammed of de lokale religieu
ze Ieider, veel belangrijker dan de godsdienstige tek
sten. Bij de eerste variant zijn deze teksten, begrepen 
als boodschappen en aansporingen tot handelen, be
langrijker dan de personen door wie zij overgebracht 
worden. 

Het fundamentalisme 
Deze laatste vorm van islambeleving vormt het uit
gangspunt van het fundamentalisme. Dit is een activis
tische stroming die niet aileen verlangt dat men als in
dividu de voorschriften van de islam naleeft en het 
voorbeeld van de profeet volgt, om daarmee het indivi
duele heil deelachtig te worden, maar ook dat men 
tracht een vrome islamitische gemeenschap te stichten. 
Als voorbeeld daarvoor geldt de gemeenschap van de 
eerste generaties van moslims, uit de tijd van de profeet 
en zijn eerste opvolgers, de Rechtgeleide Kaliefen. Oat 
is het ideaal waamaar men de huidige maatschappij 
moet modelleren. Slaagt men daarin, dan realiseert men 
ook het collectieve heil in deze wereld, aangezien God 
een dergelijke samenleving kracht en voorspoed zal 
schenken. 
ln de geschiedenis van de islam zijn er talrijke stromin
gen geweest met dit uitgangspunt. Oat waren door
gaans stromingen die protest en onvrede met de be
staande toestand tot uiting brachten. Hun !eiders verge
leken de samenleving en politieke orde van hun tijd 
met het geldealiseerde beeld van de vroege islam, con
stateerden grote verschillen en riepen op de samenle
ving te veranderen naar het voorbeeld van het ideaal. 
Omdat ze de oorsprong, het fundament van de islam tot 
richtsnoer nemen, is het gerechtvaardigd om hen funda
mentalistisch te noemen. Daarbij moet men er zich wei 
goed van bewust zijn dat het niet hetzelfde is als het 
christelijk fundamentalisme, dat de letterlijke tekst van 
de Bijbel voor waar houdt. Want vrijwel aile moslims, 
en niet aileen de fundamentalisten, denken zo over de 
Koran. 
In het islamitisch fundamentalisme speelden en spelen 
twee begrippenparen een sleutelrol: monothelsme (ta-

whied) tegenover polythe"isme (sjirk) en het voorbeeld 
van de profeet (soenna) tegenover normen en gewoon
ten die niet op de pro feet teruggaan (hid' a). Fundamen
talisten vinden dat de samenleving waarin ze Ieven te 
veel is afgegleden in de richting van polythe"isme en 
niet-authentieke normen en gebruiken. En daarom wit
len zij het tij keren en hun omgeving meer in overeen
stemming brengen met de religieuze idealen en een 
grotere eenheid bereiken onder de moslims. Zij zetten 
zich daarbij af tegen de heersers, die ze verwijten de 
voorschriften van de islam te verwaarlozen en tegen 
bepaalde uitingen van de volksislam zoals heiligenver
ering, omdat de fundamentalisten vinden dat door het 
vereren van sterfelijke mensen de eenheid van God ge
compromitteerd wordt. 
Over de manier waarop zij hun doel willen bereiken, 
bestaat geen eenduidige opvatting. De gebruikte mid
delen varieren van vreedzame middelen als prediking 
en discussie tot het gebruik van geweld. Omdat funda
mentalisten tegen de stroom willen oproeien zijn ze 
doorgaans in de minderheid. Maar desondanks zijn zij 
er in een aantal gevallen in geslaagd de macht te grijpen 
en een staat te stichten volgens hun opvattingen. Een 
bekend voorbeeld is de Wahhabietische staat op het 
Arabische Schiereiland, die in de 18e eeuw ontstaan is 
en nog steeds bestaat onder de naam Saoedi-Arabie. 
Door de westerse militaire, politieke en economische 
expansie in de islamitische wereld sinds de 19e eeuw, 
kreeg het fundamentalisme een nieuwe aantrekkings
kracht als ideologie van verzet. In veel gebieden lever
den fundamentalistische groeperingen strijd tegen de 
koloniale veroveraars, overigens met weinig blijvend 
succes als gevolg van de ongelijke krachtsverhoudin
gen. Maar door de westerse aanwezigheid in de islami
tische wereld veranderde het fundamentalisme lang
zaam van karakter: naast de interne strijd tegen wat zij 
beschouwden als verval van de moslimse samenleving 
zelf, kwamen nu ook de koloniale machten en de ver
westerde moslimse elite onder vuur. Deze laatsten, 
doorgaans als modemisten aangeduid, schreven het 
verval van de islam en de onderwerping van de mos
lims aan het westen vooral toe aan het feit dat de islam 
verstard was geraakt en daardoor niet meer in overeen
stemming was met modeme (lees: westerse) Ieven. Zij 
trachtten door herinterpretatie en het teruggrijpen op 
bepaalde islamitische rationalistische tradities de islam 
aan te passen aan westerse waarden en opvattingen. De 
fundamentalisten waren hier fel tegen gekant. Zij 
meenden dat het verval vooral veroorzaakt werd door
dat de moslims hun religie hadden verwaarloosd en niet 
meer volgens het voorbeeld van de profeet leefden. Een 
godsvruchtige, op de soenna gebaseerde islamitische 
samenleving, vrij van vreemde smetten, zou door God 
immers sterk gemaakt worden en daardoor in staat zijn 
de vijand van buiten te verslaan. 
Het fundamentalisme werd steeds sterker een anti-wes
terse beweging met als uitgangspunt de idee van her
vorming, vooral in religieus-ethische zin, van de eigen 
samenleving en het zuiveren van deze samenleving van 
vreemde invloeden. Door de, vaak gedwongen, over
name van westerse staatkundige instellingen en wetten, 
was het niet meer vanzelfsprekend dat staten in de isla-
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mitische wereld ook islamitische staten waren. Daarom 
begonnen de fundamentalistische bewegingen die in de 
jaren dertig en veertig opkwamen, steeds meer nadruk 
te leggen op het stichten van een islamitische staat. 
Zo'n staat werd als het belangrijkste instrument gezien 
om een islamitische samenleving te verwezenlijken 
door middel van toepassing en handhaving van de isla
mitische wet. 
Toen na de Tweede Wereldoorlog de meeste islamiti
sche Ianden hun onafhankelijkheid verkregen, kwam 
de macht in handen van seculaire en nationalistische 
politieke bewegingen, die geen aanstalten maakten om 
een islamitische staat te vestigen. De politieke onafhan
kelijkheid had trouwens geen economische en culturele 
onafhankelijkheid met zich mee gebracht. Hoewel een 
eind was gekomen aan de koloniale militaire bezetting 
en politieke overheersing, bleef het Westen op vele ter
reinen van de samenleving nog zeer prominent aanwe
zig. En daarmee bleef ook de voedingsbodem van het 
islamitisch fundamentalisme bestaan. 

De opkomst van de islam waarvan we nu sinds de jaren 
zeventig getuige zijn, lijkt een nieuw verschijnsel, maar 
is het niet. Ook in de jaren veertig en vijftig waren er in 
verschillende Ianden, bijvoorbeeld Egypte en Brits
lndie (na 1947 India en Pakistan), fundamentalistische 
bewegingen actief en politiek invloedrijk. Bovendien 
was Saoedi-Arabie ook toen al een fundamentalistische 
staat. Het fundamentalisme heeft echter wei aan poli
tieke kracht gewonnen. Dit kan verklaard worden uit 
een aantal globale factoren die vrijwel overal in de isla
mitische wereld werkzaam zijn. Daamaast zijn er de 
specifieke lokale omstandigheden, die bepalen welke 
belangengroepen of klassen verbonden zijn met het 
fundamentalisme en welke vormen de beweging aan
neemt. Die algemene factoren hebben voomamelijk te 
maken met de machtsverhouding tussen het Westen en 
de islamitische wereld. Vrijwel de gehele islamitische 
wereld is gekoloniseerd geweest en behoort nu tot de 
Derde Wereld. Dat heeft gevolgen op economisch en 
cultureel gebied. Door de toenemende integratie in de 
wereldeconomie zijn de lokale economieen in meer
dere of mindere mate ontwricht. De westerse welvaart, 
vooral gesymboliseerd door de luxe consumptiegoede
ren, die overal in de etalages en markten liggen uitge
steld, valt buiten het bereik van grote delen van de be
volking. 
Deze tegenstellingen worden het diepst gevoeld door 
de jongeren afkomstig van het platteland, die dankzij 
de uitbreiding en bredere toegankelijkheid van het on
derwijs hogere opleidingen hebben kunnen volgen, 
maar die nu teleurgesteld zijn in hun carriereverwach
tingen: na jaren hard studeren is hun enige vooruitzicht 
een stoffig baantje binnen de staatsbureaucratie voor 
een salaris waarvan je eigenlijk niet rond kunt komen. 
Zij staan daardoor open voor radicale politieke bewe
gingen, zoals islamitisch fundamentalistische organisa
ties. Deze laatste stromingen zijn des te aantrekkelijker 
omdat ze hun boodschap in een geheel vertrouwde taal 
en symboliek verpakken en het stichten van een 
authentiek islamitische staat en samenleving als reme
die zien voor a lies wat mis is in de maatschappij. 
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Maar ondanks deze gemeenschappelijke factoren be
staan er grote verschillen tussen de weinige islamiti
sche regimes die er nu zijn en tussen de islamitische po
litieke bewegingen die zich vrijwel overal manifeste
ren. Bij de regimes is het opvallend dat het nogal eens 
gaat om machthebbers, die oorspronkelijk nauwelijks 
een band hadden met de godsdienst, maar de islam uit
drukkelijk gebruiken om hun legitimatie te vergroten 
en als rechtvaardiging voor onderdrukking door middel 
van strenge lijfstraffen (b.v. Pakistan onder Ziya-ui
Haqq en Sudan onder Numeiri). Ook in het Saoedische 
koninkrijk, waar de godsdienst al vee! Ianger een pro
minente politieke rol speelt, is de godsdienst een be
langrijke factor voor de legitimatie van het staatsbestel. 
Aileen in Iran is een islamitisch bewind door een echte 
islamitische revolutie aan de macht gekomen. Het op
vallende hierbij is dat de islamitische geestelijkheid, 
die in andere Ianden weinig affiniteit heeft met het fun
damentalisme, zo'n belangrijke rol heeft kunnen spe
len. 

Het fundamentalisme in Egypte 
Het zou te ver voeren om aile fundamentalistische be
wegingen en organisaties in de gehele islamitische we
reid te behandelen. Daarom wil ik aan de hand van een 
land een indruk geven van de variatie die binnen deze 
stroming bestaat en tevens van de oppositie daartegen 
binnen de islam. Ik heb hiervoor Egypte gekozen, niet 
aileen omdat ik dat land het beste ken, maar ook omdat 
het als een van de leidinggevende Ianden binnen de 
Arabische en islamitische wereld beschouwd wordt en 
omdat het islamitisch fundamentalisme er nu al meer 
dan vijftig jaar een politieke factor van betekenis is. 
Het spectrum van het islamitisch fundamentalisme in 
Egypte is breed. Hoewel de doelstellingen van de ver
schillende organisaties hetzelfde zijn, te weten het 
stichten van een islamitische staat die de islamitische 
wet toepast, bestaan er verschillende opvattingen over 
de te volgen tactiek en het gebruik van geweld. 
De gematigde en wat aanhang betreft sterkste vleugel 
noemt zich Moslim Broeders, naar de fundamentalisti 
sche organisatie die in de jaren veertig en begin vijftig 
een belangrijke rol in de Egyptische politiek speelde tot 
Nasser haar in 1954 verbood. Verschillende !eiders van 
de huidige Moslim Broeders waren ook al v66r 1954 
als Moslim Broeder actief. De !eiders zijn vrij oud en 
hebben sterke banden met de oliestaten van het Arabi
sche Schiereiland. Zij onderscheiden zich door twee 
zaken van de andere fundamentalistische organisaties. 
De eerste is dat zij hun doelen langs wettelijke weg pro
beren te bereiken, via de bestaande politieke instellin
gen. Hoewel zij niet zelfstandig als partij aan de verkie
zingen kunnen deelnemen omdat de Egyptische wet 
partijvorming op godsdienstige grondslag verbiedt, zijn 
zij toch in het Egyptische parlement vertegenwoordigd 
doordat ze verbindingen aangegaan zijn met wei toege
laten partijen. Een tweede kenmerk van de heden
daagse Moslim Broeders is dat ze sterke banden heb
ben met de islamitische investeringsbanken, die preten
deren dat ze opereren volgens de economische voor
schriften van de islam, en zich aan het renteverbod 
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houden. Deze instellingen vertegenwoordigen een aan
zienlijk financieel belang in Egypte. 
Tegenover deze gematigde vleugel staan een aantal vrij 
kleine extreme organisaties die in het geheim werken. 
Wat we daarvan weten is aan het Iicht gekomen nadat 
dergelijke organisaties door de politie opgerold waren. 
Het is daarom niet bekend welke groeperingen er nu op 
dit moment bestaan. Maar uit de gegevens die de laatste 
vijftien jaar bekend zijn geworden blijkt dater grofweg 
twee richtingen bestaan. Er zijn groeperingen die van 
mening zijn dat de gehele maatschappij het juiste pad 
van de islam heeft verlaten en ongelovig is geworden. 
De leden van hun organisatie beschouwen zich als de 
enige gelovigen die er nog zijn. Aangezien ze gezien de 
krachtsverhoudingen geen hoop kunnen koesteren op 
een overwinning, moeten zij zich terugtrekken uit de 
ongelovige maatschappij, een vaste basis proberen te 
vormen en hun aanhang trachten te vergroten. Pas als er 
kans is op succes mag de gewapende strijd begonnen 
worden. Zij zijn dus niet principieel tegen gebruik van 
geweld, hetgeen ook bleek toen zij in 1976 de minister 
van godsdienstzaken gijzelden ten einde enige gearres
teerde medestanders uit gevangenschap te krijgen. Dit 
leidde er overigens toe dat de politie de gehele organi
satie kon arresteren. Het is niet zeker maar wei aanne
melijk dat er nog steeds dergelijke groeperingen be
staan. 
Belangrijker en gevaarlijker zijn bewegingen als de 
Jihad Organisatie, die verantwoordelijk was voor de 
moord op president Sadat in 1981. Dit soort bewegin
gen gaat ervan uit dat aileen de Egyptische staat en de 
politieke !eiders ongelovig zijn geworden, terwijl de rest 
van de bevolking misschien wei misleid maar in wezen 
nog gelovig moslim is. Zij beschouwen het als geoor
loofd om een heilige oorlog (jihad) te voeren tegen poli
tici en hoge regeringsfunctionarissen, die als ongelovi
gen het land bezet houden. Hun strategie is er dus op ge
richt de regering omver te werpen, zich dan meester te 
maken van de media, waarna, in hun verwachting, het 
volk hen te hulp zal komen om een echte islamitische 
staat te stichten. Hoewel de Jihad Organisatie in 1981 
grotendeels opgerold is, vinden er nog regelmatig arres
taties en berechtingen plaats van !eden van groepen met 
gelijksoortige ideeen en doelstellingen. 
De opkomst van het islamitisch fundamentalisme in 
Egypte in de jaren zeventig heeft zeker geleid tot een 
toenemend islamitisch bewustzijn onder grote delen 
van de bevolking en tot een islamisering van de poli
tiek. Om de islamitische beweging de wind uit de zei
len te nemen heeft de regering tijdens het president
schap van Sadat een aantal wettelijke en politieke 
maatregelen genomen die de islam een grotere rol 
gaven in het recht en de politiek. Ook zijn er wetten 
aangenomen om het alcoholgebruik te beperken. Dit 
alles betekent echter niet dat het islamitisch fundamen
talisme het alleenvertegenwoordigingsrecht van de 
Egyptische islam bezit. Naast geheel secularistische te
genstanders en tegenstanders van koptische (christe
lijke) signatuur zijn er wei degelijk ook moslims die 
gekant zijn tegen het islamitisch fundamentalisme. 

Tegenstromingen 
In de eerste plaats zijn daar de vertegenwoordigers van 
de officiele islam, de islam zoals gepropageerd door 
gezaghebbende religieuze instellingen die op een of an
dere manier met de staat verbonden zijn. Deze vorm 
van islam wordt bijvoorbeeld verbreid door de Ieiding 
van de islamitische Azhar Universiteit in Ka"iro en door 
instellingen verbonden met het ministerie van gods
dienstzaken. Zij steunen op ideologisch niveau de staat 
in zijn strijd tegen het fundamentalisme. Via de media, 
door openbare discussies en door het publiceren van 
speciale, dikwijls door de staat gesubsidieerde boeken 
en tijdschriften proberen zij de opvattingen van de fun
damentalisten met behulp van koranverzen en andere 
religieuze teksten te bestrijden. 
Zij ondersteunen daarbij zoveel mogelijk de heersende 
politieke opvattingen. Zo werd het religieuze establish
ment gemobiliseerd toen Egypte in 1979 de Camp 
David Accoorden sloot met Israel. De islamitische op
positie washier sterk tegen gekant en stelde in haar pu
blikaties dat het sluiten van een dergelijk verdrag tegen 
de voorschriften van de islam en, meer in het bijzonder, 
de plichten tot het voeren van de jihad, inging. Deze ar
gumenten werden weer uitgebreid weerlegd in lange 
verklaringen van vooraanstaande godsdienstgeleerden. 
Behalve het machtige islamitische establishment zijn er 
nog twee anti-fundamentalistische stromingen, die ech
ter niet of nauwelijks georganiseerd zijn en hun in
vloed, die op politiek gebied vrij bescheiden is, niet 
ontlenen aan de macht van het getal, maar eerder aan de 
kracht en geloofwaardigheid van hun argumenten. Het 
gaat hier om ' lslamitisch Links ' (Al-Jasaar ai-ls/ami), 
een groep intellectuelen verzameld rond een tijdschrift 
met dezelfde naam, en om enige denkers die niet geor
ganiseerd zijn en zichzelf kenschetsen als moslimse se
cularisten. 
De belangrijkste vertegenwoordiger van islamitisch 
links is Hasan Hanafi, hoogleraar filosofie aan de Uni
versiteit van Ka"iro. Zijn uitgangspunt, dat hij overigens 
deelt met de fundamentalisten, is dat de moslims zich 
door de islam moeten Iaten inspireren als wapen tegen 
een voortgaande westerse invloed in de islamitische 
wereld. Verder vertonen zijn opvattingen weinig over
eenkomst met die van de fundamentalisten . Hij verwijt 
hen dat ze zich concentreren op de organisatie van de 
islamitische staat en nauwelijks op het formuleren van 
een islamitische sociale en economische theorie. Hun 
opvattingen over de islamitische staat zijn autoritair 
doordat ze teveel aan de top overlaten en geen ruimte 
bieden voor vrijheid van denken en zelfkritiek. Dat kan 
volgens Hanafi aileen maar tot verstarring leiden. Han
afi pleit voor een nieuwe islamitische bevrijdingstheo
logie. Dit is iets anders dan het 'islamitisch socialisme' 
gebaseerd op een maatschappelijk harmoniemodel met 
een scheutje inkomensherverdeling om de scherpe 
maatschappelijke kantjes weg te slijpen. Een dergelijke 
ideologie is volgens hem een islamitische interpretatie 
van het socialisme, terwijl hij een socialistische inter
pretatie van de islam voorstaat, wat betekent een exe
gese van de islam die voortkomt uit de problemen en 
praktijk van de grote massa van de bevolking. 

Vervolg op biz. 213 

197 

socialisme en democratie 
nummer7/8 
juli 1990 



I 

I~ 

Marcel Kurpershoek 
Arahist, tijdelijk gedetacheerd 
bij het Nederlands lnstituut 
voor Internationale Betrekkin
gen Clingendael. 

1 socialisme en democratie 
j nummer 7/8 

· juli 1990 

- - - - ---=-- ----

De vrouw en de Islam: zijn aile moslims even 
gelijk? 

Onlangs stelde een vrouwelijke tafelgenoot mij deze 
vraag: 'Jij heht zo lang in Arahische Ianden gewoond. 
Vertel nu eens, hoe ernstig is het islamitische gevaar? 
Moeten we binnenkort a/lemaal moslim worden? ' 
Het beeld dat het Westen heeft van de islam heeft deaf
gelopen jaren een stormachtige ontwikkeling doorge
maakt. Het communistische gevaar is nog niet geweken 
of een nieuw ideologisch monster, uitgevoerd in groen, 
de kleur van de islam, staat gereed om de opengevallen 
plaats in te nemen. Voeg daarbij de demografische ex
plosie van have-nots pal onder de muren van het rijke, 
doch vergrijzende fort Europa, en je hebt een spook 
met het potentieel van het voormalige rode en gele ge
vaar tezamen. Niemand kijkt tegenwoordig nog ver
baasd wanneer wordt gesuggereerd dat Washington en 
Moskou hun krachten bundelen tegen het oprukkende 
islamitische ' fundamentalisme ' .' 

Listenberamer 
De neiging om in termen van confrontatie te denken, 
wordt versterkt door het religieuze reveil in vrijwel het 
hele islamitische werelddeel tussen West-China en de 
Straat van Gibraltar. Na een periode van ideologische 
experimenten , lijkt daar overal het besef veld te winnen 
dat de islam een wezenlijk bestanddeel van de eigen 
identiteit is. En aangezien de islamitische wet, de 
Shari' a, een integraal model biedt voor de inrichting 
van zowel het private Ieven als het publieke domein, 
zou het verwonderlijk zijn als deze opleving zich niet 
had uitgestrekt tot het politieke vlak. Oat gaat onver
mijdelijk gepaard met een agressieve anti-Westerse re
toriek, want het Westerse secularisme wordt door con
servatieve moslims gezien als een gevaar dat het isla
mitische bouwwerk met ontbinding bedreigt. 
In het Westen appelleert de islam in het bijzonder bij 
vrouwen aan diep verscholen angsten. De vraag van 
mijn geemancipeerde tafelgenote kan vrij vertaald wor
den als 'Moet ik binnenkort een hoofddoek dragen en 
mijn baan opgeven?' De vraag moge ongerijmd klin
ken, dat hij wordt gesteld is veelbetekenend. De islam 
geldt in het Westen nu eenmaal als een vrouw-onvrien
delijk geloof, waarvan de doctrines op gespannen voet 
staan met de verworvenheden van de vrouwenbewe
ging en het principe van gelijkberechtiging voor man 
en vrouw. 
Omgekeerd zijn veel traditionele moslims geneigd de 
Westerse begaanheid met het lot van de moslimse 
vrouw op te vatten als een complot ter vemietiging van 
de hoeksteen van de islamitische samenleving, het 
gezin.2 In deze visie staat het Westen voor een kwaad
aardig virus, dat bezig is de weerstand van de islamiti
sche samenleving te slopen. Daartegen bestaat slechts 
een medicijn, namelijk een proces van bewustwording 
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met de nadruk op 'de terugkeer naar de islamitische 
wortelen als weg naar de toekomst, zonder Oost of 
West te volgen' .1 

Het Westerse virus zou het vooral gemunt hebben op 
de celstructuur van het islamitische organisme, het 
gezin, dat taat of valt met de loy ale taakvervulling van 
de vrouw. Laat ik een willekeurige greep uit de litera
tuur doen. Vorig jaar hield sheikh Abdallah al-Jalali 
een lezing in Djedda, Saoedi-Arabie, waarin hij onder 
meer verkondigde: 'De strijd tussen goed en kwaad is 
begonnen en zal voortduren tot Allah de am-de en alles 
daarop zal beerven. Onze vijand is genadeloos en zal 
niet rusten voordat wij afstand doen van onze religie en 
principes. Dam·om probeert hi) ons te vergiftigen, 
opdat aile blaadjes aan de boom van de islam verdor
ren . Maar, "Zij beramen listen en Allah beraamt listen, 
doch Allah is de beste listenberamer" (Koran 3/54 ). 
De vijand heeft manieren gevonden om onze jeugd, de 
steunpilaar en toekomst van de islamitische natie , in 
zijn netten te vangen ... Dam·bij concentreert de vijand 
zich op de moslimse vrouw. Zo vangt hi) onze jeugd 
met behulp van de seksuele instincten , die Allah de 
mens gaf .. De positie van de vrouw is dus kritiek, 
zowel wat befl·eft haar zelf als vanwege de anderen ... 
De vermenging (non-segregatie, MK) der seksen die 
het Westen preekt, is verboden door de Profeet in de 
traditie: "Geen samenzijn tussen man en vrouw, of 
Satan is als derde aanwezig" . De non-segregatie die 
het Westen wil, verandert het Ieven in een beesten
bende . .. Ze zeggen dat de vrouw bij ons een onder
drukt , machteloos zwart hoopje is en dat onze maat
schappij met een long ademt. Dat is kletskoek die in het 
stinkende Westen wordt verkocht .. . Maar bij hen werd 
het lichaam van de vrouw een object van smerig 
gewin.' Zij vertrapten haar rechten en wentelden haar 
in het stof Hun bezwaren tegen ons geloof behoeven 
dus geen antwoord. De feiten spreken voor zich: het 
verval van zeden en waarden, dat de Westerse vrouw 
reduceerde tot een dierlijk niveau of nog erger.'' 
Zoals uit het citaat blijkt, beschrijft sheikh Jalali de te
genstelling tussen de islam en het Westen vooral in 
seksuele termen. Het Westen is de seksuele agressor en 
het doelwit is de moslimse vrouw. Opvallend is verder 
dat hij de moslimse vrouw ontvankelijk acht voor die 
verleiding. Dit wordt even later bevestigd, als de sheikh 
memoreert dat ontucht (zina) de enige misdaad is waar
mee de Koran eerst de vrouw en daama pas de man in 
verband brengt. Oat komt volgens hem 'omdat de 
vrouw over sterkere middelen beschikt om het gruwel 
van de ontucht uit te Iokken'. Bevrediging van de sek
suele lust staat de islam echter uitsluitend binnen het 
instituut van het huwelijk toe: 'Het huwelijk is als een 
sterke vesting en dam-om noemde Allah de gehuwde 
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man en vrouw "in eerhaarheid welhewaard".' 
De stabiliteit van dit instituut garandeert dus de stabili
teit van de islamitische samenleving en omgekeerd. Het 
tegenovergestelde van deze toestand heet fitna , letter
lijk 'verleiding', een geladen woord met de betekenis 
van politiek-religieuze troebelen, sectarische strijd, 
morele chaos. Dezelfde wortel wordt gebruikt voor het 
woord mafatin , de verleidelijke bekoorlijkheden van 
een vrouw. Zoals sheikh Jalali duidelijk maakt, worden 
deze bekoorlijkheden gezien als de weg waarlangs de 
morele chaos zijn intrede kan doen. Yeel islamitische 
schrijvers hameren dan ook op de noodzaak om 'de 
deur van de fitna te versperren ', in de eerste plaats door 
te zorgen dat Westerse denkbeelden over de rol van de 
vrouw worden uitgebannen en dat de vrouw zich houdt 
aan de plaats die de Shari' a haar toewijst.• 
De forrnulering van sheikh Jalali is wat cru, maar in 
grote lijnen komt wat hij zegt overeen met de klassieke 
werken van de islamitische wetgeleerden en de opvat
tingen die heden ten dage Ieven in kringen van ortho
doxe moslims. Afgezien van nuances komt het er op 
neer dat de plaats van de vrouw in de traditionele voor
stelling is: onder de man en in het huis. 

Bekeerlinge 
In apologetische geschriften worden de accenten na
tuurlijk wat anders gelegd. Daarin wordt de rechtsposi
tie van de vrouw in de islam gunstig gecontrasteerd met 
de gebruiken in de 'tijd van heidense onwetendheid', 
v66r de roeping van de Pro feet Muhammad. Aangezien 
de islam de godsdienst is die naadloo aansluit bij de 
menselijke natuur (fitra), worden allerlei pseudo-we
tenschappelijke biologische en psychologische 'bewij
zen' aangevoerd om aan te tonen dat aileen de islam 
oog heeft voor de specifieke mannelijke en vrouwelijke 
geaardheden. Zo wordt gesteld dat de islam de vrouw 
'eerde' door haar te belasten met 'het koninkrijk van 
het huis', en het voortbrengen en opvoeden van de vol
gende generatie moslims. Tegelijk onthief de islam de 
vrouw van aile zware en onplezierige taken die niet 
passen bij haar zachte, emotionele natuur, en die haar 
eerbaarheid schade zouden berokkenen. 
Deze apologetische accenten zijn ook te vinden in een 
boekje uitgegeven door de Stichting Nederlandse Mos
limvrouwen, getiteld De Positie van de Vrouw in de 
Islam geschreven door de bekeerlinge Sajidah Abdus 
Sattar. Op bladzijde 87 lezen we: 'De specifieke be
gaafdheden van de vrouw komen voora/ tot uiting in 
het scheppen van huiselijke geborgenheid, de opvang 
van de echtgenoot in de huwelijksrelatie, het moeder
schap en wat daar direkt mee samenhangr'. Ook hier 
weer de biologische en organische argumenten: 'Met 
het hegin van de puberteit wordt het meisje, meer dan 
de jongen, door haar biologisch funktioneren gekon
fronteerd met haar kwetsbaarheid.' Sajidah erkent dat 
een vrouw desnoods vee! mannelijke taken kan oveme
men, 'maar dat is norma/iter niet de meest efficiiinte 
manier om de maatschappelijke taken te verde/en'. En 
samenvattend: 'Zoals de taak van de man vooral in de 
huitenwereld ligt, zo is die van de vrouw het in stand 
houden van de stabiliteit van de binnenwereld.'' 
Tot zover vertolkt Sajidah getrouw de opvattingen van 

de toonaangevende islamitische denkers. Maar even 
later blijkt toch dat zij worstelt met een wezenlijk as
pect van de echtelijke relatie volgens de islam, name
lijk ' het moeilijke punt van de macht van de man'. Saji
dah verrneldt dat de onderhoudsplicht op de man rust. 
Daarom is de vrouw 'een redelijke mate van gehoor
zaamheid' aan haar man verschuldigd en 'moet zij zijn 
respect kunnen hebben'. Want: de echtgenoot is haar 
bescherrner, 'die immers zichzelf en zijn bezittingen in 
dienst stelt van haar' ! 
Wie enigerrnate vertrouwd is met de islamitische litera
tuur over dit onderwerp, voelt dat Sajidah's interpreta
tie hier is ge"inspireerd door de Westerse huwelijks
ethiek en indruist tegen de islamitische opvattingen. 
Ook de islam noemt een harrnonieus gezinsleven als 
een van de hoogste menselijke idealen. Aileen gaat dat 
ideaal uit van een strikte rolverdeling tussen man en 
vrouw, waarbij volledige reciprociteit is uitgesloten. 
Inderdaad eist de islam gehoorzaamheid van de vrouw, 
maar nergens is te vinden dat de man zich in dienst van 
zijn vrouw moet stellen. 
Sajidah zelf noemt als vooraanstaand vertegenwoordi
ger van de orthodoxie 'een alom erkend geleerde als 
ai-Ghazali' (1058-1111). AI-Ghazali's belangrijkste 
werk is De Opwekking van de Religieuze Wetenschap
pen, en wie daarin het hoofdstuk over het huwelijk op
slaat, leest: 
'Kort samengevat, de goed opgevoede vrouw zit thuis 
bij het spinnewiel. Ze gaat niet voortdurend naar 
hoven om uit te kijken. Ze praat weinig met de buren en 
gaat aileen in noodgevallen bij hen binnen. Ze bewaart 
de eer ·: .. ., haar man in diens afwezigheid, ze probeert 
hem in alles ter wille te zijn en ze bedriegt hem niet, 
ook niet in geldzaken. Ze verlaat het huis niet, behalve 
met zijn uitdrukkelijke toestemming, en dan gehuld in 
onaantrekkelijke, oude kleren. Buiten kiest zij haar 
weg over lege stukken land, ver van de straten en 
markten. Zij zorgt ervoor dat een vreemde haar stem 
niet te horen krijgt en dat niemand haar herkent ... 
Haar ambitie is het huishouden tot in de puntjes te re
gelen, haar gebeden te verrichten en te vasten. Als een 
vriend van haar "heer" (ba' l) in diens afwezigheid aan 
de deur klopt, geeft zij geen antwoord, zo jaloers be
waakt zij de eer van zichzelf en haar man. Zij is tevre
den met het levensonderhoud dat zij ontvangt. Zij stelt 
de rechten van haar man altijd v66r haar eigen rechten 
en die van haar familie . Zij is proper en staat altijd 
klaar om hem seksueel van haar te Iaten genieten. Zij 
bekommert zich om de kinderen, scheldt ze niet uit en 
waagt het niet haar man tegen te spreken.'• 
Dit is dus 'de redelijke mate van gehoorzaamheid', die 
de atom erkende geleerde van de vrouw eist. Wellicht 
zal men tegenwerpen: waarom een autoriteit aanhalen 
die bijna duizend jaar geleden leefde? Wij baseren onze 
huwelijksethiek toch ook niet op Augustinus! Hierrnee 
raakt men aan een wezenlijk probleem, want het ant
woord is dat de ethiek van de islam en allerlei prakti
sche leefregels nog a\tijd worden ontleend aan en ge
rechtvaardigd door een beroep op een corpus waarvan 
de basis werd gelegd in de eerste eeuwen na het optre
den van de Profeet. Meer nog, de meeste Ianden in het 
Midden-Oosten hebben de Shari' a als uitgangspunt ge-
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nomen bij de codificatie van het modeme personen-, 
familie- en erfrecht. 

Veeltrouwer 
Het is niet moeilijk ook in de modeme tijd voorbeelden 
te vinden van situaties en geschriften die tot in detail 
overeenkomen met het door al-Ghazali geschilderde 
ideaal. Een prachtige literaire beschrijving hiervan is 
bijvoorbeeld te vinden in het eerste hoofdstuk van de 
Triologie, het meesterwerk van de Egyptische roman
schrijver en Nobelprijswinnaar Naguib Mahfoez. Daar 
lezen we hoe Amina, zoals iedere avond, wacht totdat 
haar 'heer' (ba' I) rond middemacht terugkeert van zijn 
vrolijke uitstapjes om hem op zijn wenken te bedienen. 
Zij trouwde met hem toen zij nog geen veertien jaar 
oud was. 'Op een goede dag, in het eerste jaar van 
haar huwelijk kwam het bij haar op om een soort be
leefd protest aan te tekenen tegen zijn onafgebroken 
uitgaansleven. Zonder aarzelen greep hij haar bij de 
oren en sprak op barse, bevelende toon: "lk ben een 
man. lk beveel en verbied. lk duld geen enkele aanmer
king op mijn levenswandel. Je hebt slechts te gehoorza
men. Pas op dat je me niet dwingt je te tuchtigen!" ' 
Zij vermoedt dat hij haar ontrouw is en klaagt haar 
nood bij haar moeder. Maar die waarschuwt: 'Hij 
trouwde je nadat hij z' n eerste vrouw had verstoten. 
Als hij had gewild, had hij haar terug kunnen nemen, 
of naast jou een tweede, een derde, een vierde vrouw 
kunnen trouwen. Zijn vader was een veeltrouwer, dus 
dank God dat hij zich beperkte tot jou als enige vrouw'. 
Amina leerde om zich bij de situatie neer te leggen. Na 
enige tijd besloot ze zelfs dat het gedrag van haar echt
genoot een bewijs was van diens ware mannelijkheid. 
Zodra hij thuiskomt, verwisselt ze zijn kleren, trekt zijn 
schoenen en sokken uit, wast hem en wacht dan gedul
dig tot hij zich verwaardigt het woord tot haar te rich
ten. Pas daarna is er gelegenheid om met hem te praten, 
'te voelen dat zij niet aileen zijn slavin is, maar ook 
deelgenote aan zijn Ieven', en om iets te horen van wat 
zich afspeelt in de wereld, 'de buitenwereld waarvan 
zij en haar dochters volstrekt on we tend zijn'. 
Deze scene is natuurlijk bedoeld als karikatuur van de 
traditionele opvattingen en speelt zich bovendien af in 
het Ka'iro ten tijde van de Eerste Wereldoorlog. Maar 
ook in moderne literatuur zijn passages te vinden die 
meer het ideaal van al-Ghazali benaderen dan dat van 
de Nederlandse Sajidah. W.S. Ghawji, opgeleid aan de 
Egyptische Azhar-universiteit en werkzaam in het on
derwijs, geeft in zijn boek De Moslimse Vrouw (Da
mascus, Beiroet, 1975) een opsomming van de plichten 
van de vrouw, die nauwkeurig overeenkomt met het li
teraire beeld van Mahfoez: 'Zodra de man thuiskomt, 
moet zijn vrouw naar hem toesnellen, hem uit z' n kle
ren he/pen en hem schone kleren overhandigen om aan 
te trekken. Dan zal hij zich blij en gelukkig voelen haar 
tot echtgenote te hebben' '0 Zelfs in de moderne wetge
ving keert hetzelfde thema terug. De Libische wet op 
het Personeel Statuut van 1984 noemt bijvoorbeeld in 
art. 18 de rechten van de man in het huwelijk: 'De man 
kan van zijn vrouw eisen ... Zorg voor zowel zijn licha
melijke als zijn psychische ontspanning en verkwik
king.' 
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Het gezag waarmee de man over de vrouw is bekleed 
wordt onder meer afgeleid uit de Koran (4/39): 'De 
mannen zijn opzichters over de vrouwen vanwege het
geen Allah aan de een meer heeft gegeven dan aan de 
ander en door het bezit dat zij hebhen bijgedragen 
(meestal uitgelegd als de bruidschat, MK) ( ... ) De 
deugdzame vrouwen zijn de gehoorzamen, die oppas
send zijn in afwezigheid van hun echtgenoot door de 
behoeding van Allah. Maar zij van wie gij opstandig
heid vreest, vermaant haar, vermijdt haar in bed, slaat 
haar. Als zij dan gehoorzaam worden, zoekt dan geen 
weg om haar te tuchtigen.' 
Het woord 'opzichters' (qawwamun) vertaalt Sajidah 
als 'onderhouders en beschermers'. In het Koran-com
mentaar van Ibn Kathir (stierf in 1373) valt echter te 
lezen: 'De man is beter dan de vrouw en superieur aan 
haar.' En: 'Qawwamun betekent dat de mannen gebie
ders zijn over haar, d.w.z . de vrouw moet haar mange
hoorzamen ten aanzien waarvan Allah haar gehoor
zaamheid heeft opgedragen.''' 
In het Koran-commentaar van de Egyptische moslim
denker Rashid Rida (stierf in 1935) valt inderdaad te 
lezen dat de man belast is met de bescherming en ver
zorging van de vrouw, maar dat wordt als volgt ver
klaard. God schiep de man met een superieure natuur. 
De bruidschat die de man betaalt betekent 'dat de 
vrouw vrijwillig afstand doet van volledige gelijkheid 
in het huwelijk en toestaat dat de man een streepje op 
haar voor heeft, d.w.z. dat hij belast is met het toezicht 
op het gezin en daarvan het hoofd is'. En hij vervolgt: 
'De man is als het hoofd en de vrouw als het lichaam ... 
Het is voor niemand een schande dat het hoofd beter is 
dan de hand.' De man is niet alleen lichamelijk de 
meerdere van de vrouw, maar ook 'in verstand en het 
juiste inzicht in de zaken'. Oat betekent dat zij 'op het 
huis moet passen en het huis niet mag verlaten, ook al 
gaat het om een bezoek aan haar naaste familie, . be
halve wanneer haar man daarvoor expliciet toestem
ming heeft gegeven en hij er vrede mee heeft'. " De
zelfde zienswijze vindt men terug in nog recentere wer
ken, zoals De Islam: Geloofsleer en Wet van Shaltut, de 
voormalige rector van de Azhar-universiteit.' 3 

Lust des vlezes 
Tot de plichten van de vrouw behoort dat zij altijd ter 
beschikking van haar man staat, ook seksueel. De eer
dergenoemde al-Ghazali haalt een bekende traditie van 
de Pro feet aan, die leert: 'Als een man zin krijgt in zijn 
vrouw, ook at bevindt zij zich op de rug van een ka
meel, dan moet zij hem z'n gang Iaten gaan.'" 
Anders dan het christendom, gelooft de islam niet in as
cese als middel om de lust des vlezes te bedwingen. De 
islam leert dat er geen vrijgezellendom in het Paradijs 
is. Het wordt voor een man zelfs onwenselijk geacht als 
vrijgezel te sterven en in die toestand zijn Heer onder 
ogen te komen. In de klassieke werken wordt de bevre
diging van de lust genoemd als tweede nut van het hu
welijk, direct na de voortplanting. Zo bijvoorbeeld de 
vee! geciteerde wetgeleerde van de Shafi'itische school 
al-Badjuri'5: 'Het nut van het huwelijk in het onder
maanse is het voortbrengen van nageslacht en het 
lozen van overtollig, schadelijk sperma, alsmede het 
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verschaffen van seksueel genot. Dat laatste blijft ook in 
het Paradijs bestaan.' 16 

Yoor de echtelieden is het huwelijk als een veilige ves
ting tegen Satan. De Koran moedigt het huwelijk aan, 
want 'het bevordert de ingetogenheid van de blik en 
bewaart de kuisheid van de schaamdelen' (Koran 
24/30). Een veelvuldig genoemde anecdote is dat de 
Profeet eens een vrouw zag die hem beviel, zich ver
volgens snel begaf naar het huis van Zainab, een van 
z'n vrouwen, ' zijn behoefte deed bij haar en weer naar 
buiren kwam' . Zo maakte hij resoluut een einde aan 'de 
influistering van Satan' . De zoon van Omar, de tweede 
kalief, placht de vasten te breken door eerst zijn vrouw 
te bekennen, nog v66r het eten, en drie van zijn slavin
nen v66r het laatste maal, om zijn ziel vrij te maken 
voor de aanbidding van God. " Schriftgeleerden hebben 
er dan ook geen moeite mee om te erkennen dat poly
gynie in de islam dit doel kan dienen." 
Het huwelijk beschermt de mens dus tegen zondige ge
dachten en daden. Maar dat is slechts de eerste stap naar 
een volmaakt Ieven. Dit is volgens ai-Ghazali de ho
gere roeping van de vrouw: 'De deugdzame echtgenore 
is nier van deze were/d. want zij maakt je vrij om je 
voor re hereiden op her hiernamaals door het huishou
den op te knappen en je lust te bevredigen.' AI-Ghazali 
stelt daarom dat 'het huwelijk een soort knechtschap is: 
de vrouw is zijn slavin en zij is de echtgenoot absolute 
gehoorzaamheid verschuldigd in alles wat hij van haar 
verlangt, zolang hij niet iets zondigs vraagt.' Haar loon 
komt later. Zoals de Profeet zei: 'ledere vrouw die 
steJft terwijl haar man tevreden over haar is , komr in 
her Paradijs.' 1

" Wat de Koran de man daar in het voor
uitzicht stelt is inderdaad om te watertanden - de uit
verkorenen liggen er op rustbanken, verwend door al
tijd maagdelijke Paradijsvrouwen, en drinken er ver
rukkelijke dranken. Maar de openbaring geeft helaas 
geen bijzonderheden over de beloning van de vrouw. 
Wat te doen met de vrouw die tegen deze 'slavemij' in 
opstand komt? Ook voor dit geval zijn er legio tradities, 
zoals: 'A Is een man zijn vrouw naar het bed roept en zij 
weigert, dan vervloeken de Engelen haar tot de och
rend' . Maar bij deze metafysische straf hoeft het niet te 
blijven. Uitgangspunt voor het recht van de man tot 
correctie is het genoemde Koranvers 4/39. Als de 
vrouw zich bezondigt aan nushuz, d.w.z. haar boekje te 
buiten gaat, dan moet de man haar eerst vermanen, en 
als dat niet helpt haar seksueel boycotten. Helpt ook dat 
niet, dan mag hij haar, al laatste maatregel, kastijden. 
Seksuele weigerachtigheid, het verlaten van het huis 
zonder toestemming, of veronachtzaming van religi
euze plichten, rechtvaardigen volgens de meeste wet
geleerden een lichamelijke tuchtiging. Ook vervalt in 
dat geval haar recht op levensonderhoud. 20 Dit laatste 
vloeit logisch voort uit de bepaling dat de vrouw 
daarop niet automatisch het recht verwerft met de slui
ting van het huwelijkscontract, maar pas nadat zij 'zich 
heeft geleverd'. 21 

Omgekeerd beschikt de vrouw over weinig sancties 
wanneer haar man de huwelijksregels overtreedt. Shal
tut, de gezaghebbende Azhar-rector, vertolkt de gang
bare opvatting wanneer hij de vrouw aanraadt in dat 
geval aile wettelijk toege tane middelen te gebruiken 

om de genegenheid van haar man terug te winnen, con
cessies te doen en hem zo goed mogelijk te behande
len. 22 
Yolgens de Nederlandse bekeerlinge Sajidah moet het 
slaan zachtjes gebeuren, niet harder dan het aanslaan 
van een muziekinstrument. l.' Ook de wetgeleerden be
velen aan de vrouw niet uit volle kracht te slaan en, bij
voorbeeld, een gedraaide doek of een klein houtje te 
hanteren, niet een zweep of een stok. Dit is wat zij aan
bevelen. Wat zij verbieden is haar batten te breken, 
haar tot bloedens toe of in het gezicht te slaan of an
derszins emstig te kwetsen. 24 

Het klinkt allemaal als een slechte grap, ware het niet 
dat dit recht op kastijding ook onder de modeme wet
geving in stand blijft. Zo kent de Marokkaanse Mu
dawwana, een codificatie ontleend aan de Malikitische 
rechtsschool, wei de mogelijkheid tot echtscheiding op 
grond van geleden 'schade' , maar die schade ontstaat 
niet door het blote feit van kastijding. Yoor de wet blijft 
het slaan van de vrouw een legitiem correctiemiddel 
ten behoeve van de man, tenzij de vrouw in het huwe
lijkscontract het recht op ontbinding in geval van tuch
tiging heeft bedongen. Anders ontstaat 'schade' pas 
wanneer zij, bijvoorbeeld, zwaar lichamelijk letsel op
loopt.2' 
Toch valt hier en daar in de modeme wetgeving een 
tendens te bespeuren naar beperking van dit mannelijk 
recht.'6 Zo stelt de Jordaanse code in art. 69 dat de on
gehoorzame vrouw haar recht op levensonderhoud ver
liest. Zij is ongehoorzaam wanneer zij de echtelijke 
woning zonder goede reden verlaat. Als goede reden 
geldt echter: slechte behandeling en kastijding door de 
man. 

Wet van goddelijke oorsprong 
In grote lijnen is de ongelijke behandeling van de hu
welijkspartners in de Shari' a voortgezet in de meeste 
moderne codificaties van het personen-, familie- en erf
recht. De Marokkaanse Mudawwana noemt onder meer 
de volgende rechten van de man jegens de vrouw: haar 
kuisheid en eerbaarheid; gehoorzaamheid naar billijk
heid; respect voor de ouders en bloedverwanten van de 
echtgenoot. Geen van deze eisen wordt aan de man ge
steld. De laatste is daarentegen verplicht tot: het wettig 
onderhoud van zijn vrouw; billijke en gelijke behande
ling als hij met meer dan een vrouw is getrouwd; het 
naar billijkheid verlenen van toestemming aan de echt
genote tot het bezoeken en ontvangen van haar familie. 
Yerder heeft de vrouw de volledige vrijheid te beschik
ken over haar vermogen, zonder toezicht van de echt
genoot." Min of meer dezelfde opsomming geeft deAl
gerijnse wet van 1984. Oat de vrouw de man gehoor
zaamheid verschuldigd is, valt terug te vinden in de 
grote meerderheid van de Arabische wetgeving. 
De moderne codes hebben ook tal van andere, discrimi
nerende regelingen aan de Shari' a ontleend, zoals het 
recht van de man op veelwijverij en eenzijdige versto
ting; de hogere waarde die aan de mannelijke getuige
nis wordt toegekend; het erfrecht (in een vergelijkbare 
positie erft de man twee keer zoveel als de vrouw); de 
bepaling dat een vrouw slechts kan trouwen door tus
senkomst van een, mannelijke, huwelijksvoogd. Uit-
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zonderingen zijn Turkije, waar het Zwitsers Burgerlijk 
Wetboek de Shari's volledig heeft vervangen, en Tune
sie. In het laatste land is de polygamie verboden en is 
het eenzijdig verstotingsrecht van de man vervangen 
door een gerechtelijke scheidingsprocedure, die beide 
echtelieden kunnen aanspannen. 
Ook Zuid-Jemen, dat na de onafhankelijkheid onder 
marxistisch bewind kwam, onderscheidt zich door een 
progressieve wetgeving op dit gebied. In dat land heeft 
de man bijvoorbeeld schriftelijke toestemming van de 
rechter nodig om met meer dan een vrouw te trouwen
een toestemming die aileen wordt gegeven als de eerste 
vrouw onvruchtbaar is of ongeneeslijk ziek. Indien de 
man een tweede vrouw trouwt, kan de eerste vrouw 
zich van hem Iaten scheiden. In andere Ianden staat die 
mogelijkheid ook voor de vrouw open, indien zij dat als 
afzonderlijke voorwaarde in het huwelijkscontract 
heeft Iaten opnemen. In Saoedi-Arabie en Noord
Jemen wordt een dergelijke voorwaarde door de rechter 
echter als niet ontvankelijk beschouwd. In Irak, Syrie 
en Libie, daarentegen, is de tussenkomst van de rechter 
nodig als de man met meer dan een vrouw wit trouwen, 
maar de rechter in die Ianden stelt minder stringente 
voorwaarden (voornamelijk dat de man over voldoende 
financiele middelen beschikt) dan die van Zuid-Jemen. 
Zelfs in twee islamitische Ianden die geografisch zo 
dicht bij elkaar liggen en zoveel gemeen hebben als 
Zuid- en Noord-Jemen, kan de rechtspositie van de 
vrouw dus heel verschillend zijn. In Noord-Jemen is de 
Shari' a namelijk onverkort van kracht in het familie
recht. Het is daarom een interessante vraag welke ge
volgen de politieke eenwording van Noord- ·en Zuid
Jemen zal krijgen voor de positie van de vrouw in be ide 
Ianden.'" 
Men kan stellen dat het personen-, familie- en erfrecht 
het laatste dome in is waar de Shari' a zich algemeen 
heeft weten te handhaven -en zelfs daar aan erosie on
derhevig is.29 Niettemin blijft volledige toepassing van 
de islamitische wet, ook op gebieden waar hij in feite 
nooit zuiver is uitgevoerd, als ideaal springlevend. In 
de opvatting van de schriftgeleerden en veel andere 
vrome moslims is de Shari' a een wet van goddelijke 
oorsprong, een wet voor 'iedere plaats en tijd', die on
verminderd van kracht blijft tot de Dag der Opstanding. 
Oat is een factor waarmee aile regeringen in het Mid
den-Oosten rekening moeten houden. In het huidige 
klimaat lijken radicale overheidsinitiatieven ten gunste 
van de positie van de vrouw dan ook niet te verwachten 
- zelfs valt een ontwikkeling in omgekeerde richting, 
zoals zich na de revolutie in Iran heeft voorgedaan, niet 
uit te sluiten. 

Enquete 
Anderzijds is het zo, dat moslimse denkers en wetge
leerden in verschillende Ianden nogal uiteenlopende 
denkbeelden huldigen over hetgeen de Shari' a ten aan
zien van de vrouw voorschrijft. Oat blijkt bijvoorbeeld 
uit een enquete, die het Saoedische blad Al-Sharq al
Awsat (Het Midden-Oosten) hield over de rot van de 
vrouw in de islamitische samenleving.30 Ofschoon men 
geen al te vergaande conclusies mag verbinden aan 
deze interviews, geven zij toch een indruk hoe anno 
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1990 in kringen van religieuze opiniemakers over dit 
vraagstuk wordt gedacht. 
Over het algemeen zijn de antwoorden van de onder
vraagden niet ver verwijderd van de praktijk in hun 
land. De Saoediers, bijvoorbeeld, schrijven de sluier 
voor en sluiten vrouwen uit van politieke ambten. De 
Marokkanen geven de vrouw wei veel ruimte om ver
antwoordelijke functies te bekleden, hetgeen overeen
komt met art. 38 van de Mudawwana. De Egyptische 
wetgeleerden stellen zich weer wat conservatiever op 
dan de Marokkanen. Een uitzondering is de Jordanier, 
die het standpunt van de Moslimse Broederschap weer
geeft. Op de schaal van 'rekkelijken en preciezen' (zie 
het staatje hieronder) evenaart zijn score in conserva
tisme die van de Saoediers. In de Jordaanse verkiezin
gen van november 1989 behaalden de islamitische kan
didaten 34 van de 80 zetels. De antwoorden van de Jor
danier vertegenwoordigen dus de visie van een niet on
aanzienlijke, invloedrijke minderheid. 
Ter vergelijking heb ik dezelfde vragen telefonisch 
voorgelegd aan de heer Abdulwahid van Bommel, di
recteur van het Moslim Informatie Centrum Nederland, 
en de antwoorden in het staatje verwerkt. 

Bijna aile ondervraagden spraken zich uit over vijf 
hoofdpunten: 
I. Segregatie. Het orthodoxe standpunt is dat ichtilat, 
het gezamenlijk gebruik van de openbare ruimte door 
beide seksen, uit den boze is. In een land als Saoedi
Arabie, waar de Shari' a nog oppermachtig heerst, is 
deze segregatie ver doorgevoerd. De gesegregeerde fa
ciliteiten van de Golfstaten Iaten beide seksen in mate
rieel opzicht overigens weinig te wensen over: een 
mooi voorbeeld van de wijze waarop rijkdom sociale 
modernisering kan verhinderen. Maar ook in Ianden die 
traditioneel meer Westers georienteerd waren, tekent 
zich een tendens af ten gunste van segregatie. In Al
giers eiste een grote demonstratie van moslim-vrouwen 
begin dit jaar de herinvoering van de segregatie en af
schaffing van de ichtilat, dat 'erfstuk van de koloniale 
tijd' .31 

2. Moskeebezoek. Men zou verwachten dat vrome mos
lims vrouwen aansporen tot regelmatig moskeebezoek. 
Oat het tegenovergestelde het geval is, heeft te maken 
met het verbod op ichtilat en de opvatting dat de vrouw 
niet zonder strikte noodzaak het huis mag verlaten. Zij 
mag dat aileen met uitdrukkelijke toestemming van 
haar echtgenoot. De man wordt geacht een oppassende 
vrouw, die in de moskee wil bidden, deze toestemming 
niet te onthouden. Tal van tradities benadrukken echter 
dat het gebed van de vrouw thuis minstens net zoveel 
waard is. Modernistische moslims moedigen moskee
bezoeken door de vrouw soms wei aan met het oog op 
haar godsdienstige opvoeding. 
3. De taak van de vrouw. De vice-rector van de toon
aangevende Azhar-universiteit in Ka'iro antwoordde, 
geheel in lijn met de traditionele visie, op de vraag van 
Al-Sharq al-Awsat: 'Haar eerste taak is thuis , in het 
gezin, en een goede onderwerping aan de heer des hui
zes- daarmee verse haft ze haar man de tijd en rust om 
bij te dragen aan de bouw van de samenleving' .32 Veel 
wetgeleerden herhalen dus in eigentij~se bewoordingen 
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Preciezen en rekkelijken in de Islam, aan de hand van antwoorden gegeven in een enquete van AI-Sharg Al-A wsat. 

Segregatie Staat het de Waar ligt de Welke publieke Welke delen van Vrijheid van de Machtsverhouding 
man-vrouw vrouw vrij naar taak van de ambten kan een haar lichaam vrouw tot de man-vrouw 

de moskee te vrouw (moet zij vrouw bekleden moet een vrouw keuze van haar 
gaan voor het thuis blijven)? (wilaya 'amma) buitenshuis be- huwelijkspartner 
gebed dekken 

I. Saoedi- geen vermenging het verdient de haar plaats is geen een sluier ver- zij wordt uitge- man is de baas over 
Arabie der seksen in het voorkeur dat zij thuis m.u.v. werk dient de voor- huwd vrouw en regelt 

openbare Ieven thuis bidt dat de segregatie keur haar geldzaken 
(geen ichtilat) bevordert 

2. Saoedi- geen ichtilat beter thuis thuis geen zij moet ook een man is de baas 
Arabie sluier dragen over de vrou w 

3. Jordanie geen ichtilar beter thuis thuis geen zij moet ook een man is de baas 
sluier dragen over de vrouw 

4. Sharqa geen ichtilar beter thuis thuis, behalve hoogstens rechter een sluier verdient 
(Verenigde werk dat niet in voor bepaalde de voorkeur 
Arabische stri jd is met haar gevailen 
Emiraten, V AE) vrouwelijke natuur 

5. Egypte een vrouw mag ja, mits zij geen in de eerste plaats hoogstens rechter handen en gezicht vrouw moet haar 
(Azhar Univer- niet aileen zijn opsmuk gebruikt thuis voor bepaalde mogen zichtbaar zijn. man gehoorzamen 
siteit) met vreemde man gevailen mits dat geen zedelijk 

(geen chalwa) gevaar oplevert 

6. Dubai (V AE) geen ichrilar ja, mits zij geen in de eerste plaats geen handen en gezicht 
opsmuk gebruikt thuis mogen zichtbaar zijn 

?.Oman geen chalwa ja, mits zij geen in de eerste plaats geen handen en gezicht 
opsmuk gebruikt thuis mogen zichtbaar zijn, 

mits dat geen zedelijk 
gevaar opleven 

8. VAE geen chalwa ja, mits zij geen in de eerste plaats hooguit rechter handen en gezicht man is thuis de 
opsmuk gebruikt thuis voor bepaalde mogen zichtbaar zijn, baas 

gevailen mits dat geen zedelijk 
gevaar oplevert 

9. Egypte geen chalwa ja. maar ze hoeft in de eerste plaats hooguit rechter handen en gezicht 
(de mufti) niet naar de thuis voor bepaalde mogen zichtbaar zijn 

moskee gevailen 

10. Marokko geen ichrilat ja in de eerste plaats aile functies handen en gezicht zij wordt uitge- vrouw is haar 
thuis mogen zichtbaar zijn huwd eigen baas (op 

wat financiele 
beperkingen na) 

II. Egypte non-segregatie is ja in de eerste plaats vrijwel aile handen en gezicht een vrouw kiest 
(vrouwelijke toegestaan , mits thuis functies, maar mogen zichtbaar zelf haar huwe-
islamitische seksueel onverdacht niet ten koste van zijn lijkspartner 
activiste) gezin 

12. Marokko non-segregatie ja ze moet werken, ailes, behalve handen en gezicht 
maar geen werk dat regeringsleider mogen zichtbaar 
in strijd is met haar zijn, desnoods meer 
natuur 

13. PLO non-segregatie ja haar plaats is alles, behalve handen en gezicht een getrou wde 
niet in de eerste regeringsleider mogen zichtbaar vrouw regelt haar 
plaats thuis zijn eigen zaken 

14. Abdulwahid een vrouw mag ja, zelfs beter een vrouw mag geen regeringsleider ailes, behalve ge- vrij in keuze zij is haar eigen 
van Bommel niet aileen zijn in moskee gaan werken (zij is te emotioneel) zicht en handen baas 

met vreemde man wei rechter voor 
vrouwenzaken 

I. M.A. Yamani, voorzitter islamitische Qibla organisatie, enS. ibn Sa'd ai-Luhaidan, Ministerie van Justitie, Saoedi-Arabie. 2. M.Kh. ai-Qatan, Imam Muhammad ibn Sa'ud 
Riyadh, Saoedi-Arabie. 3. H. Abu Ghazala, directeur van de vereniging tot bevordering van Koranstudie, Jordanie. 4. A.S. Abu Shiqi , directeur van religieuze stichtingen. Sharqa, V AE. 5. 
'Umar Hashim, vice-rector van de Azhar-universiteit. 6. Fatwa-commissie van religieuze stichtingen, Dubai, V AE. 7. A. ibn Hamad ai-Khalili, mufti (een autoriteit die die adviezen geeft 
de hand van de islamitische wet) van Oman. 8. M. ai-Dik, islamitische zending, Verenigde Arabische Emiraten. 9. Sayyid Tantawi, mufti van Egypte. 10. M. ibn Ma 'djuz, Qarawiyyin 
siteit, Fes, Marokko. II . Zainab ai-Ghazali, activiste in de islamitische beweging, Egypte. 12. A. al-Khamlishi, hoogleraar juridische faculteit, Muhammad V universiteit, Rabat, Marokko. I 
A. as-Sayih, voorzitter Palestijnse Nationale Raad (rechter, studeerde aan de Azhar). 14. Abdulwahid van Bommel , Moslim Inforrnatie Centrum Nederland. 
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wat de theoloog al-Ghazali bijna duizend jaar geleden 
zei over dit onderwerp. 
Andere modeme wetgeleerden vatten de rol van de 
vrouw wat ruimer op, maar ook zij zien haar plaats toch 
vooral thuis. Oat geldt ook voor de modeme wetgever. 
In Syrie, Jordanie en lrak, bijvoorbeeld, verliest de 
vrouw haar recht op levensonderhoud als zij zonder 
toestemming van haar man het huis verlaat of gaat wer
ken. 33 Ook volgens de Egyptische wet van 1985 kan de 
man zijn vrouw verbieden het huis te verlaten om te 
gaan werken, tenzij de vrouw dit recht in het huwelijks
contract heeft Iaten opnemen (een mogelijkheid die ook 
in andere Ianden wordt opengelaten) of reeds werkte op 
het moment van de huwelijkssluiting."" 
4. De vrouw in leidinggevende functies. In de Shari' a 
valt het politieke leiderschap onder de wilaya 'amma, 
de 'algemene gezagsuitoefening'. De Koran bepaalt dat 
de mannen opzichters zijn over de vrouwen. Bovendien 
wordt de vrouw door de Shari' a in het algemeen be
handeld als een persoon met beperkte handelingsbe
voegdheid. Daaruit volgt reeds dat de orthodoxe islam 
de wilaya 'amma aan de man voorbehouden acht. Vrij
wel iedere moslim kent de traditie die zegt: 'Een natie 
die door een vrouw wordt geleid, zal geen succes ken
nen'. Wei kan de vrouw een 'bijzonder gezag' uitoefe
nen, bijvoorbeeld als rectrix van een vrouwenuniversi
teit. De Hanafitische rechtsschool acht 'algemene ge
zagsuitoefening' door de vrouw in een zeer beperkt 
aantal gevallen toelaatbaar. 3

' 

Zoals we zagen, hanteren Rashid Rida en andere mo
demisten (niet in onze zin van het woord, maar in de 
betekenis van mensen die de onverminderde geldigheid 
van de islamitische voorschriften voor de modeme tijd 
willen aantonen), een soort biologisch en psycholo
gisch determinisme om dit onderscheid te rechtvaardi
gen. Ook Abdulwahid van Bommel doet dat, door 
vrouwen niet geschikt te achten als regeringsleider 
omdat zij daarvoor 'te emotioneel' zouden zijn. Zij er
kennen dat sommige vrouwen in staat zijn mannelijke 
taken te vervullen, maar menen dat zulke vrouwen door 
de aanraking met de harde mannelijke wereld hun spe
cifieke vrouwelijkheid verliezen: zij worden als het 
ware zelf mannen. Dit soort tegennatuurlijke rolverwis
seling is de islam evenwel een gruwel. 
5. Sluiering. In de Koran (24/30) staat: 'Zeg tegen de 
gelovige vrouwen dat zij hun blikken neers/aan en hun 
schaamte goed bewaren en hun sieraad niet tonen, be
halve wat dam·van (gewoonlijk, MK) zichtbaar is'. Dit 
laatste wordt meestal zo uitgelegd dat de handen en het 
gezicht zichtbaar mogen zijn. Niettemin oordelen vee! 
strenge moslims, in navolging van wetgeleerden als al
Badjuri, dat het beter is 'de deur (van ontucht) te slui
ten ' en de sluier voor te schrijven, temeer daar ' de blik 
de motor van de lust' is en de openbare zeden sinds de 
tijd van de Profeet zijn verslechterd. 36 Tegenwoordig is 
de sluier buitenshuis voor bijvoorbeeld Saoedische 
vrouwen de rigueur, maar ook in modemere Ianden 
rukt de sluiering de laatste jaren weer op. 

Rechten van de vrouw 
Wat betekent dit alles nu in het Iicht van de (intematio
nale) mensenrechten? Afgelopen december legden de 
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juridische experts van de Organisatie van de lslamiti
sche Conferentie de laatste hand aan een ontwerpver
klaring van de mensenrechten in de islam. In artikel 6 
van de tekst valt te lezen: 
'a. de vrouw is gelijk aan de man, gelijk aan hem in 
menselijke waardigheid en ze heeft haar eigen rechten 
en haar plichten ... b. De echtgenoot is verantwoorde
lijk voor het levensonderhoud en het welzijn van het 
gezin.' 31 

Zoals eerder uiteengezet, betekent de gelijkheid van de 
vrouw aan de man in dit verband slechts dat zij, evenals 
de man, haar eigen rechten en plichten heeft - niet dat 
haar rechten en plichten dezelfde zijn als die van de 
man. Aileen al in dit opzicht kan de OIC niet waarma
ken dat haar verklaring een regionale uitwerking is van 
de Universele Verklaring of in overeenstemming is met 
het lntemationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Po
litieke Rechten. Aangezien de Shari' a in art. 26 en 27 
wordt genoemd als de enige bron voor de interpretatie 
van het document kan dat ook niet de bedoeling van de 
islamitische staten zijn. De Shari' a acht zichzelf im
mers verheven boven aile andere wetgeving en gaat uit 
van een globale tweedeling: een 'gebied van de islam ' 
en een 'gebied van oorlog':'" 
In ogen a is de onze, die kijken door de bril van de voor
uitgangsfilosofie, is het een paradox dat de voortschrij
dende intemationalisering ten gevolg heeft dat vee! 
moslims zich thans scherper bewust zijn geworden van 
deze tweedeling dan voorheen. De OIC-formulering op 
het cruciale punt van de rechten van de vrouw tekent de 
ambivalentie waarmee modeme moslims op deze inter
nationalisering reageren. Bij wijze van concessie aan 
de machtsverhoudingen in de wereld, steken zij hun 
uitlatingen in een camouflagepak van intemationale 
sleutelwoorden, zoals 'gelijkheid'. Die terminologie is 
echter vooral bedoeld voor consumptie van de buiten
wacht, inclusief de secularisten in eigen kamp. Maar 
wie zo onbescheiden is de rits van dit pak open te trek
ken, ontdekt al snel dat voor de islam sommige mensen 
meer gelijk blijven dan andere. 

Noten 
Met dank aan Mr Chr. Hensen, wetenschappelijk medewerker 
van het lntemationaal Juridisch lnstituut te Den Haag, en de 
heer Abdulwahid van Bommel, directeur van het Moslim lnfor
matie Centrum Nederland, eveneens te Den Haag. 
Over de kwestie van de vrouw en de islam zijn honderden bee
ken en artikelen geschreven. De positie van de vrouw, als be
schreven in de klassieke en modeme islamitische literatuur, is 
helder samengeval in Ascha, Ghassan, Du Statutln[erieur de Ia 
Femme en Islam , Parijs: L' Harrnattan, 1989. 
De nummering van de Koranverzen verwijst naar de Koranver
taling van J.H. Kramers. 
Voor wetgeving op het gebied van personen-, familie- en erf
recht : Berrnann/Ferid, lnternationales Ehe- und Kindschafrs
rechr, Frankfurt a/Main: Verlag fUr Standesamtswesen. 

!. Robert Fisk, The Independent, 22 januari 1990; Conor 
Cruise O' Brien, The Times, 20 januari 1990. 

2. Vgl. art. 10 van de lraanse grondwet van 1979: 'Her gezin 
vertegenwoordigr de fundamentele eenheid van de islami
rische maatschappij.' 

3. De Egyptische publiciste Safina Kazim in het Saoedische 
blad AI-Sharq ai-Awsar. 14 maart 1990. 

4. Dezelfde bewoordingen gebruikt o.a. de bekende Franse 
bekeerling tot de islam, Roger Garaudy, De Mensenrech-
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ten en de Islam, in Ethiek van de Wereldreligies en de 
Rechten van de Mens, Concilium 1990-2, Hilversum: Gooi 
en Sticht, 1990, biz. 53. 

5. Het Saoedische blad A/- 'Ukaz, 17februari 1989. 
6. Memissi, Fatima, Beyond the Veil, Cambridge, Mas

sachusetts: Schenkman, 1975, biz. 4 en 41. 
7. Precies dezelfde formulering gebruiken: Shaltut, Mahmud, 

AI-ls/am: 'Aqida wa Shari'a (De Islam: Geloofsleer en 
Wet), Ka"iro: Dar al-Qalam, tweede druk (zonder datum), 
biz. 243. Rida, Muhammad Rashid, Nida' li ' l-Djins ai
Latif(Oproep aan het Schone Geslacht), Ka"iro: Al-Manar, 
1932, biz. 22. 

8. Sattar, Sajidah Abdus, De Positie van de Vrouw in de 
Islam, Amsterdam: Stichting Nederlandse Moslimvrouwen 
AL NISA, 1987. 

9. Al-Ghazali, Abu Hamid,lhya' 'Ulum at-Din , Ka"iro, 1933, 
deel II, biz. 54. 

10. Geciteerd in Gh. Ascha, biz. 98-9. 
II. Ibn Kathir, '!mad at-Din, Tafsir, Kalro: '!sa al-Halabi 

(zonder datum), deel I, biz. 491-2. 
12. Rida, Muhammad Rashid, Tafsir al-Qur'an ai-Hakim ai

Mushtahir b' ism Tafsir at-Manor, Ka"iro, 1910, dee IV, biz. 
66 e.v. 

13. Shaltut, biz. 175 e.v. 
14. Al-Ghazali, biz. 53. 
15. De vier belangrijkste islamitische rechtsscholen zijn: de 

Shafi'itische, de Malikitische, de Hanafitische en de Han
balitische. Deze scholen zijn genoemd naar hun grondleg
gers, die leefden in de tweede en derde eeuw van de islam. 

16. Al-Badjuri, Ibrahim, Hashiya, Ka"iro, 1855, deel II, biz. 
151. 

17. Al-Ghazali, biz. 27. 
18. Bijvoorbeeld: Ibn Baz, 'Abd al-' Aziz, AI-Fatawa, Riyadh: 

Kitab al-Da'wa, 1988 (tweede druk), dee! II, biz. 169; 
Kemkamp, W.J.A., De Islam en de Vrouw, Amsterdam: 
Noord-Hollandse Uitgeversmij., 1935, biz. 130; Shaltut, 
biz. 207. 

19. Al-Ghazali, biz. 28 en 52. 
20. Al-Badjuri, biz. 223; Ascha, biz. 108; Schacht, J., An In

troduction to Islamic Law, Oxford: Clarendon Press, 1964, 
biz. 167-8. 

21. Kemkamp, biz. 130; Nasir, Jamal J., The Islamic Law of 
Personal Status, Londen: Graham & Trotman, 1986, biz. 
296. 

22. Shaltut, biz. 184; Ibn Baz, biz. 193, 198. 
23. Abdus Sattar, biz. 33. 
24. Al-Badjuri, biz. 225. 
25 . De Mudawwanah, Marokkaans Wetboek inzake Personen, 

Familie- en Elfrecht, venaald uit het Arabisch door M.S. 
Berger en J.H. Kaldenhoven, Nijmegen: Ars Aequi Libri, 
1989, biz. 60 (an. 56, noot 27); Jordens-Cotran, Leila, De 
Ontbinding van het Marokkaanse Huwelijk , Haren, 1987, 
biz. 29. 

26. Bergmann/Ferid, Religiose Eherechte-lslam, biz. 13. 
27. De Mudawwanah, biz. 43 (an. 35 en 36). 
28. The Independent van 12 mei 1990 bericht dat de nieuwe 

grondwet de Shari' a slechts als 'een van de belangrijkste 
rechtsbronnen' zal noemen. Le Monde van 13 juni 1990 
constateen echter een golf van re"islamisering in Zuid
Jemen. 

29. Zie bijvoorbeeld, Prof. Dr. Mr. J. Brugman, 'lntemationaal 
Privaatrecht en Islam in Egypte' in Recht van de Islam I , 
RIMO-symposium, Groningen 1984, biz. 4-18. 

30. AI-Sharq al-Awsat, 12 afleveringen tussen 3-19 maan 
1990. 

31. Ibid., 5 februari 1990. 
32. Ibid., 14 maan 1990. 
33. Nasir, biz. 96-7. 
34. Drs. N. Kruijs Voorberge, De Nieuwe Egyptische Wet op 

het Personeel Statuut, in Recht van de Islam 5, RIMO-sym
posium, Maastricht 1987, biz. 3-19. 

35. Voor een uitvoerige bespreking van de kwestie vanuit or
thodox standpunt, zie Al-Radjihi, Ahmad Nasir, in AI
Sharqal-Awsat, 15 mei 1989. 

36. Al-Badjuri, biz. 161-2. Zie ook: Snouck Hurgronje, C., 
Twee Populaire Dwalingen Verbeterd (1886), Verspreide 
Geschriften, deel I, Bonn, Leipzig: Kurt Schroeder, 1923, 
biz. 305-17. 

37. Kayhan International (Teheran), 30 december 1989. 
38. Zo eist Ibn Baz, de hoogste Saoedische religieuze autori

teit, de verwijdering van 'aile joden, christenen en andere 
afgodendienaars, zowel mannen a is vrouwen' van het Ara
bisch schiereiland, AI-Fatawa, biz. 200. Zie ook: An
Na'im, Abdullahi Ahmed, Islamic Law, International Re
lations, and Human Rights in Cornell International Law 
Journal , vol. 20, nr. 2, zomer 1987, blz .. 317-35. 
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Een nieuwe mythe voor Europa 

Tegen het einde van de twintigste eeuw Ievert een te
rugblik op wat Europa in deze periode heeft bijgedra
gen aan de beschaving van de intemationale betrekkin
gen een huiveringwekkend beeld op. Wanneer men de 
ernst en de omvang van de militaire gewelddaden in de 
koloniale gebieden buiten beschouwing laat, wordt het 
bepaald door het ontketenen van twee ongekend bloe
dige wereldoorlogen en een interbellum waarin de twee 
grootste mogendheden op het continent in de greep 
kwamen van de meest totalitaire regimes die de wereld 
heeft gekend. Afgezien van de onbeschrijflijke mate
riele verspillingen en verwoestingen, kostte dit tegen 
de honderd miljoen doden en een veelvoud aan inva
liden en getraumatiseerden - dit alles binnen de duur 
van een mensenleven. In geen van de andere wereldde
len heeft zich iets voorgedaan dat hiermee vergelijk
baar is. 
Ging het totalitaire nationaal-socialistische Duitsland 
in 1945 in een totale nederlaag ten onder, het totalitaire 
communistische bewind in de Sovjet-Unie lijfde geheel 
Oost- en een groot dee! van Midden-Europa en de Bal
kan in en ontwikke1de zich tot een ambitieuze militaire 
grootmacht op wereldschaal. De confrontatie met de 
Verenigde Staten en West-Europa, de angst voor een 
allesvemietigende kemoorlog, de verslindende bewa
peningswedloop en de militaire patstelling in Europa 
die daaruit voortvloeiden, bepaalden de intemationale 
betrekkingen in de tweede helft van deze eeuw. Aan dit 
tijdperk is een einde gekomen sinds de machthebbers in 
Moskou erkenden in welke economische en militaire 
impasses zij verzeild waren geraakt en een realistischer 
koers in de buitenlandse politiek kozen. Daardoor ont
stond ruimte voor de democratische omwentelingen die 
zich in Midden-Europa aan het eind van de jaren '80 
voltrokken. Inmiddels blijkt de eenpartijdictatuur zelfs 
binnen de Sovjet-Unie niet meer te handhaven en ver
liest ook zij haar totalitaire trekken - iets dat tot voor 
kort door de best gelnformeerde vrienden en vijanden 
op deze termijn nog ondenkbaar werd geacht. Voor het 
eerst tekent zich een Europa af dat geen enke1e despotie 
en aileen nog meer of minder democratische staatsvor
men kent. 
De totalitaire regimes die zo sterk hun stempel op de 
loop der historie hebben kunnen zetten, waren niet ge
baseerd op gedachten die van elders kwamen aan
waaien, maar sproten voort uit de Europese ideeenwe
reld. Daarom roept de ineenstorting van het laatste en 
grootste bolwerk van het totalitarisme des te nadrukke
lijker de vraag op of men in Europa historische kansen 
op een andere rol in de wereld zal willen en kunnen be
nutten. 

Hoe weinig er om trent de nabije toekomst valt te voor-
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spellen, een ding is zeker: het communisme zal bij het 
zoeken naar oplossingen voor grote maatschappelijke 
problemen geen rol meer spelen. Het wereldbeeld dat 
haar theorie bepaalde is als een zeepbel uiteengespat, 
met inbegrip van aile nuances die zich erin hebben 
voorgedaan, van trotskisme en titolsme tot maolsme en 
eurocommunisme. Zeventig jaar na de machtsgrepen 
van Lenin en Stalin en hun bolsjewistische beroepsre
volutionairen is het materiele en morele bankroet van 
het politieke bestel dat zij invoerden compleet. De re
sultaten van de centralistische geleide planeconomie 
blijken nog geringer dan de scherpste critici verwacht
ten, de sociale werkelijkheid bedroevender dan de 
grootste pessimisten vreesden. Een veelzeggende vraag 
in het Sovjet-parlement luidde: 'Als de wereldrevolutie 
we! was geslaagd, waar zouden we dan nu graan heb
ben gekocht?' 
Weinigen zullen zich nog kunnen indenken dat het 
Sovjet-communisme in de jaren '20 en '30 vee I enthou
siasme, steun en toewijding losmaakte in de democrati
sche Ianden in West-Europa en in de Verenigde Staten, 
ook bij gezaghebbende wetenschapsmensen en schrij
vers, en dat zelfs in de naoorlogse decennia, toen er nog 
maar weinig reden tot twijfel aan het ware karakter van 
het regime kon bestaan, vele intellectuelen in het Wes
ten solidair bleven met het Sovjet-bewind. Er is meer 
be grip en waardering voor de intellectuelen in Midden
en Oost-Europa, die zich van het communistische re
gime losmaakten, actief in verzet kwamen en tijdens de 
democratische revoluties in de voorste rijen waren te 
vinden. 

Arthur Koestler 
Vee! opheldering over de drijfveren en dilemma's, ver
wachtingen en ontgoochelingen van Europese intellec
tuelen die zich enige tijd met het communistisch totali
tarisme verbonden, maar er later afstand van namen, is 
te vinden in het werk van Arthur Koestler. 
Hij trad in Berlijn, in 1931 , op 26-jarige leeftijd, onder 
de indruk van de dreigende opmars van Hitlers bruin
hemden, toe tot de Kommunistische Partei Deutsch
lands, die in die tijd nog werd gezien als de belangrijk
ste en veelbelovendste formatie van de Komintem, de 
door Moskou ter doorvoering van de wereldrevolutie 
gedirigeerde communistische intemationale. Aanvan
kelijk spee1de hij, werkzaam als redacteur buitenland 
van de Vossische Zeitung , een kleine rol in de inlichtin
gendienst van de Komintem en na het aan de macht 
komen van de nationaal-socialisten was hij in Parijs 
enige tijd in dienst van Willi MUnzenberg, de ver
maarde, succesvolle Ieider van de antifascistisch ge
richte propagandacentrale van de Komintem. Gefe
teerd als progressief schrijver, maakte hij in de jaren 
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'30 enkele reizen door de Sovjet-Unie, daama belandde 
hij als journalist in de Spaanse burgeroorlog, waar hij 
enkele maanden in door Franco beheerst gebied in een 
gevangenis doorbracht. 
Koestler brak met het communisme in 1938, toen zich 
bij vele intellectuelen in het Westen die zich in hun po
litieke aspiraties met de Sovjet-Unie hadden vereenzel
vigd een vertrouwensbreuk aftekende. Deze werd ver
oorzaakt door een aantal showprocessen die Stalin op 
gang bracht ter verzekering van zijn persoonlijke al
macht en van de militarisering van partij en staat, eco
nomie en cultuur. Zij zou aan het begin van de Tweede 
Wereldoorlog nog worden versterkt door de schok van 
zijn pacteren met Hitler. In de beklaagdenbank tijdens 
deze berucht geworden Moskouse processen in de jaren 
'30 zaten bekende partijleiders en gezaghebbende bol
sjewiki van het eerste uur, die de belangrijkste functies 
in de regering en in de Komintem hadden vervuld. Tij
dens openbare verhoren, die buiten de rechtzaal ge
paard gingen met massale mobilisatiecampagnes tegen 
'deze troep dol/e honden' . zoals de open bare aanklager 
de gedagvaarden etiketteerde, spraken de beklaagden, 
ogenschijnlijk uit vrije wil, volstrekt ongeloofwaardige 
bekentenissen en onderlinge beschuldigingen van spio
nage en verraad uit; voor hun persoonlijk lot maakte 
het niets uit, ze werden ter dood veroordeeld en geexe
cuteerd. Niet aileen buiten maar ook binnen de commu
nistische wereldbeweging wekte deze gang van zaken 
diepe weerzin en verbijstering. 
In een aantal gevallen betrof het mensen die, toen zij 
nog tot de machthebbers behoorden, hun politieke te
genstanders eveneens lieten liquideren en daarom wei
nig hoop op een andere gang van zaken kunnen hebben 
gehad. Bij sommige aangeklaagden zullen folteringen 
en valse beloften een niet geringe rol hebben gespeeld. 
Anderen kunnen tot apathie zijn gekomen omdat de 
schaamteloze onmenselijkheid, zowel binnen de beslo
tenheid van de gevangenis en de verhoorkamer als op 
de massameetings daarbuiten, elk verlangen had ge
doofd nog Ianger deel uit te maken van een wereld 
waarin dit mogelijk bleek; de laatste indrukken die na
bestaanden van hen kregen wijzen soms in die richting. 
Het staat echter ook vast, dat in elk geval enkele aange
klaagden, bekend als persoonlijk moedige en onbaat
zuchtige revolutionairen, aanvankelijk niet bogen voor 
de eisen van hun beulen. Zij hebben zich Iaten overre
den en het verzoek om, willens en wetens, zonder uit
zicht op enig respijt, de absurde, onware en zowel voor 
hen als voor hun kameraden fatale verklaringen af te 
leggen, uiteindelijk toch gehonoreerd op grond van wat 
zij als de consequentie van hun revolutionaire overtui
ging beschouwden. 

De Geschiedenis 
In zijn roman Darkness at noon, die in 1940 in Enge
land verscheen, heeft Koestler een overtuigend beeld 
van een dergelijke gang van zaken weten op te roepen. 
De hoofdfiguur, Roebasjov, is een veteraan van de re
volutie, de burgeroorlog en de Komintem en was enige 
tijd volkscommissaris (minister). Hij weet wat het is te 
zijn gearresteerd, zijn dagen in eenzaamheid in een eel 
door te brengen en te worden verhoord en gemarteld, 

maar tot dan toe aileen in Ianden waar de partij werd 
vervolgd, niet waar zij zelf tot vervolging was overge
gaan. Eerst wordt zijn zaak behandeld door Ivanov, een 
oude kompaan uit de jaren van de burgeroorlog. Deze 
wil verhinderen dat er druk op Roebasjov wordt uitge
oefend omdat het slechts tot versterking van diens • mo
rele vervoering' zal leiden. Ivanov tracht de gearres
teerde 'fangs de weg van de logica' tot erkenning van 
het gelijk van de partij te brengen en tot afwijzing van 
aile andere stand pun ten dan die van 'Nr. I', de Ieider. 
Na enige tijd neemt de jongere Gletkin de bewerking 
van Roebasjov over. Ivanov die werd verweten te veel 
egards in acht te hebben genomen is dan al 'geliqui
deerd'. Yanaf dat ogenblik komt er ook enige fysieke 
druk op Roebasjov, maar Koestlers roman blijft toege
spitst op diens politieke en morele overwegingen. 
Het is Gletkin niet voldoende dat Roebasjov andere 
standpunten dan die van Nr. I verwerpt, er wordt van 
hem een bijdrage verwacht aan het vormen van een 
beeld van de oppositie tegen Nr. I, dat bij de massa elk 
be grip voor haar motieven uitsluit. ·De politiek van de 
oppositie is verkeerd. Jouw taak is het daarom de op
positie verachtelijk te maken; de massa' s te doen be
grijpen dat oppositie een misdaad is en dat de /eiders 
van de oppositie misdadigers zijn. Als je begint te pra
ten over je ingewikkelde drijfveren zul je bij hen aileen 
verwarring zaaien. Het is jouw taak, kameraad Roe
basjov, te vermijden dat er sympathie en medelijden 
wordt gewekt. Sympathie en medelijden voor de oppo
sitie zijn een gevaar voor hetland.' 
Koestler beschrijft Roebasjov bezinning op zijn (evens
lange overtuigingen en zijn verzet tegen wat er van 
hem wordt gevraagd. AI in het begin van die overpein
zingen herkent de gevangene bij zichzelf • de oude 
kwaal van revolutionairen': de fatale gewoonte • zich
zelf te beoordelen vanuit de positie van anderen'. Het 
wereldbeeld van de bolsjewiki is en blijft ook het zijne; 
hun 'wetenschappelijk socialisme' feert, dat er sprake 
is van een historische ontwikkeling die wetmatig en on
vermijdelijk eerst de socialistische en vervolgens de 
communistische maatschappij zal voortbrengen en dat 
de door Lenin geschapen partij, die zich daarvan be
wust is, als noodzakelijke voorhoede van het proletari
aat, de wil van De Geschiedenis belichaamt en haar 
door middel van revolutionaire ingrepen behoort door 
te zetten. Het leidt bij Roebasjov tot de keuze voor 'de 
consequente logica, het zeilen zonder ethische ballast'. 
die hij met Ivanov gemeen heeft, en tot de relativering 
van het 'fair play', dat de democratie behoort te domi
neren. 'Op de kritieke keerpunten van de geschiedenis 
is er slechts een andere regel mogelijk: de oude regel 
dat het doe/ de middelen heiligt.' Het antwoord op de 
vraag aan wie dan wei zou moeten worden overgelaten 
te bepalen wanneer er sprake is van dergelijke 'kri
tieke' momenten, blijkt hem vanzelf te spreken - de 
partij. 

'lk' 
De eenzame opsluiting brengt hem tot enige bespiege
lingen over zijn individuele ervaringen, gedachten en 
gevoelens, maar het ziet er allerminst naar uit dat de 
nog altijd aan de revolutie toegewijde veteraan herinne-
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ringen heeft aan persoonlijk geluk om naar terug te ver
langen; in zijn gedachtengangen komt nog slechts ' de 
grammaticale fictie eerste persoon enkelvoud' voor -
in Koestlers, op dit punt aan het groteske grenzende 
analyse, blijft 'ik' als een te zondig begrip en uitgangs
punt voor Roebasjov taboe. 
Wie zich dermate ondergeschikt heeft gemaakt, bereikt 
het punt waarop men ook innerlijk afstand van zijn vrij
heid doet en als enige morele beginsel de totale onder
werping aan de eisen van anderen overhoudt. Roebas
jov negeert niet aileen ervaringen en kennis van feiten 
die met de mythe van de revolutie in strijd zijn, het ver
val gaat zo ver dat hij ook het elementaire feit ik niet 
meer erkent. Even doet zich nog een troostende wens
droom van rehabilitatie voor, de veronderstelling dater 
ooit wellicht toch meelij en sympathie voor hem zal 
zijn - in het hiemamaals van de historie, als aile strijd 
achter de rug is, de archieven open zullen gaan en een 
reconstructie van de ware toedracht mogelijk lijkt. 
In het begin is zijn meest afschuwelijke gedachte, dat 
Nr. I bij de meningsverschillen over wat de wil van De 
Geschiedenis dan wei mocht zijn, gelijk zou kunnen 
krijgen. Maar het verzet tegen de opvattingen van Nr. I 
devalueert op den duur ook in de gedachten van Roe
basjov tot 'zogenaamde oppositie', tot 'seniel gebab
be/' van oude revolutionairen die ' uitgeblust en gede
moraliseerd' zijn en hij zoekt eerherstel voor zichzelf 
in het gehoorzamen 'tot en met de laatste consequen
tie', tot en met het prijsgeven van elke vorm van wat hij 
eigendunk noemt. Hij onderwerpt zich en 'bekent' op 
de rechtzitting alles dat hem door Gletkin is voorge
schreven. 'lk heb slechts een rechtvaardiging'' besluit 
hij de aanklacht jegens zichzelf. 'lk maakte het mezelf 
niet gemakkelijk. Verwaandheid en de laatste resten 
van trots jluisterden me in: sterf in stilte, zeg niets, of 
ga de dood in met een nobel gebaar, met een aangrij
pende zwanenzang op je lippen, start je hart uit en tart 
je beschuldigers. Dat zou gemakkelijker zijn geweest 
voor een oude rebel, maar ik heb die verzoeking weer
staan. Daarmee is mijn taak beeindigd.' 
In de ogen van Roebasjov was De Geschiedenis die 
zijn partij trachtte door te drukken 'a priori a-moreel, 
gewetenloos'. Doordat de partij deze a-moraliteit in het 
leninisme en het stalinisme ovemam, en daarmee ver
valsingen van het beeld van De Geschiedenis mogelijk 
maakte, was haar, ook bezien vanuit het geloof in de 
mythe van De Geschiedenis, een intellectuele tegen
strijdigheid eigen. Wie menen hun handelen te moeten 
afstemmen op wat De Geschiedenis is en zou willen 
zijn, kunnen dat immers slechts zolang zij de loop der 
gebeurtenissen kennen. Wanneer de bevolking en de 
massa van de leden van de partij worden misleid door 
hen niet de feiten te verschaffen, maar de onware voor
stelling van zaken voor te schotelen die Nr. I wenst, 
zijn ze niet eens in staat de wil van De Geschiedenis te 
doorgronden en gedoemd op dwaalwegen te geraken. 
In Darkness at Noon blijft dit Roebasjov ontgaan; ook 
elders maakt Koestler er geen punt van. 
In deze Iaatste woorden tijdens het proces kan men 
wellicht nog een smeekbede beluisteren om waardering 
voor zijn overgave, voor zijn totale onderwerping aan 
de wens van Nr I, de man die bepaalde wat De Ge-
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schiedenis van deze oude rebel wilde en wat niet. Maar 
evenals de vele anderen werd ook Roebasjov een paar 
uur na het vonnis naar een keldergang geleid, waar hem 
na enkele passen het verwachte nekschot werd toege
diend. 

Memoires 
Koestler schreef Darkness at Noon in de jaren 1939-
1940, toen hij zich als politiek vluchteling in Frankrijk 
bevond, maandenlang ge"intemeerd werd of onder toe
zicht stond, en zijn manuscript moest beveiligen voor 
riskante belangstelling van de politieke politie. Voor de 
Duitse bezetting ontkwam hij ermee naar Londen, waar 
hij opnieuw in een eel belandde. Na enige tijd genoot 
hij daar het bijzondere privilege een boek van buiten de 
inrichting in ontvangst te mogen nemen: het manu
script van de vertaling van zijn roman. Tijdens het ver
blijf in deze gevangenis werd ook een doodvonnis vol
trokken, het betrof een tot de strop veroordeelde Duitse 
spion 'Die ochtend lie pen de bewakers op hun tenen en 
er heerste een diepe stilte in het grate gebouw. Het was 
goed te weten op een plek te zijn, waar het ter dood 
brengen van een mens werd beschouwd als een plech
tige en uitzonderlijke gebeurtenis. Her was een wereld 
van verschil; her was trouwens waar deze o01·log om 
ging.' 
Vrijwel gelijktijdig met Darkness at Noon werden de 
minder bekend geworden memoires gepubliceerd van 
generaal Krivitski, hoofd van de militaire spionage 
voor de Sovjet-Unie in West-Europa tot hij als eerste 
hooggeplaatste functionaris naar het Westen uitweek. 
Deze onthullen tot in detail hoe twee mannen, die in 
1905 tot de mede-oprichters van de partij van Lenin be
hoorden en legendarische legeraanvoerders waren in de 
burgeroorlog die volgde op de bolsjewistische machts
greep in 1917, mannen die tijdens de voorbereiding van 
het eerste grote showproces maandenlang folteringen 
trotseerden en de dood boven de vemedering prefereer
den, ten slotte toch door de knieen gingen en in open
bare zelfbeschuldigingen de door Stalin verzonnen leu
gens debiteerden. Men zou denken dat een van hen, 
Mrachovski, model had gestaan voor de figuur van 
Roebasjov. Koestler kreeg Krivitski's memoires echter 
pas na de publicatie van zijn roman onder ogen. Hij las 
ze als 'een spookachtige, spiritistische terugkeer van 
de personages en gebeurtenissen uit mijn verbeelding 
in de werkelijkheid.' 
Darkness at Noon kreeg de aandacht die het verdiende 
pas enige jaren na de Tweede Wereldoorlog, in Frank
rijk, waar het de eerste literaire veroordeling van het 
Stalin-regime behelsde die daar na de Duitse bezetting 
werd gepubliceerd. Het was een periode waarin sterke 
gevoelens van solidariteit leefden met de bevolking van 
de Sovjet-Unie vanwege haar indrukwekkend aandeel 
in de strijd tegen Hitler-Duitsland en in de wetenschap 
dat zij in het onvoorstelbaar verwoeste land meer dan 
twintig miljoen doden betreurde. Stalin gold in die tijd 
ook in het Westen als groot oorlogsleider, zijn dictatuur 
werd veelal vergoelijkt als de prijs voor het veiligstel
len van de opbouw van het socialisme in een zich be
dreigd voelende Sovjet-Unie. Kritiek op zijn regime 
werd al gauw opgevat als anti-communisme en anti-
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communisme werd gelijkgesteld met anti-socialisme. 
Vanuit de Franse CP werd een campagne ontketend 
tegen Koestler en Darkness at Noon. 

Onfeilbaarheid 
Samen met de Britse sociaal-democraat Richard 
Crossman stelde Koestler in 1950 The God that Failed. 
Six Studies in Communism samen, een bundel beschou
wingen van bekende schrijvers, die allen communist 
waren geweest of vergaand hadden samengewerkt met 
communisten, onder wie Andre Gide, Louis Fischer en 
Stephen Spender, mannen die niet aileen konden uit
eenzetten waarom zij zich tegen het communisme 
waren gaan keren, maar ook waarom zij er zich in de 
jaren '20 en '30 toe hadden Iaten bekeren. Veertig jaar 
na dato valt op dat Crossman er in zijn inleiding uit
drukkelijk aan herinnert, dat zich onder de vooroor
logse partijgangers en fellowtravellers ook de 'vroeg
tijdige anti-fascisten' bevonden, 'verschrikkelijk een
zame mannen en vrouwen die het (Duitse nationaal-so
cialisme) al begrepen en trachten te bestrijden v66r 
dat respectabel was geworden. Het was die eenzaam
heid die hun geesten openstelde voor de aantrekkings
kracht van het communisme.' Opmerkelijk is voorts dat 
het persoonlijk kennis maken met de corruptie en het 
bedrog, de arrogantie en de absurditeiten van de Mos
kouse machthebbers, de afkeer en de breuk onont
koombaar maakt- het geeft te denken over het karakter 
en de integriteit van degenen die een en ander ook zelf 
moeten hebben ervaren, maar de ingeslagen weg niet 
verlieten. Tekenend voor de tijd waarop The God that 
Failed betrekking heeft, is het ontbreken van voorbeel
den van lichtgelovigheid en te goeder trouw blijven op 
grond van telkens weer van bovenaf aangekondigde 
vemieuwingen en democratiseringen, waarmee nadien, 
sinds de dood van Stalin, tel kens weer getracht werd de 
mythe van de maatschappelijke vooruitgang in de Sov
jet-Unie en andere door communisten geregeerde ian
den in Ieven te houden. 
Uit de bijdrage van Koestler blijkt dat zijn breuk met 
het communisme zich heeft voltrokken tijdens de ge
vangenschap in Franco-Spanje. Door de ervaringen die 
hij daar opdeed, drong tot hem door dat 'de mens een 
realiteit, maar de mensheid een abstractie is', het doe! 
de middelen slechts binnen zeer nauwe grenzen heiligt 
en morele normen 'de krachten vormen die de bescha
ving in stand houden'. Tijdens een lezing in Parijs, zijn 
laatste optreden in partijverband, deed hij met opzet en
kele uitspraken die zijn toenmalige kameraden als oor
logsverklaringen opvatten; de eerste luidde: 'Geen be
weging, partij of per soon kan aanspraak maken op on
feilbaarheid.' 
Niet lang daama, in een terzijde in Darkness at Noon, 
laat hij Roebasjov opmerken: 'lk geloof niet Langer in 
mijn eigen onfeilbaarheid. Daarom ben ik verloren.' 
Hoewel de auteur noch zijn romanpersonage er nader 
op ingaan, wordt hier een essentieel verschil tussen hei
den aangegeven, tussen mensen als Koestler enerzijds 
en de Roebasjovs, Ivanovs en Gletkins anderzijds: het 
geloof in onfeilbaarheid als zodanig, ongeacht of men 
die zichzelf dan wei een ander toeschrijft. Het zich los
maken van het communisme Ieidde bij Koestler tot het 

afwijzen van absoluut geloof als zodanig; aansluiting 
zoekend bij het idee van Heilige Schriften, de intellec
tuele grondslagen en de bronnen voor de mythen van 
de grote monothe"istische wereldgodsdiensten, brengt 
hij dat in zijn autobiografie prachtig in beeld: 'Vroeger 
beschouwde ik het universum als een open boek, ge
drukt in de taal van natuurkundige vergelijkingen en 
doorslaggevende maatschappelijke factoren, maar nu 
zie ik het als een tekst, geschreven in onzichtbare inkt, 
waarvan we tijdens onze zeldzame ogenblikken van ge
nade een klein fragment kunnen ontcijferen.' 
Ondanks alles bevatte ook Koestlers afscheidsbrief aan 
de kameraden en de partij in 1938 nog een veelzeg
gende loyaliteitsverklaring; het was voor hem nog al
tijd de Sovjet-Unie die 'onze laatste en enige hoop op 
deze snel in verval rakende planeet belichaamt'. 
Twaalf jaar nadien, in The God that Failed, in de eerste 
jaren van de koude oorlog, beoordeelde hij dit als 'een 
zich vastklampen aan de laatste draad van de ver
scheurde illusie' , als 'typerend voor die intellectuele 
lafheid dieter linkerzijde nog altijd de overhand heeft'. 
Zijn slotconclusie: 'De verslaving aan de Sovjet-mythe 
is even hardnekkig en moeilijk te genezen als iedere 
andere verslaving.' 
A Is belangrijkste oorzaak van zo 'n verslaving ziet 
Koestler persoonlijke levensgeschiedenissen die een 
'geperverteerd zelfrespect' teweeg brachten, een ge
brekkig besef van eigenwaarde en weinig zelfvertrou
wen. Zichzelf als voorbeeld nemend duidt hij op een 
traumatische kindertijd die achtervolgingswaan en 
sterke inferioriteitsgevoelens veroorzaakte. Daarbij 
passen herinneringen aan de rol van het heldhaftige ar
beideristische archetype, dat vooral in de Stalin-pe
riode gangbaar was in de communistische beweging. 
Koestler snakte er indertijd naar zelf ook zo'n eenken
nige eenvoudige van geest te worden en verklaart zijn 
'intellectuele zelfcastratie' ten dele als 'een /age prijs 
voor het bereiken van enige gelijkenis met kameraad 
Ivan lvanovitsj van de Poetilov fabrieken in Petersburg 
- onze Buffalo Bill' . De keuze van de naam Ivanov 
voor de wat vaderlijke figuur in de roman die de eerste 
verhoren leidt, zal dan ook geen puur toevallige zijn ge
weest. 

Zwakke persoonlijkheid 
De gemeenschappelijke factor in de uiteenlopende in
dividuele Iotgevallen van de vele twintigers en derti
gers onder de intellectueel gevormden die zich in Euro
pa bij het communisme aansloten, waren de maatschap
pelijke beroeringen in de nasleep van de twee wereld
oorlogen. Vertrouwde waarden en levensvormen 
gingen verloren en tegelijkertijd leken 'nieuwe open
baringen uit het Oosten', marxistisch getint dit keer, op 
aile vragen een helder en radicaal antwoord te bevatten. 
'Niets kan de gemoedsrust en sereniteit van de be
keerde meer verstoren dan de angst dit geloof opnieuw 
te moe ten missen, hij gelooft dat dit het enige is dat zijn 
Leven de moeite waard kan maken' - bij elke nieuwe 
aanslag op het persoonlijk zelfvertrouwen klampte men 
er zich des te steviger aan vast. Trouw en toewijding 
berustten niet op een onafhankelijke innerlijke keuze, 
maar waren het gevolg van een zwakke, kwetsbare per-
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soonlijkheid - het komt niet aileen bij aanhangers van 
de communistische ideologie voor. 
Richard Wright, een zwarte Amerikaan, beschreef in 
The God that Failed hoe verbluft hij was bij de eerste 
kennismaking met communisten in Chicago - 'bij de 
ontdekking dat er in deze wereld een georganiseerd 
zoeken bestond naar de waarheid omtrent het Ieven 
van de onderdrukten en alleenstaanden'. Hijzelf ver
bluft de lezer met de schildering van een partijvergade
ring, in de Verenigde Staten, in de jaren '30, waarin een 
van zijn vrienden zelfbeschuldigingen uitspreekt die 
doen denken aan wat Stalins rechters in die tijd te horen 
kregen. 'Het was niet een angst voor de Communisti
sche Partij die hem tot bekentenissen bracht, maar een 
angst voor de straf die hi) tegen zichzelf zou eisen ... 
zijn hart was het hunne en de hunne waren het zijne en 
als een mens die staat van verwantschap met anderen 
bereikt. .. ' 
Ignazio Silone verhaalt hoe Stalin de Komintem in de 
jaren '20 ondergeschikt maakte aan zijn persoonlijke 
machtsstrijd en er van de zusterpartijen door Moskou 
slechts ja en amen knikken werd verlangd. Zijn oordeel 
over de mythe van de onverrnijdelijke overgang naar 
het socialisme is het duidelijkst en gaat het verst: 'Hoe 
nadrukkelijker socialistische theorieen er aanspraak 
op maken "wetenschappelijk" te zijn, des te tijdelijker 
zijn ze; maar de socialistische waarden zijn blijvend. 
Het onderscheid wordt onvoldoende erkend, maar het 
is fundamenteel. Op basis van theorieen kan men een 
school stichten maar op basis van waarden kan men 
een cultuur, een beschaving, een nieuwe manier van 
samen Ieven opbouwen.' 

Chauvinisme 
In 1952 herhaalde de geschiedenis van Darkness at 
Noon zich: in Praag werd een proces geopend tegen 
Slansky, de man die algemeen secretaris was van de 
aan de macht gekomen Tsjechoslowaakse CP, en een 
aantal andere bekende communisten in dit land. De 
weerzinwekkende tafere1en van de beruchte Moskouse 
tribunalen in de jaren '30 speelden zich opnieuw af. Dit 
keer bekenden geeerde !eiders van het communistisch 
verzet tegen de Duitse nazi's dat zij in dienst waren van 
' imperialisten en zionisten' om in hun land de contrare
volutie te doen zegevieren. 
Koestler was er zich tijdens het schrijven van zijn ro
man niet van bewust, dat hij van Roebasjov een joodse 
man had gemaakt door hem de tweede voomaam Sal
manovitsj te geven. In de context van Darkness at Noon 
is het ook geen functioneel gegeven, tenzij men zwaar 
wil tillen aan de scene waar Roebasjov zich kort voor 
zijn dood vergelijkt met Mozes en vaststelt, dat ook hij 
na veertig jaar strijd en feidi'ng geven zelf Het Be1oofde 
Land niet zal bereiken. Aan Mozes wa~ vanaf de top van 
de berg nog een blik erop gegund, maar 'waarheen Roe
basjov in zijn laatste uren ook keek, hi) kon niets dan 
woestijn en donkere nacht ontwaren' . In de processen in 
Moskou waren slechts enkelen van de beklaagden van 
joodse afkomst, maar onder degenen die in Praag te
recht stonden vond men bijna geen anderen. 
Een van de veroordeelden in Praag, Otto Katz (alias 
Andre Simone), was een bevriende collega-joumalist 
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van Koestler geweest; diens verklaring op de slotzitting 
van het proces bevatte een passage die bijna woordelijk 
overeenstemt met wat Roebasjov in de roman te berde 
brengt - een teken van het behoud van een eigen mo
raal en een eigen geestelijk Ieven, waar Koestler toen 
een wanhopige, vergeefse noodkreet in beluisterde. 
Ondertussen was op initiatief van Koestler en George 
Orwell, die in zijn 1984 de nachtmerrie van een over
winnend totalitarisme verbeeldde, het Congres voor de 
vrijheid van de cultuur tot stand gekomen, een instel-
1ing die in het Westen intemationale bijeenkomsten van 
intellectuelen en diverse publikaties verzorgde die 
tegen de Sovjet-propaganda en communistische ideeen 
en activiteiten waren gericht. Orwell had er in 1946 in 
Polemic, in zijn essay Het nieuwe chauvinisme, overi
gens a1 op gewezen dat het communisme niet de enige 
door misleidende mythes gedreven beweging was en 
had overeenkomsten gesignaleerd bij nationalistische 
en racistische strevingen. 'ledere chauvinist is in staat 
tot de ergste oneerlijkheid, doch hi) is er- omdat hi) er 
zich van bewust is iets te dienen dat groter is dan hij
zelf- me teen onwankelbaar van overtuigd, dat hi) het 
recht aan zijn zijde heeft.' Orwell concludeerde: 'De 
chauvinistische liefde en haat maken dee! uit van de 
geestelijke structuur van de meesten van ons. Of het 
mogelijk is om er zich van te ontdoen weet ik niet, ik 
weet wet dat het mogelijk is zich ertegen te verzetten. 
Men kan verhinderen dat zij het denken vergiftigen 
maar dit vereist morele inspanningen ... ' 
In 1966 bevestigde de New York Times de hardnekkige 
geruchten dat de activiteiten voor het Congres voor de 
vrijheid van de cultuur waren gefinancierd door de 
CIA. Het bracht Koestler tot het besluit zich nooit meer 
over enige politieke kwestie uit te Iaten. Hij heeft zich 
daar in aile jaren die hem nog van zijn dood scheidden 
aan gehouden - helaas. 

Morele beginselen 
In de Sovjet-Unie en de Ianden in Oost- en Midden
Europa waar zich na de Tweede Wereldoor1og de al
leenheerschappij van de communistische partijen con
solideerde, werd openbaar intellectueel Ieven slechts 
toegestaan zolang bet geloof in de mythe van de wet
matigheid van De Geschiedenis niet werd aangetast. De 
smeerolie waarmee de machinerie van de macht draai
ende werd gehouden ging meer en meer uit leugenach
tigheden bestaan. De literatuur kwam uit de aard der 
zaak vroeg of laat in de oppositie terecht. Theorieen 
omtrent politieke en literaire engagementen waren 
daarbij overbodig: de eenvoudige behoefte om de bete
kenis van woorden en zinnen helder te houden, vol
stond om in botsing te komen met de heersende kaste 
en als schrijver, gewild of niet, met een rol in de poli
tiek te worden belast. 'Zelfs de Iucht leek van de staat 
te zijn', merkte Josef Szcypiorski op; elk afwijkend ge
luid werd een politieke daad, 'het aanbinden van de 
strijd met een staat die haar totalitaire praktijk uit
oefent zonder enige consideratie van ethische aard' . 
Zijn afkeer van politieke arbeid ten spijt liet deze 
Poolse romancier en essayist zich in 1989 op de lijst 
van Solidariteit in de senaat verkiezen. 
Schrijvers die eraan hechtten kritisch te blijven over ta-
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boes in de gangbare opvattingen bleef, ook na de dood 
van Stalin, voorzover ze niet gevangen werden gezet of 
tegen hun wil het land uitgetrapt, hoe dan ook de vrij
heid van meningsuiting ontzegd. Ze werden, gechica
neerd en gecriminaliseerd, weggewerkt naar de zelf
kant van de samenleving. Wie zich niet lieten afschrik
ken door een dissidentenbestaan zagen af van compro
missen die hen tot enige loyaliteit jegens het regime 
zouden kunnen nopen. Zij trokken zich echter ook niet 
terug in de passiviteit van een 'innere Emigration'. 
Vanuit hun marginale positie scherpten ze hun kritische 
activiteit verder aan. Voor wie tot de geprivilegieerde 
nomenklatoera behoorden, voor wie zich niet konden 
indenken dat mensen met een goed stel hersens liever 
eerlijk onderzoek verrichten , oprechte poezie of goede 
romans schrijven, dan zich te moeten bewegen onder 
gecorrumpeerde apparatsjiks en ambtenaren en een in
telligentsia die zich met hen encanailleert, was het alle
maal een reden temeer hen als vijandige samenzweer
ders te beschouwen. Deze dissidenten bepaalden hun 
'eigendunk' niet door ' zichzelf te beoordelen vanuit de 
positie van anderen'. Niet de persoonlijke overgave, 
maar de persoonlijke moed en standvastigheid waren 
voor hen karakteristiek. In die zin vormden zij de te
genpool van mensen als Roebasjov, van de verslaafden. 
De helderste formulering van de intellectuele uitgangs
punten die dissidente schrijvers in de loop van de tijd 
betrokken, vindt men bij de bekendste onder hen, Va
clav Havel. Hij sprak over 'de rehabilitatie van de per
soonlijke ervaring . .. ons Iaten leiden door ons eigen 
verstand, de waarheid onder aile omstandigheden die
nen als onze eigen wezenlijke ervaring', en over 'het 
p/aatsen van morele beginselen hoven de po/itiek' (Po
litiek en geweten) . Hij waarschuwde voor de mythe van 
Het Beloofde Land van het alleenzaligmakend socia
lisme - 'de abstractie van een bet ere wereld is a/ gauw 
niet meer in her bezit van de mens, de mens is bezit ge
worden van de abstractie' -en hekelde de rationalisti
sche pretenties van degenen die deze mythe in stand 
wilden houden. 'De irrationaliteit, die zich verschuilt 
in nuchter redeneren en een ge/oof dot de onverbidde
/ijke opmars van De Geschiedenis her offeren van mil
joenen mensenlevens vergt om een gelukkige toekomst 
te verzekeren voor miljarden, lijkt me irrationeler en 
gevaarlijker dan het soort irrationaliteit dar zich in en 
door middel van een mythe als zodanig bekent en op 
zijn hoogst dieren offert.' Voor hem waren dissidenten 
'gewone burgers die zich onafhankelijk van hun rege
ringen bezig houden met wereldproblemen' (Leven in 
waarheid). 
Van zijn kritiek op de samenleving mocht in Tsjecho
slowakije twintig jaar lang zelfs in het spel van de ver
beelding geen kennis worden genomen - niet in het 
theater, niet in een boek. Maar na een Ieven in waarheid 
in een land waar de leugens niet van de Iucht waren en 
alles en iedereen besmetten, bleek hij tijdens de demo
cratische omwenteling in het najaar van I 989 een van 
de weinigen te zijn in wie nog vertrouwen kon worden 
gesteld. Hij werd geroepen als staatshoofd de podia van 
de nationale en de intemationale politiek te betreden, 
waar de verbeelding geen ruimte meer voor vrijblij
vendheid is gelaten. Havel aanvaardde het als 'een dra-

matische paging' de afkeer en onverschilligheid jegens 
de politieke en sociale vraagstukken tegen te gaan, die 
in zijn land was aangekweekt. Toen hij als eenzaam 
dissident stelde, dat politiek 'het in praktijk brengen is 
van more/e beginselen, dienst aan de waarheid, zorg 
voor onze medemensen' , wist hij al dat dit alles natuur
lijk ' uiterst onpraktisch en moeihjk te realiseren' zou 
zijn, maar ook 'dot er geen beter alternatief was. Een
maal staatshoofd is het zijn streven gebleven politieke 
keuzen te baseren op morele. In de tijd waarin hij nog 
werd vervolgd, wees hij niet voor niets aile opvattingen 
af, waarin de politiek slechts als een ' rationele techniek 
van de macht' wordt gezien en het persoonlijk geweten 
'op de we thuishoort als iets dat niemand wat aangaat' . 
Voor hem na de machtswisseling dan ook niet het ge
rief van het geselen van een zondebok: 'Onze grootste 
vijand wordt gevormd door onze slechte eigenschap
pen' , verklaarde hij in zijn eerste presidentiele rede. 

Nationalisme 
Van dit nieuwe type bij de politiek betrokken intellec
tuelen wordt sindsdien niet aileen het beeindigen van 
bedrog en de verzekering van eerlijke informatie ver
wacht, maar ook een behoorlijke voedselvoorziening, 
nieuwe wetten en regels voor justitie en politie, verbe
tering van onderwijs, huisvesting en gezondheidszorg 
en, wat het moeilijkst is te realiseren: een modeme, 
profijtelijke economise he bedrijvigheid. Mooie dromen 
over de toekomst kunnen plaats maken voor nieuwe 
nachtmerries- van het einde van de geschiedenis dat in 
westelijker contreien wei eens wordt verwacht is hier in 
elk geval nog geen sprake. 
In Granta 30, themanummer New Europe! (Winter 
1990), heeft een aantal schrijvers zijn zorgen hierover 
kenbaar gemaakt. Stephen Spender, de enige van de zes 
van The God that Failed die nog in Ieven is, ervoer bij 
de overrompelende veranderingen in Midden- en Oost
Europa 'een bijna bijbels gevoe/ getuige te zijn van 
apocalyptische geheurtenissen uit het Boek der Open
baringen'. Hij benadrukt de onomkeerbaarheid ervan: 
de nieuwe technologie, die tot intemationalisering van 
de informatie leidde, laat de bevolking in dictatoriaal 
geregeerde Ianden zich bewust worden van de ' verve
ling ' van het totalitaire regime. De modeme media ver
zekeren dar de gedachten uit een democratische we
reid die er binnenstromen vroeg of loot de gevangenis
muren van de dictatuur omver zullen halen.' Er vol
trekken zich culturele revoluties, aangevoerd door 
intellectuelen, die wei weten dat zij vrijheid van ex
pressie verlangen, het verwijderen van de censuur en 
het dode gewicht van de partijdogma's, maar nauwe
lijks welke politiek zij willen en kunnen realiseren. 
Czeslav Milosz, uit Califomie terug in Polen, spreekt 
de vrees uit, dat wie eens tot de dissidente denkers en 
dichters behoorden, in een maatschappij waar men het 
druk gaat krijgen met kopen en verkopen, in eenzelfde 
tamelijk marginale positie terecht zullen komen als 
schrijvers en kunstenaars in het Westen. Maar hij blijft 
hopen op een samenleving, die meer zal omvatten dan 
verdienen en consumeren en zich een niet-utopische 
stijl en visie zal aanmeten. 
Het feit dat de communistische visie op De Geschiede-
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nis haar geloofwaardigheid verloor, betekent allerrninst 
dat er geen verlangen meer naar mythes bestaat. Daar
bij gaat het niet aileen om behoeften aan denkbeelden 
over de toekomst, aan fata morgana' s hoven de horizon 
van een wereld die men, terecht of niet, als een barre 
woestenij ervaart- vel en voelen zich met niet meer dan 
een fragment van de Onzichtbare Schrift van Koestler 
niet op hun gemak en zoeken een geloof dat begrip 
biedt van het geheel en houvast waar men voor moei
lijke dilemma's staat. De roep om nieuwe idealen en 
hoogste waarden - uitgangspunten voor goed en 
kwaad, voor een levensstijl die niet aileen door per
soonlijke behoeften maar ook door maatschappelijke 
betrokkenheid wordt ingegeven- is ook onder de voor
malige dissidenten hoorbaar. 
De vrees, dat oude virulente vorrnen van nationalisme 
herleven, emotioneel erfgoed uit de tijd voor het com
munistische bewind, en deze opnieuw von der Huma
nitiit fiber die Nationalitiit zur Bestialitiit kunnen lei
den, zoals Grillparzer dergelijke ontwikkelingen in de 
vorige eeuw al bondig samenvatte, blijkt reeel. Andrej 
Sinjavski toont zich in Granta zeer verontrust over een 
stroming in het Russisch nationalisme, die met anti-se
mitisme gepaard gaat. 'Nationalisme is op zich geen 
ernstige dreiging , totdat het zonder goede gronden het 
kwaadaardig bijverschijnsel van "de vijand" begint 
voort te brengen.' Daarom keert hij zich tegen de 
ideeen van de schrijver Sjafarevitsj in diens recente 
boek Russofobie, bezorgd dat ook in de tegenwoordige 
Sovjet-Unie elke discussie daarover uitblijft. Sinjavski 
laat zien dat het wereldbeeld van het stalinisme, metals 
grondmotieven de 'kapitalistische omsingeling' en de 
' voortdurende verscherping van de klassenstrijd ' , en 
als duivels de ' ideologische saboteur' en de 'vijand van 
het volk', dienend om het totalitarisme en terrorisme te 
Jegitimeren, voortleven in de mythen van dit modeme 
Russische chauvinisme, zij het dat zij in racistischer en 
kerkser bewoordingen gekleed gaan. Aanhangers van 
de socialistische waarden, die de pervertering daarvan 
in het Sovjet-communisme afwezen, kunnen in deze 
verwantschap overigens, omgekeerd, zien dat de partij 
van Lenin en Stalin nooit hoven het oude, primitief na
tionalistische cultuurpatroon is uitgekomen. 

Uitgewoond 
Bij een terugval in het chauvinisme - vergiftigd door 
racistische en religieuze mythes over eigen superioriteit 
en uitverkorenheid, afkeer van tolerantie en verheerlij
king van een krachtige wil en het recht van de sterkste
kan ook elders in Oost- en Midden-Europa weinig van 
de democratische verworvenheden overblijven. Meer 
culturele, economische en politieke banden en ver
vlechtingen met de andere Ianden in dit werelddeel 
zouden het gevaar kunnen ontkrachten. Ook om die 
reden hoort in West-Europa in elk geval de volwaar
dige deelname aan de Europese integratie van Ianden 
als Polen, Tsjecho-Slowakije en Hongarije hoog op de 
diplomatieke agenda te staan om te voorkomen, dat zij 
over enige tijd aileen nog voor voldongen feiten kun
nen worden geplaatst. 
Tientallen jaren heeft men in de door communisten ge
regeerde Ianden a is enig altematief van 'het ' socialisme 
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in theorie en propaganda 'het' kapitalisme leren ken
nen. Kapitalisme is een begrip, 'een logement voor de 
realiteit' (Ter Braak), dat door een groot aantal niet 
onder een noemer te brengen gasten allang werd uitge
woond en beter gesloten zou kunnen worden, maar het 
bracht geloof in een nieuwe mythe, de 'vrije markt ' . ln 
het Westen is de economische vrijheid echter op vrij
wel elk terrein gereglementeerd en, hier wat minder 
daar wat meer, aan banden gelegd, soms blijvend, el
ders omstreden. Dat geldt zeker voor de Europese Ge
meenschap, waar bij het integratieproces trouwens ook 
nog het een en ander moet worden gedaan om een de
mocratische gang van zaken te verzekeren. Zelfs de 
jacht op vis in de vrije intemationale wateren van de 
Noorzee is preciezer gepland dan door socialistische 
economen voor de Donau en de beekjes in de Karpa
then werd bedacht. 
Er doen zich ondertussen praktischer, tot voor kort on
gekende problemen voor, die een andere benadering 
blijken te vergen dan de oude nationalistische mythen 
en economische theorieen mogelijk maken. 

Leven in waarheid 
Als er in de laatste decennia enig nieuws van belang 
omtrent ons bestaan duidelijk werd, dan wei dat de kli
matologische en natuurlijke omstandigheden die een 
leefbare toekomst voor de mens op deze planeet moge
lijk maken, binnen nauwe grenzen liggen, en een vee) 
zorgvuldiger beheer van wat de aarde ons nog heeft te 
bieden de hoogste urgentie verdient. Of het nu gaat om 
onderzoek van de atmosfeer, het grondwater, de onmis
bare tropische regenwouden, het uitsterven van andere 
soorten en varian ten, het verdwijnen van zaden, het ru'i
neren van de vegetatie van de Stille Oceaan, de uitput
ting van goedkope energie en schaarse grondstoffen, of 
de vooruitzichten van de bevolkingsgroei, meestal is de 
teneur dat de aantasting van de bestaansvoorwaarden 
van de mens sneller gaat dan werd verrnoed en af
doende maatregelen uitblijven. 
Het is bekend dat de ernst van deze problemen geen uit
stel verdraagt en er krachtig ingrijpen op intemationale 
schaal nodig is. Maar we blijken verslaafd te zijn aan 
de mythe dat het er niet toe doet hoe we ons gedragen 
in de unieke ruimte die we op dit hemellichaam aan
troffen; we negeren al te gemakkelijk de feiten die 
errnee in strijd zijn. Er wordt bovendien over het mi
lieuvraagstuk te vaak aileen nog gesproken in terrnen 
van een dreigende ellende en verarming voor iedereen, 
alsof er op basis van de vooruitgang van wetenschap en 
techniek, . een betere organisatie van de samenleving, 
een krachtige politieke wil en meer bestuurlijk doorzet
tingsverrnogen, geen aantrekkelijker perspectieven 
kunnen worden geopend. Het 'na ons de zondvloed' is 
echter een immoraliteit, die misere inleidt en moord op 
komende generaties; als we haar afwijzen is er geen en
kele reden nog Ianger het risico te nemen dat de wed
loop met de tijd wordt verloren en zich onbeheersbare 
rampen voordoen. 
Te denken dat de rijke Ianden enige kans hebben dit 
wereldvraagstuk buiten de arrne Ianden om of op hun 
kosten op te lossen zou buitengewoon kortzichtig zijn. 
Het combineren van vrijheid en gelijkheid, solidariteit 
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en sociale rechtvaardigheid, waarvoor de sociaal-de
mocratie zich sterk heeft gemaakt maar tot dusver bui
ten West-Europa niet veel succes werd behaald, is door 
de noodzaak van doordacht globaal milieubeheer nu 
een urgente problematiek op wereldschaal. Men kan 
geen genoegen meer nemen met kleinschalige, 
guerilla-achtige acties alleen; om te kunnen slagen zal 
een grootscheepse intemationale aanpak nodig zijn, die 
niet op nationale of door klasseposities bepaalde deel
belangen wordt afgestemd, maar op morele beginselen, 
op respect voor de rechten van alle mensen op aarde, 
met inbegrip van de komende generaties. 
Bij het mobiliseren en coordineren van de benodigde 
mensen en middelen, zowel waar het wetenschappe
lijk-technische kwesties betreft als waar de politieke en 
sociale aspecten van een betere intemationale rechts
orde in geding zijn, zal een verlicht, zich verenigend 
Europa een bijzonder sterke rol moeten spelen. Met het 
oog op haar eigen toekomst en met het oog op de bij
zondere capaciteiten en mogelijkheden waarover ze 
kan beschikken; het zou op deze manier ook nog iets 
goed kunnen maken van wat het de wereld de afgelo
pen eeuw heeft aangedaan. Hoe onontbeerlijk de bij
dragen van andere hoogontwikkelde Ianden ook mogen 
zijn, de inmiddels economisch krachtigste Europese 
Gemeenschap kan dat niet aan hen over Iaten - ook van 
de Verenigde Staten wordt, gezien de nasleep van de 

Vervolg van biz. 197 
De term 'moslimse secularisten' waarmee ik de tweede 
anti-fundamentalistische stroming heb aangeduid, lijkt 
met zichzelf in tegenspraak te zijn. Hoe kan men moslim 
zijn en tegelijkertijd secularist? Het gaat hier om perso
nen die zichzelf als moslim beschouwen maar ook van 
mening zijn dat het openbare Ieven, en dan vooral de po
litiek, niet gedomineerd mag worden door de godsdienst 
en zich daarom verzetten tegen stromingen die een isla
mitisch regime willen vestigen en het islamitische recht 
willen invoeren, hoewel zij zichzelf als moslims be
schouwen. Zij staan een politieke orde voor die geba
seerd is op gelijkheid van alle burgers, ongeacht hun reli
gie, en op openheid en vrijheid van meningsuiting. 
Tegen het fundamentalistische streven voeren zij poli
tieke en logische argumenten aan. Het politieke argu
ment, dat met kracht naar voren wordt gebracht door de 
politicus en publicist Farag Foda, vindt zijn oorsprong 
in het seculaire Egyptische nationalisme dat in het 
begin van deze eeuw is ontstaan en sindsdien een zeer 
belangrijk element in de Egyptische politiek is geweest. 
Dit nationalisme was en is gebaseerd op de gedachte dat 
Egypte toebehoort aan allen die op Egyptisch grondge
bied wonen en zich Egyptenaar voelen, ongeacht hun 
religie. Dit is het idee van de nationale eenheid, die 
moet garanderen dat ook de (christelijke) kopten, die 
zo'n zes a zeven procent van de bevolking uitrnaken, 
gelijke rechten als staatsburgers bezitten. Wanneer aan 
dit principe getomd wordt door de vestiging van een is
lamitisch staatsbestel, zo betogen de moslimse secula
risten, dan kan dat alleen maar Ieiden tot onderdrukking 
van de kopten en tot confessionele strijd. 

bewapeningswedloop, die niet aileen voor de Sovjet
Unie een zware economische belasting vormde, al 
gauw te veel verwacht. Het optreden van Europa zal 
wellicht de doorslag geven. Daarom zou deze opgave 
een vast punt behoren te zijn vanwaar de richtsnoeren 
kunnen worden getrokken voor de hervormingen en de 
integratie die in dit werelddeel de komende jaren aan 
de orde zijn. 
Utopieen en mythes kunnen fungeren als alibi voor het 
schenden van de rechten van de mens en een funeste 
uitwerking hebben, maar ook, als denkbeelden van gee
mancipeerder beschavingen, richting geven en stimule
rende uitwerkingen hebben. Beslissend is of het we
reldbeeld dat zij bevatten, klakkeloos wordt aanvaard 
dan wei aan kritisch overdenken blijft onderworpen. 
Als er ooit behoefte was aan een mythe, aan een droom, 
dan nu en dan deze: een planeet met frisse Iucht en 
schoon water, goede grond en onverzuurde regens, uit
gestrekte en volop groene bossen en niet veel minder 
soorten dieren en planten dan we tegenwoordig kennen, 
geen broeikas erboven maar een heldere hemel - het 
geloof in een Aarde waarop ook de kinderen van onze 
kinderen graag zullen Ieven. 
Het zal in heel het nieuwe Europa 'morele inspannin
gen' vereisen, om met Orwell en Havel te spreken. Het 
Ieven in waarheid zou moeten worden voortgezet, zelf
bedrog behoort in strijd met zelfrespect te blijven. 

Aan de logische bestrijding van het fundamentalisme 
zijn een aantal geschriften van de filosoof Foeaad Zaka
ria gewijd. Hij wijst op een aantal tegenspraken in de re
deneringen van de fundamentalisten. Een van hun be
langrijkste argumenten om de islamitische wet weer toe 
te passen is dat het een goddelijke wet is en daarom per 
definitie superieur aan welke menselijke.wetgeving dan 
ook. Zakaria voert daartegen aan dat de fundamentalis
ten zelf altijd beweren dat het islamitische recht, met 
uitzondering van de voorschriften over de eredienst, 
geen gedetailleerde regels bevat, maar alleen algemene 
principes. Daarvan kunnen de concrete regels afgeleid 
worden in overeenstemming met het algemeen belang, 
dat naar gelang plaats en tijd kan verschillen. Zakaria 
betoogt dan dat door deze nadere uitwerking het mense
lijke element in de islamitische wet, zoals die uiteinde
lijk toegepast moet worden, zeer groot is en dat de be
wering dat het om een zuiver goddelijke wet gaat niet 
meer is vol te houden. Ook andere argumenten ont
kracht hij door middel van rationele argumentatie. 
De islam wordt tegenwoordig maar al te vaak geheel 
ge'identificeerd met het strijdbare islamitische funda
mentalisme, dat erop uit is om, als het moet met geweld, 
een islamitisch staatsbestel te vestigen. Uit het boven
staande zal duidelijk zijn dat de islam meer inhoudt dan 
het fundamentalisme aileen en dat het onjuist is om over 
een religie met bijna een miljard aanhangers te generali
seren. Met globale uitspraken over de islam dient men 
zeer voorzichtig te zijn. De schijnbare uniformiteit die 
uit het door de media verspreide beeld naar voren komt 
dekt geenszins de grote hoeveelheid variaties die in 
werkelijkheid op het thema islam bestaat. 
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Hans Faverey 

Ron Elshout 

-~ -- ---

In memoriam Hans Faverey 1933-1990 

Aan de vaas 
die ik in mijn handen houd 
en naar de keuken draag 
om te vullen met water 

ontbreekt noch de vaas 
zoals hij is en blijft, noch 

de vaas die kort hiervoor 
eenmaal nog in aile hevigheid 
ontvlamt, en zich dan pas tegen 
de grond aan stukken slaat. 

Pithoi 
De aarden vaas die hier staat, 
daar ligt, door niemand gedragen, 

slaat tergens langzaam 
aan stukken, zonder gevallen 

te zijn, op rode aarde schaduw 
werpend, herbergt nog de hand 

van wie hem vormde. 

(noot: pithoi = voorraadvazen uit Kreta) 

Tijdens Poetry International kon Hans Faverey, aan wie het vertaalproject gewijd was , aileen op film aanwezig 
zijn. Zijn gedichten, de wijze waarop hij ze voorlas, maakten diepe indruk. De Constantijn Huygens-prijs die hij 
daarna kreeg toegekend voor zijn hele werk, onderstreept nog eens het belang van zijn binnen- en buitenlands met 
niets te vergelijken poezie, die ongenaakbaar lijkt maar allerinnigst is voor wie leest en herleest. 
Vele Nederlandse dichters- van Kopland tot Anker- betuigden herhaaldelijk en niet zonder schroom hun bewon
dering . Ron £/shout maakte een contrafact op Faverey' s vaas-gedicht uit de reeks Zich verstrooiende god uit de 
bundel Hinderlijke goden ( 1985 ). 
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Signalementen 

Arbeid: Wat is passend? 

In de inleiding op de nota Sociale vernieuwing, op
dracht en handreiking schrijft de minister van Binnen
landse zaken: 'Voor de effectiviteit van achterstandsbe
strijding is het van belang dat een nieuw evenwicht ge
vonden wordt tussen rechten en plichten. Dat geldt 
voor de overheid maar ook voor het individu.' 
Een van de speerpunten in het sociale vemieuwingsbe
leid is de bestrijding van de werkloosheid. Niet aileen 
van de onvrijwillige maar ook van de vrijwillige werk
loosheid. 
De tijdelijke commissie 'onderwijs-arbeidsmarkt' !e
vert in zijn rapport van juni 1990 daartoe een bijdrage. 
Aanbeveling 9 van die commissie luidt: Werknemers 
die niet van een dergelijk (scholings)aanbod gebruik 
maken en werkloos worden, verliezen het recht op een 
werkloosheidsuitkering. In dezelfde maand lokt de mi
nister van Onderwijs en Wetenschappen commotie uit 
bij de onderwijsbonden met zijn stelling dat werkloze 
leerkrachten voor het aanvaarden van een baan dienen 
te verhuizen. 
Blijkbaar is de tijd rijp voor een hemieuwde discussie 
over het begrip 'passende arbeid'. 

'Onderstand' 
Formeel doet dit begrip zijn intrede in de Wet werk
loosheidsvoorziening in 1949. Maar het vond zijn ont
wikkeling in de praktijk van de beoordeling van aan
spraken op de vrijwillige werkloosheidskassen, die in 
de jaren dertig een grote vlucht namen, met financiele 
steun van gemeenten en later het rijk. In werknemers
kringen leefde toen al een krachtig verlangen naar 
emancipatie via onderwijs. Talent dat in de eigen klasse 
aanwezig was maar weinig kans kreeg tot ontplooiing, 
verdiende bijzondere bescherming en aanmoediging. 
Beroepskeuzeadvisering werd sterk gesteund vanuit het 
stands-organisatorisch kader. Het begrip 'passende ar
beid' vormde in aanleg een instrument tot bescherming 
van talent, ervaring en carriere. Oat was een antwoord 
op het voor die tijd geldende beleid uit de sfeer van de 
armenzorg, dat, in termen van vandaag, het best gety
peerd kan worden als: 'werk gaat voor uitkering'. En 
wei in absolute zin: aile werk gaat voor aile uitkering. 
In de Armenwet van 1912 was nog bij amendement de 
bepaling aangebracht dat 'onderstand aan armen die 
tot werk in staat zijn zoveel mogelijk wordt gegeven in 
den vorm van loon voor arbeid.' 
Oat amendement vormde een compromis tussen voor
en tegenstanders van een verplichte plaatsing in werk
huizen of uitzending naar een landkolonie. Het hood de 
betreffende besturen de vrijheid de onderstand bij wijze 

van 'work-fare' te verstrekken. Bij de uitvoering daar
van is steeds de agogische waarde van werk als argu
ment gehanteerd. Ofschoon toen niet gesproken werd 
over concurrentievervalsing, vindt men ook in de be
oordeling van de werkverschaffing de volgende om
schrijving terug: · het verrichten van werkzaamheden 
die gerekend moeten worden tot den niet productieve 
arbeid, die toch echter voor de maatschappij eenig nut 
afwerpt' . 
Na de jaren dertig is de bescherming tegen werkloos
heid steeds meer geweest dan aileen een bescherming 
tegen loonderving: ook verlies van kennis en ervaring, 
verlies van de vertrouwde woonomgeving bleven 
daarin meespelen. Dat alles werd in het zeer algemene 
en dus voor interpretatie vatbare begrip 'passende ar
beid' ondergebracht. Die interpretatie werd in eerste in
stantie overgelaten aan de uitkeringsinstantie, in 
tweede aanleg getoetst door de Raden van beroep en de 
Centrale raad van beroep. 
Die toetsing heeft wei een zekere objectiverende wer
king gehad, terzake van bijvoorbeeld de reisafstand, de 
aard van het werk in relatie tot scholing of eerdere erva
ring, maar de primaire toets bleef de persoonlijke om
standigheid. Maatwerk dus. De aanvankelijk als be
scherming van het individu bedoelde norm werd al
lengs als een te onzeker werkende bescherming van de 
fondsbelangen aangemerkt. Terwille van de kostenbe
heersing van de sociale zekerheidsuitgaven werd regel
matig aangedrongen op objectivering en stringente 
hantering. 
In de Bondsrepubliek heeft dat tot langdurig parlemen
tair overleg geleid, maar tenslotte werd daar ook de po
ging tot het formuleren van harde criteria bekroond met 
een ontsnappingsclausule die de hele bundel van crite
ria weer terugbracht tot persoons-gebonden beoorde
ling. Bij ons heeft het geleid tot de opstelling van een 
losbladig handboek 'passende arbeid' en tot de op
dracht aan de eerste beoordelaars, de arbeidsbemidde
laars, zich te houden aan de staande jurisprudentie. Zel
den is een handboek zo weinig toegepast. 
Oat laatste had drie oorzaken. a. de scheiding in organi
satorisch opzicht tussen arbeidsbemiddeling en uitvoe
ring van werkloosheidsvoorzieningen; b. de praktische 
onhanteerbaarheid van de procedure; en c. de enorme 
groei van de werkloosheid. 
Arbeidsbemiddelaars hebben geen belang bij dwang op 
hun klan ten; zij hebben de ervaring dat een geforceerde 
allocatie niet beklijft. Het moeten wei bijzonder onno
zele werkzoekenden zijn die geen andere weg kennen 
om van een aanbod af te komen dan via de procedure 
van een weigering. Werkbieders hebben geen belang 
bij het meewerken aan een toetsing van werkwillig
heid; zeker niet wanneer er een ruime aanbodmarkt is. 
Uitkeringsorganen mogen formeel niet bemiddelen, en 
zijn afhankelijk van informatie van de bemiddelingsin
stelling. 
Toen in de eerste helft van de jaren tachtig werkloos
heid een dreiging zonder aanzien was en vele maatre
gelen gericht waren op 'vrijwillige terugtreding', werd 
eenvoudigweg niet meer verondersteld dat vrijwillige 
werkloosheid iets verwijtbaars kon zijn. Nu de werk
loosheid zich heeft ontwikkeld tot een in hoofdzaak se-
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lectief fenomeen , dat bijzondere categorieen treft, komt 
de persoonlijke kant van de werkloosheid weer sterker 
in de aandacht, en daarmee ook de vraag naar de even
tuele schuld. 

Een veel belangrijker ontwikkeling heeft zich in de 
laatste tien jaar voorgedaan aan de andere kant van de 
medaille. Vanuit de optiek van de sociale zekerheid 
werd aanvankelijk eigenlijk maar een altematief voor 
een uitkering passend gevonden: een volledige, be
taalde werkkring. Na elkaar zijn, onder allerlei voor
waarden, onbetaald werk, een deeltijdbaan, en recent 
ook studie, aanvaard als een altematief, evenals het 
werken met behulp van uitkering. 
Aanvankelijk bedoeld als verruiming van de keuzevrij
heid van werkzoekenden, vertoont ook deze ontwikke
ling trekken van social engineering. Dat laatste vooral 
door het streven naar een sluitende oplossing, zoals in 
het Jeugdwerkgarantieplan. Langs de omweg van een 
verbreding van het begrip arbeid, komt men dan terug 
bij de situatie die in 1912 de Tweede Kamer beoogde 
met zijn amendering van de Armenwet: onderstand zo
veel mogelijk als loon voor werk. In de sluitende aan
pak zijn rechten en plichten ten aanzien van werk in
derdaad in een nieuw evenwicht gebracht: het indivi
dueel opeisbaar recht en de absolute plicht. En dat dan 
aangevuld met een voortgezette leerplicht voor wer
kenden tot het niveau van de 'aankomend vakman'. 
Vanwaar die enorme opschuiving van de grens tussen 
wat nog passend en niet meer passend is? Is er sprake 
van een achteruitgang in het arbeidsethos? Is er sprake 
van een bedreiging van de solidariteit? Het aantal 
werkloze personen dat niet als serieus werkzoekend 
kan worden beschouwd moet een fractie bedi:agen van 
het aantal personen dat tot een vrije aftocht is gestimu
leerd via Vut, Dop, verlengde uitkering, en wao. Ik 
denk dat de verklaring ten dele te vinden is in een waar
genomen grote moedeloosheid onder de aankomende 
beroepsbevolking en de daarmee samenhangende ver
minderde zorg voor de eigen carriere. In de jaren '84 en 
'85 was het een algemene stemming onder eindexa
menkandidaten van het voortgezet onderwijs, dat keu
zen er niets toe deden; dat elke beroepskeuze tot frus
tratie zou voeren. De tijd waarin de bewering dat er 
'voor een goede vakman altijd wei werk' is, als zeer 
misleidend werd gezien. Ten dele ligt de verklaring ook 
in optimistische verwachtingen over de toekomstige ar
beidsmarkt; een arbeidsmarkt waarin door daling van 
het aantal jeugdigen en groei van de werkgelegenheid, 
een overschot van aanbod omslaan in een tekort. 
Maar tegelijk activeerde die grote werkloosheid ook 
het denken over oplossingen in een geheel andere rich
ling, namelijk die van de relativering van de dominan
tie van betaald werk als ordenend principe. Het arbeid
loos inkomen gaat uit van de pessimistische veronder
stelling dat aan produktieve arbeid steeds minder be
hoefte bestaat; dat aan een massieve bescherming van 
het arbeidsethos geen behoefte meer bestaat; dat de 
economie blijft draaien als er maar voldoende koop
kracht is; dat men kan volstaan met het aanbod van een 
gegarandeerd levensonderhoud. 
Op die grondslag zou dan een waarlijke vrijheid van 
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keuze van beroep mogelijk zijn. De draad die een zestal 
jaren geleden gesponnen werd door de auteurs van het 
rapport Naar een werk toekomst, door de WRR in zijn 
rapport Waarborgen voor zekerheid en door de Tel
dersstichting in Grenzen aan de sociale zekerheid, 
wordt nu weer opgepakt door de FNV. Intussen is er 
wei een stelselherziening sociale zekerheid doorge
voerd waarin bepaald niet de weg naar liberalisering 
van de arbeidsplicht is ingeslagen. 
De waardering van het arbeidsethos lijkt sterk conjunc
tureel te worden bepaald. Extreme oplossingen veron
derstellen extreme wijzigingen in de arbeidsmarkt. 
Voorlopig lijkt het mij voldoende de politieke kracht te 
concentreren op het bieden van werk aan die meerder
heid van echt werkzoekenden die bepaald niet kieskeu
rig zijn. (f.h .a.m. kruse) 

Klassieken 

Het staatsbeeld der sociaal-democratie 

'De staat is een van de weinige dingen, waarvoor het de 
moeite loont, op deze wereld te Ieven.' Zo'n uitspraak 
hoort men tegenwoordig niet vee! meer. Ze moet in een 
heel ver land gedaan zijn, of op z'n minst van lang ge
leden dateren. Oat laatste is het geval: het zijn de woor
den van de Nederlandse theoloog en jurist Marin us des 
Amorie van der Hoeven. Ik citeer ze hier, omdat ze het 
motto vormen van een proefschrift dat zestig jaar gele
den, op 11 juli 1930, 's middags om drie uur, in Leiden 
werd verdedigd. Auteur: Marinos van der Goes van Na
ters. Titel: Het staatsbeeld der sociaal-democratie. 
Vander Goes van Naters was toen een sociaal-demo
cratisch georienteerd advocaat in Nijmegen, later in 
Maastricht. O.a. na medewerking aan het SOAP-rap
port Nieuwe Organen werd hij in 1937 voor die partij 
lid van de Tweede Kamer. Na de oorlog was hij lang
durig lid, en enige tijd ook voorzitter, van de PvdA
fractie en vervu1de hij een vooraanstaande rol in de 
Raad van Europa en het Europees Parlement. In zijn 
studie van 1930 geeft hij een ideeen-historisch over
zicht van de opvattingen over de staat, zoals die in het 
eerste kwart van deze eeuw in de socialistische bewe
ging in West-Europa uitkristalliseerden. 'Hoe' , zo luidt 
de vraag die de schrijver zich heeft gesteld, 'is nu de 
houding van het tegenwoordige socialisme ten opzichte 
van de staat, hoe is deze uitgegroeid uit de staatsver
heerlijking van een Lassalle, uit de staatsvernietiging 
van een Marx?' 
De schrijver onderscheidt in de loop van zijn betoog 
een drietal opvattingen. De eerste opvatting, aangehan
gen door Bonger, Wibaut en wat hij noemt ' vele 1ei
dende po1itici ', luidt als volgt: ' D~ socialistische staat 
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is, war structuur en juridische samenstelling hetreft, 
niet wezenlijk verschillend van den verst gevorderden 
en zuiversten politiek-democratischen Staat.' Van een 
eigen politiek systeem der sociaal-democratie is hier 
dus geen sprake. 
De tweede opvatting, te vinden in het werk van 
Kautsky, de Webb's, Vandervelde, Troelstra en ook bij 
Vander Goes van Naters zelf, gaat wei van zo'n eigen 
politiek systeem uit. 'Na de socialisatie (van de pro
duktiemiddelen) zal er een Staat hlijven bestaan, ech
ter van een andere structuur dan de tegenwoordige. 
Vee{ meer dan thans zal het administreerende en be
heerende sociale element op den voorgrond staan, en 
vee{ minder het dwingend-politieke. Een centraal 
machtsorgaan tot bescherming der rechtsorde - maar 
niet meer als klasse-instrument, zal echter noodig blij
ven.' 
In de derde en laatste opvatting, die we bij het commu
nisme, bij Lenin terugvinden, maar ook bij een Neder
lands communistisch auteur als Valkhoff, is er voor de 
staat uiteindelijk geen plaats meer. De z.g. 'half-staat', 
die van de 'dictatuur van het proletariaat', 'wordt tot 
stand gebracht' , schrijft Van der Goes van Naters, 
'door den bourgeoisstaat te breken, te vernietigen; de 
halfstaat zelf behoeft niet vernietigd te worden: met het 
do01werken der economische gevolgen van de sociali
satie sterft hij vanzelf af. Er blijft dan een groat "syn
dicaat" over, voor de gemeenschappelijke behoeften
voorziening; een georganiseerde dwingende macht zal 
niet meer noodig zijn.' 

Nieuwe organen 
Bezien we, zestig jaar later, deze opvattingen, dan is de 
derde, de communistische, inmiddels volledig in dis
krediet geraakt, als ideologie van een systeem waarin 
de staat juist de meest dwingende, dictatoriale vorrn 
heeft aangenomen. Dit 'reeel bestaande' socialisme 
wordt thans, in een dee) van de wereld, in snel tempo 
ontmanteld. 
Op de eerste opvatting, die van Bonger en Wibaut, kom 
ik straks nog even terug. lk concentreer me hier op de 
tweede opvatting, zoals die in Het staatsbeeld der so
ciaal-democratie wordt geanalyseerd en verdedigd. 
Het grootste deel van het proefschrift bestaat uit een 
overzicht van de denkbeelden zoals die door 19de en 
20ste eeuwse socialisten zijn ontwikkeld. Na de voorlo
pers (Thomas More, Saint-Simon, Fichte, Lassalle) 
komen achtereenvolgens Marx en Engels, Lenin en 
Kautsky aan de orde. Vervolgens inventariseert de 
schrijver de opvattingen van socialistische auteurs 
(soms zelf actieve politici) per land: Frankrijk (Duguit, 
Jaures), Belgie (De Paepe, Vandervelde), Duitsland 
(Rathenau, Hilferding, Kelsen), Oostenrijk (Bauer, 
Adler), Engeland en Amerika (de Webb's, Tawney) en 
Nederland (Troelstra, Vander Waerden). 
Pas na 1918, zo concludeert Vander Goes van Naters, 
is de verwezenlijking van de sociaal-democratische 
staat een praktische aangelegenheid geworden. Oat 
hangt met een drietal, door de meeste van de behan
delde auteurs onderkende ontwikkelingen samen. 
'Enerzijds he eft de oorlog een economise he ontredde
ring veroorzaakt, zoo groat, dat de particuliere /eiders 

der productie haar niet aan konden, en de georgani
seerde medewerking, ook van tot dan buiten die Ieiding 
gehouden volksgroepen, onontbeerlijk scheen, en de 
politieke instellingen dam·bij moesten worden aange
past.' 
'Anderzijds moest ernstig rekening worden gehouden 
met de mogelijkheid, dat de arbeidersklasse reeds toen 
- mede als gevolg der genoemde inzinking - zelfstan
dig tot de heerschappij zou worden geroepen, voor 
welke heerschappij de toen vigeerende liberale Staats
vorm te kart moest schieten. (En tenslotte) voelde de 
sociaal-democratie zich verplicht, tegenover het inder
daad vrij volledig uitgewerkte en in practijk gebrachte 
raden-systeem van het bolsjewisme- met de socialisti
sche opvatting van het begrip Gemeenschap onveree
nigbaar- haar eigen politiek systeem te plaatsen.' 
Belangrijkste kenmerk van dit systeem vorrnt de (voor
genomen) instelling van nieuwe, sector-gewijze ge
meenschapsorganen, met eigen verordenende bevoegd
heden, die, zij het onder Ieiding van de nationale demo
cratische staat, aan de verrnaatschappelijking van de 
economie vorrn moeten geven. Vander Goes van Na
ters, zelf in zijn opvattingen over functionele decentra
lisatie en 'autonome publiekrechtelijke lichamen' sterk 
ge·inspireerd door de Nederlandse jurist Krabbe, brengt 
het als volgt onder woorden: 'Een voortgaande ver
maatschappelijking, een overgang der voornaamste 
productiemiddelen aan de Gemeenschap, zich manifes
teerend in den Staat, is ( ... ) op hand en. De taak van 
den Staat en zijn organen op economisch en sociaal 
terrein wordt dagelijks meer-omvattend. Deze ontwik
keling is niet opeens gekomen, maar neemt thans in 

·snelheid voortdurend toe.' 
'Tegen deze snelheid zijn de Staat en zijn organen in 
hun huidige samenstelling niet opgewassen. Dit is de 
voornaamste oorzaak van de crisis van den Staat, van 
de democratie, van het parlementarisme, of hoe men 
dit verschijnsel ook noemen wil. De bestaande over
heidsorganen zijn door de snelle economische en so
ciale ontwikkeling met werk overladen, terwijl natuur
lijk de technische deskundigheid - die trouwens bij 
verkiezingen voor algemeene vertegenwoordigende li
chamen geen rol behoort te spelen- maar al te dikwijls 
ontbreekt. De komende socialisatie zal den Staat een 
nieuwe taak geven, en voor die nieuwe taak zullen 
nieuwe organen noodig zijn.' 

Administrerende staat 
Welke indruk maakt Vander Goes van Naters' proef
schrift zestig jaar later, in een periode dat er van een 
eigen staatsbeeld der sociaal-democratie, praktisch ge
sproken maar ook in theorie, nog maar weinig meer 
over is? In het oog springt vooral het betrekkelijk a-po
litieke karakter van het boek. Het getuigt van idealisme 
en technocratie tegelijk - een combinatie die vaker 
voorkomt dan men pleegt te denken. Tegenover opvat
tingen als die van Vander Goes van Naters is men ge
neigd om het belang van de politiek te verdedigen; een 
realistische verdediging, die die politiek niet bekneld 
wil zien raken tussen enerzijds de nadruk op de 
' waarde der menselijke persoonlijkheid' als 'grondslag 
van het politieke Ieven', en anderzijds het ontwerp van 
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de schrijver voor een administrerende en beherende 
'nieuwe staat' . 
Maar wat is dan politiek? Politiek, democratische poli
tiek, zo kan men met Bernard Crick in zijn prachtige In 
defense of politics ( 1962) vaststellen, heeft, om te be
ginnen, te maken met conflict. Met de mogelijkheid om 
de materiele en minder materiele, de platvloerse en de 
verheven belangenconflicten die elke samenleving 
kent, vrijelijk tot uitdrukking te Iaten komen. En met 
het vermogen om die conflicten vervolgens vreedzaarn 
tot een verzoening te brengen. Oat vermogen staat of 
valt met het 'publieke debat': een debat tussen gelijken, 
bereid om te overtuigen en overtuigd te worden - en 
met het parlementaire meerderheidsbeginsel als kataly
sator. 
Democratische politiek kan, in de tweede plaats, niet 
zonder besef van de eigen grenzen. Grenzen aan de ene 
kant ten opzichte van de burgers, die wei meer aan hun 
hoofd hebben dan politiek, en die ook vrij zijn voor 
zover ze zich niet verplicht met politiek hoeven te be
moeien. Maar ook grenzen ten opzichte van de staat: 
die staat heeft zijn eigen, niet ongevaarlijke rationali
teit, maar vormt ook een voorwaarde voor democrati
sche politiek. Zonder een gevestigde, door de staat ge
garandeerde orde kan democratische politiek niet be
staan. 
Daarmee belanden we bij een derde, en laatste, aspect. 
Democratische politiek heeft met macht van doen; met 
het potentiele geweld, dat in een democratie uitgeban
nen is - maar aileen zolang die democratie functio
neert; met gedwongen aanpassing aan gewijzigde 
machtsverhoudingen, die in een democratie het predi
kaat 'vrijwillig' krijgt; en met de onvermijdelijke 
machtsongelijkheid in de politiek zelf - tussen kiezers 
en gekozenen, tussen bevolking en politieke elite. 
Van dat alles is bij Van der Goes van Naters weinig 
terug te vinden. Hij is zeker geen nai'eve socialist die 
denkt dat we op een gegeven moment de rechtsstaat 
kunnen afschaffen. Maar hij is, in 1930, wei zo vervuld 
van de komende socialistische maatschappij, dat het 
democratisch conflict bij hem naar de achtergrond ver
dwijnt, en hij de staat toch eigenlijk de rol geeft die 
Friedrich Engels 'm al toekende: niet meer die van het 
besturen van mensen, maar die van het beheren van 
dingen. 

Organische theorie 
Oat is de ene kant van Het staatsbeeld der sociaal-de
mocratie. Maar er is ook een andere kant. Het hoek 
bevat, op een bepaalde manier gelezen, wei degelijk 
een hoog waarheidsgehalte - en wei om dezelfde reden 
die ik zonet noemde: dat het zo a-politiek is. Het vormt 
onderdeel van de vele organische staatstheorieen die 
Nederland, zoals de socioloog Van Doom in De ideolo
gische driehoek (1989) heeft Iaten zien, van oudsher 
gekend heeft. En deze organische theorieen weerspie
gelden de feitelijke positie van de Nederlandse staat, 
die van een vergaande verstrengeling met de samenle
ving. Geen sterke, autonome staat, zoals in het absolu
tisme, maar een vermaatschappelijkte, met handen en 
voeten aan de burgerlijke maatschappij gebonden over
heid. Die verstrengeling is, met de sterke groei van 
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overheidsinterventie in de afgelopen eeuw, aileen maar 
toegenomen. 
Overigens niet aileen in Nederland. In de hele weste
lijke wereld legden een toenemende maatschappelijke 
complexiteit en interdependentie de basis voor verdere 
democratisering en voor democratisch gelegitimeerd 
overheidsoptreden. Welnu, in al deze Ianden is de ont
wikkeling en stabilisering van de democratie gepaard 
gegaan met de opkomst van technocratische bestuurs
technieken, die - door middel van juridificering, ver
ambtelijking en verwetenschappelijking van de poli
tiek - maatschappelijke conflicten dempten; voorkwa
men dat, bijvoorbeeld, de spanning tussen democratie 
en kapitalisme, tussen breed gevoelde maatschappe
lijke behoeften en een op individueel gewin georien
teerde economie, te hoog opliep- en zo de democratie 
zou ondergraven. 
De opkomst en ontwikkeling van de verzorgingsstaat 
moet in dat Iicht worden bezien. Ze zijn prachtig be
schreven door de Franse socioloog Jacques Donzelot, 
die zijn boek over het ontstaan van die verzorgingsstaat 
L' invention du social. Essai sur le dec/in des passions 
politiques noemde. 'L'invention du social': dat wil zeg
gen, de uitvinding van een sociale, technocratisch be
stuurde ruimte, tussen economie en politiek in. Sociali
satie van het risico door arbeidsrecht en sociale verze
keringen maakte daar dee! van uit, evenals - later - de 
Keynesiaanse techniek van conjunctuurbeheersing en, 
meer algemeen, de in Nederland zo geprezen overleg
economie. 
Het was dus te simpel om, zoals zoeven gebeurde, poli
tiek te identificeren met 'macht' en 'debat' aileen. 
Daartussen bevindt zich een brede zone van bestuur; 
van technocratisch bestuur, dat de machtsverhoudingen 
gedeeltelijk verhult - in het belang van de democratie, 
en dat voorkomt dat het publieke debat het maatschap
pelijk Ieven te veel politiseert. Oat alles bijeen is demo
cratische politiek. Van der Goes van Naters heeft, in 
dat Iicht bezien, niet zo zeer een technocratisch boek 
geschreven, als wei een technocratische utopie - niet 
ingesteld op het voortbestaan van een, zij het op sociaal 
gebied gebreideld, kapitalisme. Het is dit 'kapitalisme 
met een menselijk gezicht' dat in de naoorlogse periode 
zegevierde, en dat in sociaal-democratische kring de 
balans ten nadele van een rooms-rood ordeningsdenken 
(de PBO-gedachte) en ten voordele van een markt-con
form verzorgingsstaat-socialisme deed omslaan. Van 
Krabbe naar Keynes, zo zou men kunnen zeggen. 

Wordt daarmee de eerste van de drie door Van der 
Goes van Naters onderscheiden stromingen in het ge
lijk gesteld; de stroming van Bonger en Wibaut, die 
geen apart politiek systeem der sociaal-democratie wil
den ontwerpen? Zij zijn in dit opzicht inderdaad bet 
meest realistisch gebleken, maar gingen anderzijds 
toch ook uit van een toekomstige gesocialiseerde eco
nomie, waarin (ik citeer Van der Goes van Naters) 
'vee/ minder dan thans de nadruk zal vall en op het pro
bleem der behoeften-voorziening, daar dit probleem 
(volgens Bonger en Wibaut) dan grootendeels zal zijn 
opgelost.' Daamaast biedt een boek van Bonger als 
Problemen der democratie (zie Se~D van januari 1990) 

inspi 
z'n e 
bijvo 
ten' 1 
van ( 
Maru 
van I 
lijk 1 

over. 
over 
maar 
tisch 
ver 2 

terug 
los k. 
bou .... 
tege1 

Paul 
ting, 

Be 

Een 

Frar, 
M.J. 
Ams 
steU1 
34 7 
best1 

In h1 
man 
nege 
hede 
en I 
hog( 
ont'll 
doel 
sche 
ont'll 
won 
cons 
spro 
visi( 
gam 
dere 
min1 
dacJ 
Wie 
ond1 
in de 



inspiratie, ook voor het heden, maar roept het ook zo 
z'n eigen problemen op- de niet op te heffen spanning 
bijvoorbeeld tussen het streven naar 'selectie der bes
ten' en de eigen, door Songer onderschatte rationaliteit 
van een democratische bestuursvorm. 
Maar dat is een heel ander verhaal. Bij Vander Goes 
van Naters' 'klassieker' kan de lezer, zo heb ik duide
lijk willen maken, een grondig, zij het wat schools, 
overzicht vinden van sociaal-democratische literatuur 
over de staat, uitmondend in een inmiddels gedateerd, 
maar ge'inspireerd geschetst ontwerp vor een democra
tisch-corporatieve staat. Een on twerp waarop de schrij
ver zelf, blijkens zijn memoires, met Iichte zelfkritiek 
terugblikt: 'A Is ik nu a/ de elementen weer van e/kaar 
los kon maken, ze kon zuiveren en dan opnieuw kon op
bouwen .. . wat zou het een mooi boek zijn!' (Met en 
tegen de tijd, 1980, p. 66). 

Paul Kalma is directeur van de Wiardi Beckman Stich
ting, en redactiesecretaris van SenD. 

Boeken 

Een overzicht zonder analyse 

Frans van Vught bespreekt: 
M.J. Cohen e.a., Hoger onderwijs in de jaren negentig, 
Amsterdam, Wiardi Beckman Stichting, 1990. Te be
stellen door overmaking van f 15,- naar Postbank 
34 79 700, t.n.v. PvdA-brochures, Amsterdam, o.v.v. 
bestelnummer 713. 

In het begin van dit jaar publiceerde De Wiardi Beck
man Stichting het rapport Hoger onderwijs in de jaren 
negentig. Het rapport is de neerslag van de werkzaam
heden van een werkgroep van de WBS die zich in 1988 
en 1989 heeft geconcentreerd op de vraag hoe het 
hoger onderwijs zich in de jaren negentig zou moeten 
ontwikkelen. Kennelijk was het de aanvankelijke be
doeling van de werkgroep om een sociaal-democrati
sche visie op de toekomst van het hoger onderwijs te 
ontwikkelen. Maar dat is niet gelukt. In het voorwoord 
wordt nuchter vastgesteld dat de werkgroep al spoedig 
constateerde dat op heel wat punten eigenlijk niet ge
sproken kan worden van een sociaal-democratische 
visie ten aanzien van het hoger-onderwijsbeleid. 'Het 
gaat om punt en waarover ook vanuit een of meer an
dere maatschappelijke of /evensbeschouwelijke stro
mingen op vergelijkbare of zelfs ge/ijke wijze wordt ge
dacht' (p. 7). 
Wie enigszins op de hoogte is van het recente hoger
onderwijsbeleid krijgt bij lezing van dit WBS-rapport 
inderdaad het gevoel dat hij weinig nieuws aantreft. 

Het rapport ademt een vriendelijk sfeertje. Felle kritiek 
wordt er niet geuit en er wordt geen lans gebroken voor 
een radicaal nieuwe benadering van ons hoger onder
wijs. Op een rustige wijze wordt de lezer tangs een aan
tal vigerende beleidsideeen gevoerd. Van een duide
lijke sociaal-democratische visie op het hoger-onder
wijsbeleid is inderdaad geen sprake. De werkgroep is 
het eigenlijk grotendeels eens met de uitgangspunten 
die sinds de HOAK-nota (Beleidsnota Hoger onder
wijs: autonomie en kwaliteit , 1985) aan het hoger-on
derwijsbeleid ten grondslag liggen. 
Nu is dat op zichzelf natuurlijk geen enkele reden om 
het rapport als meer of minder interessant te kwalifice
ren. Wat echter naar mijn mening wei als bezwaar 
tegen het rapport kan worden aangevoerd, is dat het 
geen diepgaande analyses bevat. Misschien heeft de 
spoedige constatering door de werkgroep dat van een 
typisch sociaal-democratische visie geen sprake kon 
zijn de analytische drift enigszins beteugeld. lk moet in 
elk geval constateren dat ik de betogen in het rapport 
over het algemeen niet vind getuigen van grote diep
gang. Laat ik een paar voorbeelden noemen. 

Essentit!le gemeenschapsvoorziening 
Onder het kopje ' Uitgangspunten' wordt, als een van 
de eisen die sociaal-democraten in het algemeen aan 
het te voeren onderwijsbeleid stellen, geconstateerd dat 
onderwijs beschouwd kan worden als 'een essentiele 
gemeenschapsvoorziening'. Het belang van hoger on
derwijs wordt geacht zowel de ' economise he a/s de 
cu/ture/e en maatschappe/ijke ontwikkelingen van onze 
samenleving' te gelden (p. 15). Voor de werkgroep im
pliceert deze constatering kennelijk ook dat de over
heid verantwoordelijk moet zijn voor het hoger onder
wijs. 
Hier is de analyse echter tamelijk oppervlakkig. Een 
uitwerking van het concept 'gemeenschapsvoorzie
ning' wordt in het rapport niet aangetroffen. En dat ter
wijl de politieke economie hier toch een duidelijk con
ceptueel kader te bieden heeft, met name in het onder
scheid tussen individuele en collectieve goederen. Een 
collectief goed dient, volgens dit conceptuele kader, te 
voldoen aan twee criteria: de criteria van 'non-rival
ness in consumption' en van 'non-excludability'. Het 
eerste criterium impliceert dat de consumptie van het 
goed door de een niet ten koste mag gaan van de con
sumptie van hetzelfde goed door de andere. Bij het 
tweede criterium gaat het om de technische of econo
mische onmogelijkheid iemand uit te sluiten van con
sumptie. Wanneer aan beide criteria wordt voldaan is 
sprake van een zuiver collectief goed. En voor een zui
ver collectief goed geldt dat het niet anders dan door de 
collectieve sector kan worden verschaft (hetgeen overi
gens niet betekent dat het ook in de collectieve sector 
moet worden geproduceerd!) Is hoger onderwijs een 
zuiver collectief goed? Nee. Hoger onderwijs voldoet 
weliswaar aan het criterium van non-rivaliserend zijn, 
maar uitsluiting van consumptie is technisch en econo
misch wei degelijk mogelijk. Wat bedoelt de werk
groep dan met 'gemeenschapsvoorziening'? En waarop 
is die kennelijk als vanzelfsprekend ervaren overheids
verantwoordelijkheid gebaseerd? Misschien wordt ge-
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dacht aan de mogelijke positieve exteme effecten van 
hoger onderwijs? Misschien doelt men op een 'merit'
karakter van hoger onderwijs? Het rapport blijft er vaag 
over. 
Deze vaagheid wreekt zich overigens bij de behande
ling van het voorstel ter introductie van een 'voucher
systeem' als bekostigingsmechanisme in het hoger on
derwijs (p. 34). Ten aanzien van de eventuele introduc
tie komt de werkgroep niet verder dan de constatering 
dat het voorstel 'zijn positieve en negatieve zijden' 
heeft. Aan de positieve kant wordt gewezen op de 'res
pect afdwingende ingenieuze opzet'. Aan de negatieve 
zijde volgt een gratuite opmerking over de 'naar het 
zich laat aanzien niet zo simpel op te lossen uitvoe
ringsproblemen'. Een analyse van de voor- en nadelen 
van de door het ministerie van O&W gekozen (speci
fieke) invulling van dit in de economische literatuur 
uitgebreid bediscussieerde bekostigingsmechanisme 
ontbreekt in zijn geheel. Over de mate waarin in deze 
invulling sprake kan zijn van een daadwerkelijke con
sumentensoevereiniteit lezen we niets. Over het achter
wege blijven van een vrije prijsstelling evenmin. En de 
gevolgen van de door O&W gekozen invulling op de, 
in het WBS-rapport toch zo belangrijk geachte, diffe
rentiatie komen niet aan bod. 

Differentia tie 
Wat die differentiatie betreft, wordt in het rapport ge
steld dat voorlopig het huidige binaire systeem van 
hoger onderwijs (WO en HBO) moet worden gehand
haafd maar dat de beide subsystemen 'zich op een har
monische manier tot een stelsel moeten ontwikkelen' 
(p. 21 ). Later wordt daaraan toegevoegd dat 'meer dif
ferentiatie naar niveau in de opzet van studiepro
gramma' s' gewenst is (p. 33). Kennelijk wil de werk
groep een gei'ntegreerd en gedifferentieerd systeem van 
hoger onderwijs. 
Op zich is dit een interessante stellingname. Maar he
laas blijft het daarbij. Over de manier waarop de doel
stelling van een gei'ntegreerd en gedifferentieerd sys
teem zou kunnen worden gerealiseerd, komen we niets 
te weten (behalve dan dat een andere diplomastructuur 
nodig is). En dat terwijl ook hier de literatuur wei wat 
te bieden heeft. Zo zou het bijvoorbeeld mogelijk zijn 
geweest de ontwikkelingen in het aanbod van hoger
onderwijsprogramma's te analyseren in termen van 
'upward and downward academic drift' (de neiging om 
hetzij de status van universitaire programma's na te 
streven, hetzij de qua instroom succesvolle beroepsge
richte opleidingen te ontwikkelen). Bovendien zou 
zo'n analyse de optie hebben geboden om beleidsstra
tegieen te ontwikkelen.die de processen van 'academic 
drift' zouden kunnen be'invloeden ten gunste van de 
doelstelling van meer differentiatie. 
Het rapport blijft echter steken in algemeenheden en in 
ideeen uit vervlogen tijden. Bij lezing van de paragraaf 
'Onderwijsdifferentiatie' had ik even het gevoel terug 
te zijn bij de discussies over de introductie van de Wet 
twee-fasenstructuur. Een van de centrale elementen 
van die wet was namelijk: differentiatie door middel 
van het realiseren van verschillende uitstroommomen-

220 

- - ----

ten en het tot stand brengen van een grotere verschei
denheid aan studieprogramma's. 

Bestuurlijke organisatie 
Ook ten aanzien van de bestuurlijke organisatie van de 
instellingen voor hager onderwijs zijn de opvattingen 
in het rapport teleurstellend. Er wordt een pleidooi ge
houden voor een 'flexibele regeling die de zaken 
slechts op hoofdlijnen vastlegt' (p. 44) en geconstateerd 
wordt vervolgens dat zo'n regeling past bij de in het 
huidige hager onderwijsbeleid geldende uitgangspun
ten van 'besturen op afstand' en 'grotere bestuurlijke 
autonomie van de instellingen' . 
Een dieper gravende analyse ontbreekt ook hier. Geen 
uitweidingen over hoger-onderwijsinstellingen als pro
fessionele organisaties; geen bespreking van de effecti
viteit van de diverse altematieve coordinatiemechanis
men in dergelijke organisaties; geen uiteenzetting over 
de bestuurlijke consequenties van de immanente span
ningsrelatie tussen inhoudelijke specialisten en profes
sionele bestuurders. 
Het lijkt erop dat de werkgroep het onderwerp van de 
bestuurlijke organisatie zo snel mogelijk van tafel 
wilde hebben en zich niet wilde wagen aan uitspraken 
die gevolgen zouden kunnen hebben voor de met name 
in de universitaire organisaties sinds 1970 functione
rende 'WUBse' radenstructuur en participatiedemocra
tie. 

Besturingsfilosofie 
In het rapport wordt, zoals gezegd, a! direct aangege
ven dat ten aanzien van het hoger-onderwijsbeleid niet 
gesproken kan worden van een typisch sociaal-demo
cratische visie. Toch lijkt het erop dat de werkgroep 
een, voorzichtig uitgesproken, voorkeur heeft voor een 
centraal sturende overheidstaak met betrekking tot het 
hager onderwijs. Weliswaar erkent men dat 'er gren
zen zijn aan de mogelijkheden van centrale sturing' 
(p. 23), maar men acht dat 'juist voor sociaal-democra
ten, die vee/ verwachten van overheidsbemoeienis, 
toch moeilijk verteerbaar' (ibid). 
Op diverse plaatsen in het rapport wordt aan de over
heid een meer of minder nadrukkelijk sturende rol 
toegedacht. De overheid zou, zo menen de auteurs, een 
inhoudelijk zowel als een procedureel beleid moeten 
voeren (p. 25). Bij het inhoudelijk beleid denkt men 
o.a. aan 'kwesties die te maken hebben met macro
doelmatigheid' (een term die men moeiteloos over
neemt van het ministerie van O&W). De redenering is 
kennelijk dat er onderwerpen zijn die 'de belangen en 
het gezichtsveld van de individuele instellingen over
stijgen' en die dus om een sturend optreden 'op cen
traal niveau' vragen (p. 25). Of, en zo ja, hoe er op dat 
centrale niveau voor gezorgd kan worden dat daar geen 
sprake is van eenzijdige visies ten gevolge van belan
gen-articulatie en beperkte gezichtsvelden, wordt in het 
rapport niet duidelijk. 
Het rapport blijft ten aanzien van de taak van de cen
trale overheid met betrekking tot het hoger onderwijs 
tweeslachtig. Enerzijds lezen we dat de centrale over
heid eigenlijk niet de 'dubbelfunctie' van financierende 
en sturende instantie zou moeten hebben. 'De centrale 
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overheid is immers niet per definitie toegerust die be
slissingen te nemen die in kwalitatief opzicht de ont
wikkeling van hoger onderwijs en onderzoek. zo goed 
mogelijk dienen ' (p. 42). Anderzijds wordt aangete
kend dat 'autonomie en zelfregulering als uitgangspunt 
uitstekend zijn, maar dat waar instellingsoverstijgende 
argumenten in het geding zijn, de overheid instrumen
ten achter de hand moet hebben om te kunnen ingrij
pen' (p. 43). Ook hier wreekt het zich dat niet gepro
beerd is een diepgaander analyse uit te voeren naar de 
consequenties van het hanteren van een plan- en/of 
marktcoordinatiemechanisme in het hoger onderwijs. 
De geschiktheid van elk van beide mechanismen als 
basisfilosofie voor de besturing van het hoger-onder
wijsstelsel wordt niet beoordeeld. De voor- en nadelen 
van zowel plancoordinatie als marktcoordinatie in de 
sector 'hoger onderwijs' komen niet aan de orde en de 
specifieke karakterstatistieken van deze sector worden 
niet met de kenmerken van elk van beide coordinatie
mechanismen geconfronteerd. 

Slot 
Het rapport Hoger onderwijs in de jaren negentig biedt 
een aardig overzicht van de beleidsideeen ten aanzien 
van hoger onderwijs die momenteel in brede kring wor
den gesteund. In die zin is het rapport een zinvolle bij
drage aan de huidige discussie over het hoger onder
wijs. 
Het rapport blinkt echter niet uit in originaliteit en ana
lytisch vermogen. In het voorwoord wordt gemeld dat 
het voor de werkgroep ook mogelijk was geweest 
'slechts die onderwerpen aan de orde te stellen, waar 
van een duidelijke , en van andere visies afwijkende 
standpuntbepaling sprake is' (p. 7). Wat mij betreft, 
had de werkgroep dat mogen doen. Het zou waarschijn
lijk een spannender rapport hebben opgeleverd. 

Frans van Vught is hoogleraar bestuurskunde aan de 
Universiteit Twente en directeur van het Centrum voor 
Studies van het Hoger Onderwijs Beleid (CSHOB). 

Volkspartij? 

Johan S. Wijne bespreekt: 
Annemieke Klijn, Arbeiders- ofvolkspartij; Een verge
lijkende studie van het Belgisch en Nederlands socia
lisme 1933-1946, Universitaire Pers Maastricht, 1990. 

Het probleem bij de beoordeling van deze studie 
waarop Annemieke Klijn bij Kossmann in Groningen 
als historica promoveerde, manifesteert zich al in haar 
lnleiding. Het uitgangspunt van haar studie wordt niet 
nader toegelicht, terwijl in de loop van het boek duide
lijk wordt dat dit uitgangspunt nogal discutabel is. De 
probleemstelling voor Klijns studie luidt als volgt: 
'Hoe komt het dat de SDAP zich wet van arbeiders- tot 
volkspartij ontwikkelde en de BWP niet, tenminste niet 
in dezelfde mate, hoewel het toch een voorzitter van de 
BWP was, De Man, die aan deze ontwikkeling het theo
retischfundament gaf?' 
Klijn gaat er zonder meer vanuit, dat de SDAP in haar 
ontwikkeling naar de PvdA een volkspartij is gewor-

den, althans zich als zodanig aandiende. En dit baseert 
zij op het feit dat de PvdA een 'doorbraakpartij' wilde 
zijn. Maar het is de vraag of een socialistische partij die 
de confessionele barrieres in de politiek wil doorbreken 
daarmee ook meteen een volkspartij wil zijn en of ze 
juist niet daarmee een partij voor aile arbeiders wil 
worden, dus ook de confessionele. Het strijdlied dat 
speciaal voor de PvdA werd gemaakt en dat de functie 
van officieel partijlied had moeten krijgen, richt zich in 
de eerste regels tot de 'werkers van hoofd en hand, wer
kers van Nederland' , en niet tot het volk van Neder
land. 
Natuurlijk heeft Klijn wei gelijk als zij in de SDAP in 
de jaren dertig een streven constateert om tot een socia
listische volkspartij te komen. Maar tegelijkertijd wer
den er pogingen gedaan om een doorbraak naar in het 
bijzonder de rooms-katholieke arbeiders te realiseren. 
En het is die laatste poging geweest die de voorrang 
kreeg bij de doorbraak die de PvdA beoogde. Zij werd 
dan ook als mislukt beschouwd toen de confessionele 
arbeiders hun politieke heil toch bleven zoeken bij de 
confessionele partijen. 

Plansocialisme 
Hoewel het jammer is dat Klijn dit aspect niet scherper 
geanalyseerd heeft, heeft zij toch een boeiende en pret
tig leesbare studie geschreven. De vergelijking die zij 
in haar studie maakt, is verder eigenlijk zo voor de 
hand liggend, dat het verwonderlijk is dat ze niet eerder 
is gemaakt. Immers, zoals Klijn duidelijk uiteenzet, in 
beide besproken socialistische partijen is vrijwel tege
lijkertijd een poging gewaagd om tot een vemieuwing 
van de socialistische ideologie te komen en zelfs nage
noeg op dezelfde manier. Het was ook dezelfde ' ideo
loog' , namelijk de Belg Hendrik de Man, die bij die po
ging een belangrijke rol speelde. Terecht geeft Klijn 
hem de volle aandacht in haar studie. Maar dan is het 
weer jammer dat zij dat in veel mindere mate doet met 
degene, die in de SDAP eveneens een belangrijke rol 
heeft gespeeld, namelijk Willem Banning. Het is wei 
juist, dat Banning ten slotte de ideeen van De Man ging 
gebruiken, maar voordien heeft hij met eigen inzicht 
geprobeerd de SDAP zover te krijgen dat zij haar op 
marxistische gronden gebaseerde gerichtheid op arbei
ders zou opgeven. 
Natuurlijk waren er verschillen tussen de Belgische 
Werkliedenpartij en de Sociaai-Democratische Arbei
derspartij. Klijn schetst die duidelijk. Daarbij springt 
vooral in het oog dat er geen individueel lidmaatschap 
van de BWP mogelijk was. Als lid van een socialisti
sche vakbond was men in Belgie automatisch lid van 
de BWP. In ons land was dat niet het geval en dit had 
tot gevolg dat vooral de niet-proletarische !eden van de 
SDAP er nogal wat moeite mee hadden als het NVV 
zich met de politiek van de SDAP ging bemoeien. Juist 
omdat die spanning een rol speelde bij het streven van 
die !eden om tot een socialistische volkspartij te 
komen, had Klijn daar wei wat meer aandacht aan 
mogen geven. 
Terecht stelt Klijn dat het plansocialisme een belang
rijke stimulans vormde om de socialistische partijen in 
Nederland en Belgie tot een volkspartij te maken. 
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Zowel in Nederland als in Belgie kwam de steun voor 
het plansocialisme vanuit de vakbeweging. En dat is 
begrijpelijk, want die had er ten slotte geen boodschap 
meer aan dat de marxistische doctrine voorschreef dat 
de crisis in de jaren dertig nu eenmaal bij het kapita
lisme hoorde en dat daarom socialistische partijen geen 
poging moesten wagen om de gevolgen ervan te ver
zachten laat staan de crisis zelf te bestrijden. Klijn 
maakt dan goed duidelijk waarom in Belgie, ter be
scherming van het marxistische gedachtengoed, ten 
slotte een afwachtende houding tegenover het 'pla
nisme' van De Man werd ingenomen. Dit leidde tot een 
verzwakking van diens positie in de BWP en tot een 
daaruit volgende frustratie bij De Man die er toe bij
droeg dat hij zijn heil ging zoeken bij het fascisme. 
Maar zij miskent dat in ons land het Plan van de Arbeid 
vee! meer gebruikt werd om de eigen !eden weer te en
thousiasmeren - wat trouwens weer snel wegebde -
dan dat het werkelijk vemieuwend ging werken. 
Kortom, het plansocialisme was een principiele breuk 
met het marxisme en dat hadden de Belgen beter door 
dan de Nederlanders. Die kwamen er later niet van 
terug, omdat het een breuk met het marxisme was, 
maar omdat het niet meer voldeed om het enthousiasme 
van de !eden op een constant hoog peil te houden. In de 
SDAP kon pas een voorzichtig afscheid van het 
marxisme genomen worden na een zorgvuldig voorbe
reide wijziging van het beginselprogram, dat overigens, 
na aanvaarding in 1937, in de SOAP geen grote rol 
speelde. Jammer dat Klijn niet vermeldt dat in de voor
bereidingscommissie al voorgesteld werd de naam van 
de SOAP te wijzigen in Democratisch-Socialistische 
Volkspartij, maar dat de commissie het niet aandurfde 
een dergelijk voorstel aan de !eden voor te leggen. 

Marxistiscbe residuen 
Men kan zeggen dat met het plansocialisme het ethisch 
of ook wei personalistiscb socialisme een kans kreeg. 
Wanneer niet meer het marxisme met zijn determi
nisme bepaalde wie eigenlijk socialist kon zijn, was er 
de mogelijkheid voor een vrije en individuele keuze op 
grond van eigen morele maatstaven. Maar bet bleef tot 
op de dag van vandaag een kans. Er zitten nog steeds 
zoveel marxistische residuen in het socialisme dat de 
morele verantwoording voor het kiezen voor bet socia
lisme verdacht blijft. Dit komt wei aan de orde bij 
Klijn, maar nogal impliciet. Wei maakt ze duidelijk 
waarom na de Tweede Wereldoorlog in ons land dit 
personalistische socialisme met de Doorbraak-gedachte 
van de PvdA een grotere kans kreeg dan in Belgie waar 
de socialisten als het ware gedwongen waren felle anti
clericalen te zijn tegenover het machtige clericalisme 
van de rooms-katholieke kerk, maar daarmee nogal 
makkelijk anti-godsdienstig bleven. 
In ons land kregen de sociaal-democraten in 1946 al 
hun vierde beginselprogram, terwijl de Belgen bleven 
volstaan met de Verklaring van Quaregnon van 1894. 
Aan de ene kant kan dit er op wijzen dat Nederlanders 
graag hun doctrines in precies geformuleerde beginsel
programs vastleggen, maar het kan ook zijn, dat er in 
Belgie in 1946 niets anders veranderd was dan de 
naam, namelijk van BWP naar Belgische Socialistische 
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Partij, en de mogelijkheid van een individueel lidmaat
schap. Terecht geeft Klijn daarvoor als verklaring dat 
er in Belgie, en dan vooral in Wallonie, een veel ster
kere communistische partij was dan in ons land en dat 
er dus door de partijleiding voorzichtig moest worden 
omgegaan met het revolutionaire erfgoed zoals dat uit 
het marxisme werd gedestilleerd. 

Uit haar Slotbeschouwing blijkt dat Klijn een 'relaas 
over het wei en wee van de socialistische theorievor
ming' heeft willen geven. Oat heeft ze jammer genoeg 
niet consequent en strak genoeg gedaan. Ze heeft zich 
Iaten verleiden tot geschiedschrijving in het algemeen 
over het 'wei en wee' van beide socialistische partijen 
in de periode van 1933-1946. Oat blijkt vooral in het 
hoofdstuk over de oorlogsperiode. Haar terechte con
clusie: 'De socialistische theorie mocht in de praktijk 
dan wei niet altijd even adequaat zijn, maar zij bood 
wei het grote voordeel dat de socialisten hun eisen met 
overtuiging kracht konden bijzetten.' heeft zij daardoor 
minder duidelijk geadstrueerd dan mogelijk was ge
weest. 

Joh. S. Wijne is historicus. 

Pen op Papier 

VAN DER LEEUW 

In de rubriek Pen op Papier in het meinummer van 
SenD beweert Herman Bohl dat Willem Banning 'mee
gesleept werd door zijn geestverwanten in Michiels
gestel, zoals de eerste Minister van Onderwijs na de 
oorlog, G. van der Leeuw' . Bertus Mulder bestrijdt dat 
in zijn repliek niet, maar heeft aileen bezwaar tegen de 
term 'meeslepen'. 
Echter: Vander Leeuw is nooit in Gestel geweest! Hoe 
het wei gegaan is en hoe Vander Leeuw minister werd, 
valt te lezen in het standaardwerk van Duynstee en 
Bosmans, Het Kabinet Schermerhorn-Drees. 'Op Van 
der Leeuw was Drees geattendeerd door Jhr. Mr. M. 
van der Goes van Naters. ( ... ) Drees vond het een 
echte trouvaille en ging er dadelijk op in.' (p. 70) De 
Groningse theoloog en filosoof, die tot de Nederlandse 
Volksbeweging behoorde, werd overigens pas na zijn 
benoeming tot minister, lid van de Partij van de Arbeid. 
Geen theologen onder elkaar dus: twee buiten-kerkelij
ken hebben het zo gewild. Misschien kunnen de twee 
kerkhistorici die in SenD de degens kruisten, voortaan 
ook feiten-onderzoek verrichten. 

M. van der Goes van Naters , Wassenaar. 
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Horen, zien, publice
ren? 

Strijdbaar riep journalist Max van Weezel uit: 'Je moet 
in hun milieu duiken, met ze koffie drinken en onthullen 
welke ideeen en contacten ze hebben!' . Oat was op een 
studiemiddag van de Nederlandse Vereniging van Jour
nalisten over wat 'we' van de media nou toch aanmoes
ten met 'ze' van extreem-rechts. Onze eerdere actie 
'dood-zwijgen' had helemaal niets geholpen en dus 
riep Van Weezel op tot de methode van het kapot-ont
hullen. 
In hun milieu duiken dus. Horen, zien en onthullen. 
Precies dat deed de Franse joumaliste Anne Tristan 
maar ze liet het niet bij koffie drinken. Zij meldde zich 
in Marseille aan als lid van het Front National en wist 
het al gauw tot secretaresse van een afdeling te bren
gen. Oat vertrouwenswerk deed ze een half jaar, toen 
verdween ze weer en schreef haar onthullingen: Aan 
het front, zes maanden gei"nfiltreerd bij Le Pen. Front? 
Hoezo front? Is er in Frankrijk sprake van een burger
oorlog? 
De bekendste in-hun-milieu-duiker en kapot-onthuller 
is natuurlijk de Duitse journalist GUnther Wallraff. Ja
renlang slaagde hij er steeds opnieuw in om onder valse 
naam, aangepast uiterlijk (hij heeft zelfs wei eens plas
tische chirurgie overwogen) en met voorgewende be
doelingen bij bedrijven en organisaties binnen te drin
gen. Want aldie vijandige 'systemen' (ja 'systemen', 
daar hoor je tegenwoordig niet veel meer over ... ) moe
ten worden overwonnen. Af en toe ko.m je in zijn zoge
naamde Ongewenste Reportages wei de angst tegen dat 
iemand zijn vermomming zal doorzien, maar nooit 
enige twijfel aan de juistheid van deze infiltratieme
thode, van de methode van het meedoen, van het aan
gaan van menselijke betrekkingen om datgene wat nog 
prive was nu publiek te maken. 
Wolf Bleek is ook een milieu ingedoken. Een klein 
stadje in Ghana. In het huis van ene Amo huurde hij 
samen met een Ghanese student een kamer en ging het 
familieleven meeleven. Niet als idealistische spion ten 
bate van de revolutie van Rawlings, evenmin om de 
CIA, die in verband met die revolutie een uitgebreid 
netwerk in Ghana had (dat overigens doordat een CIA
dame verliefd werd op een Rawlings-heer werd ver
klapt en opgerold, daar vielen doden bij) ter wille te 
zijn, ook niet om corrupte regeringspraktijken te ont
hullen maar 'om hun Ieven van nabij mee te maken en 
te begrijpen' zoals hij schrijft in zijn openhartige terug
blik Achter de coulissen; anthropologisch veldwerk in 
Ghana. Bleek begon ermee huwelijks- en verwant
schapsrelaties in kaart te brengen. Tijdens ruzies en 
roddels ving hij wat op over beschuldigingen van hek
serij en over fataal afgelopen abortussen. In 'zijn' fami
lie was er tenminste een schoolgaand meisje doodge
gaan aan de gevolgen van een illegale abortus. Abortus 
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is in Ghana verboden. Meisjes en vrouwen die het toch 
doen of Iaten doen !open grote risico's. Hoe kom jeer 
achter wat zich in dat verboden, geheimgehouden, be
schamende levensterrein van sex , ongewenste zwan
gerschap en abortus afspeelt? Bleek: 'Het aangaan van 
een intieme relatie met een vrouw, aileen om daa~·door 
meer wetenschappelijke informatie te verkrijgen, vind 
ik verwerpelijk. We! kan ik mij voorstellen ... ' en dan 
volgt er een betoog vol mitsen en maren. In dit di
lemma zijn de sleutelwoorden ' intiem' en 'aileen'. 
Maar tja: Hoe intiem is eigenlijk ' intiem' en hoe aileen 
is precies 'aileen'? Bleek is een man en hij heeft het 
over een relatie 'met een vrouw' dus dan gaan de ge
dachten voor de invulling van het woord 'intiem' min
der naar het koffie drinken en meer naar het de koffer
in. Oat 'met een vrouw' vind ik niet essentieel zoals ik 
ook het 'wetenschappelijke' van die informatie niet 
doorslaggevend vind. Ook de journalist, de spion en 
zelfs de literator hebben met deze afweging te maken. 

Bleek wilde het zwijgen over de door hem opgemerkte 
pijnlijke levensproblemen doorbreken: 'lk heb lang 
met het plan rondgelopen om het Ieven van Amo' s fa
milie in de vorm van een roman te beschrijven. De 
reden waarom ik daar nooit aan toegekomen ben is 
veelzeggend: ik realiseerde me dat ik nog te weinig 
wist, begreep en doorvoeld had' . Dus geen roman 
waarin aile strafbare feiten voor politie en pastoor on
herkenbaar zijn versleuteld. Een proefschrift dan maar: 
Sexual relationships and birthcontrol in Ghana; a case 
study of a rural town. De naam van dat stadje werd ver
anderd in een schuilnaam. Ook in Nederland gebeurt 
dat wei. Het plaatsje Stroomkerken bijvoorbeeld (on
derwerp van een sociologisch proefschrift) zal men op 
een kaarl van Nederland tevergeefs zoeken. De naam 
van die familie waaruit de meeste verhalen waren ge
komen werd ook veranderd in een schuilnaam. De 
naam Wolf Bleek, tenslotte, is bij de Nederlandse Bur
gerlijke Stand onbekend. Ook dat is een schuilnaam. 
Zoals het persbericht bij het proefschrift uitlegde: om 
de informanten te beschermen. Impliciet wordt daar
mee ook een beleidskeuze gemaakt: de wetsovertreders 
worden niet onthuld maar verhuld. Bleek weigert alles 
te zien in zijn eigen cultuur en eigen context. Hij ziet 
leed en verklaart zich daartegen. Het verbieden van 
buitenhuwelijkse sexuele verhoudingen, van verkoop 
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van voorbehoedmiddelen aan ongehuwden en van 
abortus lost volgens hem niets op. 

Nog geen 25 jaar geleden was de situatie ten aanzien 
van abortus in Nederland in enkele belangrijke opzich
ten gelijk aan die nu in Ghana: het was verboden, ge
vaarlijk, werd op ruime schaal toegepast en er werd 
over gezwegen. Toen moesten ook bij ons informanten 
hierover worden beschermd. Pijnlijke persoonlijke of 
sociale problemen blijven steeds opnieuw ontstaan. Is 
zoiets beschamend (teveel drinken) of verboden (eutha
nasic) dan is het moeilijk om achter de feiten te komen. 
Er bestaat dan al gauw een spanning tussen het taaie, 
trage en verwarrende werk van het achterhalen van wat 
er nou eigenlijk gebeurt en het menselijke verlangen 
om zo snel en efficient mogelijk de problemen op te 
lossen. Horen, zien en meteen publiceren en een actie
groep vormen. Nadat de socioloog een sociaal pro
bleem ontdekte werd hij socialist. Zoiets. De journalist 
stuitte op een politick probleem en werd actievoerder. 
Zoiets. De psychiater behandelde een steeds vaker bij 
vrouwen optredend psychisch probleem en . . . nee 
hoor, dat heeft die psychiater nou net niet gedaan. Als 
er nu iets prive is, dan wei de strikt vertrouwelijke zit
tingen bij een psychiater. Toch is ook hier behoefte aan 
het uitwisselen van mensenverhalen en het vergroten 
van inzicht. Maar liefst negen jaar na het beeindigen 
van de behandeling publiceert Harry Stroeken Van 
dochter tot vrouw; verslag van een psychoanalyse. 
Deze vrouw, Renate Ruys (schuilnaam), heeft dat boek 
gelezen, er een aantal details in veranderd (om absoluut 
onherkenbaar te kunnen blijven) en toestemming voor 
publikatie gegeven. In de titel van de publikatie werd 
het verloop van deze analyse samengevat. Renate 's 
problematiek is actueel: 'Velen zullen iets herkennen 
met name in haar lichaamsbeleving. Wie heeft niet ge
hoord van het begrip anorexia nervosa, van moeilijk
heden met slank zijn, met vrouw zijn? Sommige des
kundigen beschouwen die verschijnselen als de symp
tomen van onze tijd, het veld waarop ouders en kinde
ren, vooral moeders en dochters, met elkaar slag 
kunnen leveren'. Renate kon bij het publiek worden 
toch geheel prive blijven. Gehoord en gezien worden 
en toch geheim blijven. Zo ongeveer het omgekeerde 
van kapot-onthullen. 
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Overwegingen bij bet einde van bet Nederlandse 
• communtsme 

De besluiten die het congres van de Communistische 
Partij van Nederland (CPN) op 9 juni j.l. genomen 
heeft betekenen in feite het einde van deze partij. Offi
cieel zal de CPN haar bestaan nog minstens een jaar 
rekken, maar zij zal geen verkiezingsprogramma's 
meer vaststellen, geen kandidaten meer stellen en geen 
verantwoording van haar volksvertegenwoordigers 
meer vragen: dat alles zal voortaan gedaan worden 
door Groen Links, de combinatie waarin de CPN met 
drie andere partijen samenwerkt. 
De besluiten van 9 juni hebben in de vaderlandse pers 
opvallend weinig aandacht getrokken en men mag aan
nemen dat die aandacht nog .geringer zal zijn, als de 
CPN over enige tijd ook officieel ophoudt te bestaan. 
Toch is de CPN met haar 81 jaren de oudste partij van 
Nederland (sinds ARP en CHU in het CDA opgingen). 
Voorts is zij vanaf 1919 de Nederlandse tak van de 
communistische wereldbewegingen geweest. En gedu
rende heel haar bestaan heeft de sociaal-democratie 
haar aanwezigheid moeten voelen en met haar rekening 
moeten houden: als met een afgedwaalde broeder, een 
vijand, een concurrent, een 'horzel ' of hoe men het ook 
wil zien. Reden genoeg dus om in dit blad aandacht aan 
haar verdwijnen te wijden, ook al zal haar forrnele li
quidatie nog enige tijd in beslag nemen. 
In onderstaande beschouwing zal ik niet pogen een al
gemeen overzicht van de geschiedenis van de CPN te 
geven, doch mij - na een uiteenzetting over het ont
staan van de partij - in hoofdzaak beperken tot een 
thema: de verhouding tussen het Nederlandse commu
nisme en de sociaal-democratie (achtereenvolgens beli
chaamd in SDAP en PvdA). Ik zal daarbij zowel de 
houding van de CPN jegens SDAP en PvdA als die van 
SDAP en PvdA jegen CPN behandelen. En naast het 
punt van de houding van de sociaal-democratische par
tijen tegenover de CPN als partij - meestentijds in het 
grootste dee! van ons land een kleine partij die als te
genstander van secundair belang was - is er nog een 
ander thema: dat van het standpunt, dat de sociaal-de
mocratie innam tegenover de communistische wereld
beweging en haar ideologie, waarvan de CPN de Ne
derlandse vertolkster was; ook die kant van de zaak wil 
ik belichten. 

De oorsprong 
De Nederlandse communisten hebben zelf altijd moeite 
gehad met het geboorteuur van hun partij . In 1952, op 
het hoogtepunt van het stalinisme, decreteerde het PB 
van de CPN dat 1919 - het jaar van aansluiting bij de 
Komintern - als geboortejaar van de partij gezien 
moest worden: men wilde de inheemse oorsprong zo
veel mogelijk bagatelliseren ten gunste van het 'Iicht 
uit het Oosten' dat in 1917 door Lenin was ontstoken. 

Voor historici lijdt het echter geen twijfel dat het ont- A.A. de Jonge 
staan van de partij gedateerd moet worden op 14 maart Historicus 
1909, toen ongeveer vier honderd uit de SDAP gestapte 
marxisten de Sociaa/-Democratische Partij in Neder-
land (SDP) oprichtten. 
Aan de scheuring van 1909 was een decennium van in
terne strijd in de SDAP voorafgegaan. Waarover ging 
die strijd? Meestal ziet men er een kwestie van inter
pretatie van het marxisme in: het marxisme als ideolo
gie versus het marxisme als ' nuttige, maar onvolko
men, methode tot maatschappijanalyse' , zoals een nota 
van het PvdA-partijbestuur uit I 981 het uitdrukt.' Daar 
kan men mee instemmen, mits men er bij aantekent dat 
de mensen die in I 909 de SDAP verlieten met hun ide
ologische uitleg de 'echte' marxisten waren. Wie het 
marxisme als een vorrn van wetenschappelijke maat
schappijanalyse ziet, doet Marx en Engels onrecht: zij 
waren geen wetenschappers, maar bevlogen politici en 
hun theorieen dienden om kwasi-wetenschappelijk te 
bewijzen, wat zij bewijzen wilden, namelijk de onver-. 
mijdelijke ondergang van het kapitalisme en zijn aflos
sing door het socialisme, via klassenstrijd, revolutie en 
dictatuur van het proletariaat. Aan die theorieen hi elden 
de oprichters van de SDP onverkort vast. Anders dan in 
Duitsland, waar Eduard Bernstein eind negentiende 
eeuw de noodzaak tot herziening van het marxisme 
openlijk aan de orde gesteld had, ging de strijd in Ne
derland niet in de eerste plaats om zuiver theoretische 
vraagstukken, maar meer om de tactische consequen
ties van de theorie. 
In een reeks van kwesties botsten de strenge marxisten 
op de parlementaire !eiders en weldra ook op de vak
bondsleiders van hun partij: over de kleine boeren, het 
bijzonder onderwijs, sociale wetgeving, de tactiek bij 
verkiezingen enzovoort. Dat het tot een scheuring 
kwam lag echter niet aan de geschillen zelf, maar aan 
de manier waarop ze door de marxistische oppositie 
werden uitgevochten. In 1907 begon het marxistische 
trio D. Wijnkoop, W. van Ravesteyn en J. Ceton met de 
uitgave van het weekblad De Tribune , waarin de partij
leiding tel kens fel werd aangevallen. Toen men met dat 
blad ook op openbare vergaderingen van de partij ging 
colporteren, was met name voor Troelstra de maat vol 
en in februari 1909 besloot een buitengewoon partij
congres om de drie Tribune-redacteuren uit de SDAP te 
royeren, nadat zij geweigerd hadden hun blad op te hef
fen. Ongeveer vierhonderd anderen traden toen ook uit 
en richtten, zoals gezegd, de SDP op. 
Dus: 1909 en geen ander jaar is het geboortejaar van 
het Nederlandse communisme. Dat de SDP in novem
ber 1918, uit de solidariteit met de Russische Oktober
revolutie, haar naam veranderde in Communistische 
Partij in Nederland (CPN) was vooralsnog niets meer 
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dan een naamsverandering: de !eiders bleven dezelfde, 
inclusief het oprichterstrio. Bovendien: reeds in de 
voorafgaande acht jaren had de SOP een karaktertrek 
ontwikkeld die vaak als typerend voor leninistische 
partijen gezien wordt, namelijk een combinatie van ide
ologisch dogmatisme met opportunisme in de tactiek, 
waarbij vooral het gebrek aan scrupules in de keuze 
van bondgenoten opvalt. Deze karaktertrek kan men 
verklaren als een rechtstreeks uitvloeisel van het ortho
doxe marxisme: juist hun rotsvaste zekerheid historisch 
aan de goede, winnende kant te staan maakt de 'echte' 
marxisten amoreel in de keuze van hun middelen. 
Wijnkoop c.s. hadden geen Lenin nodig om dat te 
leren. 

Dee! van de wereldbeweging 
Linkse splintergroepjes die de moederbeweging te tam, 
te opportunistisch of te weinig 'revolutionair' vonden 
hebben de sociaal-democratie door de jaren heen op 
haar weg begeleid. Meestal echter waren zij van korte 
levensduur. Zo is bij voorbeeld de in I 932 gestarte On
afhankelijke Socialistische Partij (OSP)- met haar vier 
duizend !eden de grootste aderlating die de SOAP ooit 
heeft ondergaan- reeds na enkele jaren uiteengevallen 
en ondergegaan. Ook de SOP leek aanvankelijk een 
kwijnend plantje: begin 19 I 4 had ze het nog niet verder 
gebracht dan ruim vijf honderd !eden, in oktober 1918 
- na vier jaar wereldoorlog, een door haar agitatorisch 
duchtig benutte tijd - waren het er ongeveer elf hon
derd. Getransformeerd tot CPN heeft ze echter een be
staan van 81 jaar mogen beleven. Hoe komt dat? Het 
antwoord moet luiden: doordat zij zich in maart 1919 
aansloot bij de door Lenin opgerichte Communistische 
Internationale (Komintern). 
Reeds aan het begin van de Eerste Wereldoor1og had 
Lenin geponeerd dat de Socialistische Internationale 
'bankroet ' was, nu in aile oorlogvoerende Ianden de 
meerderheid van de socialisten het streven naar revo1u
tie had ingeruild voor samenwerking met de 'eigen' 
bourgeoisie. Een nieuwe Internationa1e van echte revo
lutionairen was nodig die radicaal zou breken met de 
'sociaal-verraders'; om de breuk met de sociaal-demo
cratie te markeren haalde Lenin de sinds een halve 
eeuw in onbruik geraakte term 'communisme' weer te 
voorschijn. 
De Communistische Internationale was streng centra
listisch opgebouwd: de aangesloten partijen vormden 
'secties' (de CPN werd een tijdlang aangeduid als CP 
Holland) die de besluiten van de Komintern-organen 
onvoorwaardelijk dienden uit te voeren. Daar de revo
luties buiten Rusland Of uitbleven Of mislukten, werden 
die organen al spoedig niet aileen door Russen over
heerst, maar werd ook de Komintern-politiek geheel 
ondergeschikt gemaakt aan de staatsbelangen van de 
Sowjet-Unie. 
Het heeft enige jaren geduurd voordat de CPN een vol
ledig volgzame sectie van de nieuwe lnternationale ge
worden was. Op zijn laatst in 1930 was het zo ver en 
kwam, met de zegen van Moskou, een Ieiding tot stand 
die geen duimbreed meer afweek van de sowjet-in
structies; als voornaamste man kwam daarin we1dra 
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Paul de Groot naar voren die vanaf 1938 bijna veertig 
jaar lang in de CPN de dienst zou uitmaken. 
Als lid van de Komintern werd de CPN deel van de 
communistische wereldbeweging en daarmee kreeg zij 
de stabiliteit die de reden is van haar duurzaamheid. De 
CPN-Ieden hadden voortaan het prettige besef dee! uit 
te maken van een beweging die op een zesde van het 
aardoppervlak (na 1945 werd het zelfs een kwart van 
dat oppervlak!) de macht al uitoefende, een beweging 
waaraan de toekomst toebehoorde; dat maakte die 
CPN'ers ongevoelig voor de wisselingen in de kiezers
gunst: als de kiezers haar in de steek lieten, dan bewees 
dat aileen maar weer eens de achterlijkheid van Neder
land. Het deelgenootschap in de Komintern gaf de CPN 
nog meer voor de stabiliteit van een partij bevorderlijke 
elementen: een dogmatische, maar gemakkelijk te be
vatten theorie (het 'marxisme-leninisme'), een soort 
subcultuur met eigen taalgebruik, rituelen en symbolen 
en een strakke centralistische organisatie. 
Voor aldie voordelen betaalde de CPN echter een hoge 
prijs: zij moest aile zwenkingen in de buitenlandse po
litiek van de Sowjet-Unie volgen en propageren; zij 
moest ook alles, wat intern in de Sowjet-Unie ge
beurde, goedpraten, zoals de liquidatie van de vrije 
boeren en de schijnprocessen tegen vermeende vijan
den van Stalin; zij moest het sow jet-model (zogenaamd 
een 'dictatuur van het proletariaat', in werkelijkheid de 
dictatuur van een partij en vervolgens van een man) 
aanprijzen als meest perfecte staatsvorm en ver superi
eur aan de 'burgerlijke democratie ' waar de Nederlan
ders het mee moesten stellen; en zij moest meedoen aan 
de byzantijnse verheerlijking van Stalin en andere aan 
de traditie van het socialisme vreemde rituelen. Om 
kort te gaan: de CPN werd een strak georganiseerde en 
stabiele partij, maar tevens een partij die ge"isoleerd 
bleef en waarvan zelfs in haar beste tijden, zoals in de 
jaren dertig en de eerste jaren na de bevrijding, de 
groeimogelijkheid aan enge grenzen gebonden bleef. 
Het beeld is niet wezenlijk veranderd, nadat in I 943 de 
Komintern was opgeheven: de CPN bleef zich op Mos
kou orienteren en nooit is zij daardoor meer ge"isoleerd 
geweest dan in de topjaren van de Koude Oorlog. 
Vanaf 1956 ging zij zich wat kritischer opstellen tegen
over de interne toestanden in de door communisten ge
regeerde Ianden en vanaf 1963 was het ook uit met de 
onvoorwaardelijke instemming met de buitenlandse 
politiek van de Sowjet-Unie. Het karakter van de CPN 
veranderde echter niet noemenswaardig door die ont
wikkeling. Naar buiten toe bleef door de jaren heen het 
beeld van de CPN'ers hetzelfde: dat van mensen die 
enerzijds indruk maakten en respect afdwongen door 
hun ijver, discipline en offervaardigheid, doch waar
mee anderzijds heel moeilijk samen te werken viel van
wege hun dogmatische starheid, hun hebbelijkheid om 
(vanuit hun 1eninistische 'voorhoede' -theorie) massa
organisaties van binnenuit te manipuleren en vooral: 
hun onvermogen om met andersdenkenden op voet van 
echte ge1ijkwaardigheid samen te werken. Pas in de 
jaren zeventig zijn er binnen de CPN veranderingen op 
gang gekomen die het karakter van de partij ingrijpend 
veranderd hebben. 

Grot 
Naan 
schei 
'echt 
grote 
rugg1 
eenh• 
echte 
SDA 
vijan 
van c 
synd 
reldc 
met 1 
ten, c 

tedo 
Wib; 
Wijn 
Prak 
CPN 
tisch 
voor 
allee 
van : 
crati• 
Toer 
tern< 
van ' 
'soci 
zijn 
van, 
voor 
op h 
den 
mun 
Korr. 
bur& 
sche 
Het 
ker 1 

en a 
ciah 
ders 
Del 
klan 
gror 
On VI 

feitf 
werl 
zich 
die I 
schf 
het : 
der) 
Uni• 
Me1 
riod 
dedt 
peli 
gin1 
satit 
tern 



Grote broer of grote vijand? 
Naam en program van de SDP wijzen erop dat de afge
scheidenen van 1909 zichzelf aanvankelijk zagen als de 
'echte sociaal-democraten' en de SOAP derhalve als de 
grote broer die van zijn opportunistische dwalingen te
ruggebracht moest worden op het rechte pad, waama de 
eenheid hersteld zou kunnen worden. In de praktijk 
echter evolueerde de houding van de SDP jegens de 
SOAP in korte tijd van scherpe kritiek tot ongeremde 
vijandigheid. In de vakbeweging verschoof de steun 
van de SDP al snel van het NYY naar het door anarcho
syndicalisten overheerste NAS. Nadal de Eerste We
reldoorlog was uitgebroken ging de SOP samenwerken 
met principieel anti-marxistische elementen (anarchis
ten, christen-pacifisten) met het doel de SOAP afbreuk 
te doen; in Amsterdam was vooral de SDAP-wethouder 
Wibaut het mikpunt van ophitsende aanvallen der 
Wijnkopianen. 
Praktisch veranderde er dus niet zo veel, toen de tot 
CPN omgedoopte partij zich in 1919 bij de Communis
tische Internationale aansloot. Principieel echter wei: 
voortaan was de band met de sociaal-democratie niet 
aileen in de praktijk, maar ook in de leer verbroken en 
van afgedwaalde grote broer werd deze sociaal-demo
cratie tot de grote vijand. 
Toen Lenin in april 1917 zijn idee van een nieuwe In
temationale lanceerde, schreef hij dat de meerderheid 
van de sociaal-democratische !eiders in aile Ianden tot 
'sociaal-chauvinisten' was verworden. ' Deze mensen 
zijn onze klas e-tegenstanders. Zij zijn naar de kant 
van de bourgeoisie overgelopen' .2 En in de opnemings
voorwaarden voor de nieuwe lntemationale die Lenin 
op het oprichtingscongres van 1919 voorstelde wordt 
de naamsverandering (aile secties dienden zich 'com
munistisch' te noemen) als volgt beargumenteerd: 'De 
Kommunistische lnternationale heeft aan de gehele 
burgerlijke wereld en aan aile gele sociaal-demokrati
sche partijen een strijd op Ieven en dood verklaard. 
Het is noodzakelijk, dat aan iederen eenvoudigen wer
ker het onderscheid tussen de communistische partijen 
en de oude officiele "sociaal-demokratische" of "so
cialistische" partijen, die het vaandel van de arbei
dersklasse hehben ven·aden, volkomen duidelijk is' .3 

De formulering ('strijd op Ieven en dood') moge te ver
klaren zijn uit de bijzondere situatie van 1919, de 
grondhouding van de communisten bleef vanaf dat jaar 
onveranderd: de sociaal-democratische !eiders waren in 
feite de hoofdvijand, omdat zij door hun misleidende 
werk verhinderden dat de meerderheid van de arbeiders 
zich bij de communisten aansloot. In de bestrijding van 
die hoofdvijand wisselde echter de tactiek en die tacti
sche wisselingen werden, zoals reeds aangeduid, vanaf 
het aan de macht komen van Stalin (en eigenlijk a! eer
der) geheel bepaald door de belangen van de Sowjet
Unie. 
Men kan enkele hoofdperioden aanduiden: in de pe
riode 1922-1928 werd de bestrijding wat afgezwakt en 
deden de communi ten voorstellen voor gemeenschap
pelijke optreden aan de sociaal-democraten. In 1928 
ging Stalins overgang naar een geforceerde industriali-
atiepolitiek gepaard met een zwenking van de Komin

tem naar een volledig i olement, waarbij de sociaal-de-

mocraten (nu 'sociaal-fascisten' genoemd) weer de 
volle laag kregen. In 1934 dreef toenemende ongerust
heid over de politiek van Hitler-Duitsland Stalin tot een 
nieuwe ommezwaai: de tijd van de ' volksfronten' met 
sociaal-democraten en ook met 'burgerlijke' democra
ten brak aan. De volksfronten waren in feite overal al 
doodgebloed, toen Stalins pact met Hitler (augustus 
1939) het ein werd voor weer een volledige draai. 
Samen met aile andere Westerse democraten werd de 
sociaal-democratie weer verdoemd en dat bleef zo tot 
de overval van Duitsland op de Sowjet-Unie. Nadat in 
1947 de Koude Oorlog was begonnen, gaven de Russen 
met de oprichting van een 'Informatiebureau' van 
negen communistische partijen (in de wandeling 
'Kominform' genoemd) het sein voor een nieuwe pe
ri ode van 'strijd op Ieven en dood'; zij was in de ver
houding tussen communisten en sociaal-democraten 
een absoluut dieptepunt, waaraan pas een einde kwam 
toen in 1955 Stalins opvolgers halfslachtige toenade
ringspogingen begonnen. 

Wat betreft de vraag, hoe de CPN de verschillende 
koerswendingen voltrok, volstaan wij met de vaststel
ling dat zij zich volgzaam naar de Moskouse lijn 
voegde, al was er soms enig tempoverschil (zo werd de 
radicale koersverandering van 1928 pas volledig over
genomen, nadat de Komintem in 1930 een nieuw par
tijbestuur had afgedwongen). En verder dient men te 
beseffen dat die tactische wijzigingen de grondhouding 
van de rechtgeaarde CPN'er jegens de sociaal-demo
cratie onveranderd lieten: zij was en bleef de grote bar
riere tussen de Nederlandse arbeiders en het commu
nisme en het ging er om de arbeiders aan haar invloed 
te onttrekken. Soms door felle en ongenuanceerde be
strijding, soms door eenheidsvoorstellen die stellig 
door de Ieiding van SDAP/PvdA afgewezen zouden 
worden; in het laatste geval hoopte men verdeeldheid 
tussen de sociaal-democratische Ieiding en haar !eden 
en achterban te zaaien en liefst ook de Ieiding zelf te 
verde len. Kortom, voor de CPN'er was zijn houding je
gens de sociaal-democratie een voortdurende 'worste
ling om de ziel van de arbeider'. 
Daarbij moet men opmerken dat de houding van felle 
bestrijding de gemiddelde CPN'er vee! beter afging 
dan de meer genuanceerde benadering via toenade
ringsvoorstellen. Koerswijzigingen in gematigde rich
ling kostten de Ieiding dan ook vee) meer overtuigings
kracht tegenover de 'gewone !eden' dan omgekeerde 
wendingen. De meest serieuze toenaderingsperiode 
(die van 1934-'39) is in electoraal opzicht dan ook voor 
de CPN een tijd van stagnatie geweest, in tegenstelling 
tot de vier voorafgaande jaren. Na de bevrijding in 
1945 was er opnieuw sprake van toenadering van CPN
zijde, maar zij eindigde eigenlijk al in 1946 - eerder 
dan in andere Westeuropese Ianden -, waarbij naast het 
buiten de regering houden van de CPN vooral de Indo
nesische kwestie een rol heeft gespeeld. 
Nadal Moskou in de herfst van 1947 het sein voor een 
nieuwe radicale fase had gegeven, kon ook de CPN-lei
ding er weer ouderwets tegenaan. Paul de Groot deed 
het in zijn congresrede van Kerstmis 1947 aldus: 
'Maar toch bestaat er bij ons nog niet het volle besef 
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van de grenzeloze ontaarding waartoe de /eiders van 
de PvdA zijn vervallen .. . Zij hehben niet al/een valle
dig met het sociaal-democratische verleden gebroken , 
zij zijn in steeds meerdere mate tot de ergste en gevaar
/ijkste vijanden van de arbeidersklasse en van de natie 
geworden' • Vier jaar later ging ook dat 'sociaal-demo
cratische veri eden' onder de communistische sloopha
mer. Had Lenin in 1919 aan de Socialistische Interna
tionale in het veri eden nog een zekere positieve rol toe
gekend, het door het CPN-partijbestuur vastgestelde 
Leerboek voor de Arbeidersbeweging oreerde in 1951 : 
'Men hoort vaak verkondigen, dat de S.D.A.P. in haar 
"glorietijd" een socialistische partij zou zijn geweest, 
die echter later "verwaterde" . Dit is niet juist. De 
S.D.A.P. was van het begin af aan het sociale steun
punt van de bourgeoisie in de arbeidersklasse. Zij had 
ten doe/ de arbeidersklasse te verde/en en aan het im
perialisme onderworpen te houden' .5 Daarmee was wei 
een dieptepunt bereikt. Spoedig daama ging de CPN 
weer uit het samenwerkingsvaatje tappen ('eenheid 
tegen Romme ') en na de dood van Stalin voerde diens 
opvolgers geleidelijk koerswijzigingen door die ook de 
CPN meemaakte. 
Het feitelijk uiteenvallen van de communistische we
reldbeweging door het Russisch-Chinese conflict vanaf 
1960 heeft de CPN wei onafhankelijk gemaakt in haar 
koersbepaling, maar haar stand punt tegenover de PvdA 
in .de eerste tijd niet gewijzigd. Dater in de verhouding 
tussen de twee partijen in de late jaren zestig niettemin 
wat ging veranderen, lag niet primair aan de CPN, maar 
was het gevolg van ontwikkelingen binnen de PvdA. 
Daarmee komen we op een volgend onderwerp. 

De houding van de sociaal-democratie 
Was voor de communisten de sociaal-democratie altijd 
als een reus die hun de weg versperde, voor de sociaal
democraten was de CPN meestal niet meer dan een hin
derlijke dwerg, waaraan ze weinig aandacht behoefden 
te schenken. (Opgemerkt moet daarbij worden dat dat 
plaatselijk niet gold voor de drie bolwerken -Amster
dam, de Zaanstreek en Oost-Groningen- waar de CPN 
vanaf de jaren twintig tot eind jaren zestig steevast 
ruim een derde van haar aanhang had zitten; die drie 
bolwerken tezamen vormden echter nog geen tiende 
deel van de hele Nederlandse bevolking.) Het uittreden 
van de strenge marxisten in 1909 was door vele 
SDAP'ers met een hartgrondig 'opgeruimd staat netjes' 
verwelkomd en inderdaad school, na het verwijderen 
van de splijtzwam, de kiezersaanhang van de SDAP 
omhoog (in 1913 sprong ze van zeven op achttien ka
merzetels). De felle en onprincipiele bestrijding in die 
jaren door Wijnkoop c.s. maakte de stemming er bij de 
SDAP niet vriendelijker op. In de jaren 1923-'30 was 
de intern verdeelde CPH als politieke factor te onbete
kenend geworden om nog aandacht te ontvangen. 
Men moet intussen niet over het hoofd zien dat de prin
cipiele houding van de Nederlandse sociaal-democra
ten tegenover het communisme in de jaren twintig niet 
zo ondubbelzinnig was als hun praktisch-politieke hou
ding jegens de CPN (CPH) zou doen denken. De ont
wikkelingen in Rusland werden door velen van hen met 
welwillende belangstelling gevolgd en men sprak eufe-
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mistisch van het 'sowjet-experiment'. Dat socialisten 
hun doe) altijd aileen langs democratische weg zouden 
mogen nastreven, werd in de nadagen van de 'revolu
tiepoging' van 1918 door de meerderheid van de SDAP 
ontkend; die meerderheid hield dan ook vast aan het 
marxistische dogma dat het socialisme ' historisch on
vermijdelijk' was. En dat impliceerde dat communisten 
en sociaal-democraten toch eigenlijk aileen ten aanzien 
van de methoden verschilden, maar dat hun einddoel 
hetzelfde was. Sommigen relativeerden dat nog meer: 
sowjet-methoden waren voor een land als Nederland 
ongewenst, maar in het 'achterlijke ' Rusland lag dat 
misschien anders. 

In de jaren dertig veranderde de situatie. Ten eerste: al 
bleef de CPN een kleine partij, onder invloed van de 
economische crisis groeide haar aanhang toch niet on
aanzienlijk. In het bijzonder in de vakbeweging werden 
de communisten actief. De Ieiding van het NVV onder
vond de communistische activiteit onder zijn \eden als 
uitermate bedreigend en in 1933 nam het NVV -congres 
een resolutie aan, waarin het lidmaatschap van het ver
bond onverenigbaar werd verklaard met dat van de 
CPN. (Pas in 1971 werd deze resolutie ingetrokken; zij 
was met wisselende gestrengheid toegepast naar gelang 
van de politieke toestand.) 
Ten tweede: het aan de macht komen van Hitler ( 1933) 
had een tegenstrijdige uitwerking. Enerzijds maakte het 
velen bewust van de waarde van de democratie en 
waakzaam tegen aile anti-democraten, hetzij 'rechts' of 
'links'. Anderzijds gingen er stem men op om tot sa
menwerking te komen met de communisten tegen de 
gemeenschappelijke fascistische vijand. De oude Wi
baut, voornaamste tolk van laatstgenoemde stroming, 
pleitte in De Socialistische Gids ( 1933) zelfs voor sa
menwerking op grond van het 'gemeenschappelijk 
doel' van communisten en sociaal-democraten (te 
weten: de opheffing van het kapitalisme).6 Hoewel deze 
stroming steun kon putten uit de houding van het bu
reau van de Socialistische Internationale, bleef zij in de 
SDAP zonder praktische invloed. Een besluit van ge
noemd bureau om aan de communistische partijen sa
menwerking voor te stellen werd door de SDAP-Iei
ding afgekeurd. Fractievoorzitter Albarda schreef ero
ver: 'Aan onze trouw aan de democratie mag geen 
twijfel worden gewekt of gedu/d. Een bondgenootschap 
met de communisten zou die trouw in ontrouw doen 
verkeren' .1 

Anders dan bij voorbeeld in Frankrijk washier, gezien 
de kleine omvang van de CPN, geen groot praktisch nut 
te verwachten van samenwerking met haar, terwijl de 
SDAP juist bezig was zich uit haar isolement ten op
zichte van de andere democratische partijen te bevrij
den. Maar hoofdzaak was toch wei de ontwikkeling van 
het denken in de SDAP in de richting van een princi 
piele - en niet Ianger aileen pragmati che - aanvaar
ding van de democratie. De ontwikkeling in de Sowjet
Unie, die aanvankelijk de 'samenwerkers ' gelijk 
scheen te geven, droeg vanaf 1935 - het uitbreken van 
de grote terreur- en zuiveringsgolf- koren op de mol en 
van Albarda c.s. Dat de verstandhouding tussen Neder
landse sociaal-democraten en communisten vanaf 1935 
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wat ont pannener was dan daarvoor, kwam vooral door 
de meer gematigde opstelling van de CPN, waarover 
we al spraken. Het Duits-Russische Pact van 1939 
maakte daar een eind aan en in de laatste maanden voor 
de bezetting was de verhouding slechter dan ooit. 

Tijdens de Duitse bezetting zette de illegaal geworden 
CPN haar be trijding van de SOAP aanvankelijk voort, 
ook nog- zij het in mindere mate dan daarvoor- nadat 
Duitsland de Sowjet-Unie had aangevallen. De SDAP 
had in juli '40 als partij opgehouden te bestaan, maar 
diverse van haar leiders namen individueel aan het ver
zet deel; van hen bleef vooral de partijvoorzitter Vor
rink een gehamaste anticommunist en nog in 1942 pu
bliceerde hij een clandestiene brochure, waarin de CPN 
fel bestreden werd.8 Pas vanaf medio 1943 hielden de 
wederzijdse aanvallen op en in het laatste bezettings
jaar werkten communisten en sociaal-democraten in it
legale commissies en organen samen. 
Na de bevrijding stelde de CPN, op l september 1945, 
aan de SOAP samenwerking en zelfs 'zo mogelijk' 
fusie voor. Het bestuur van de SDAP wees dat voorstel 
af, onder verwijzing naar de onduidelijke houding van 
de CPN ten opzichte van de democratie en haar kritiek
loze aanvaarding van het politieke stelsel in de Sowjet
Unie. In plaats daarvan zocht de SDAP verbreding 
'naar rechts', wat leidde tot haar opgaan in de Partij van 
de Arbeid. Niet weinig oude socialisten moeten dit als 
'verburgerlijking' afgewezen hebben, wat - naast de 
verzetsreputatie van de communisten en het door de 
oorlog sterk gestegen prestige van de Sowjet-Unie- de 
CPN in de kaart speelde: bij de kamerverkiezingen van 
mei 1946 kreeg ze l 0,5 procent van de stem men tegen 
3,3 procent in 1937, een winst die grotendeels van de 
PvdA werd afgepakt. Voor het eerst in de geschiedenis 
was de CPN op landelijke schaal voor de sociaal-demo
cratie een serieus te nemen concurrent geworden. 
Ondanks daten ondanks toenemende meningsverschil
len over de lndonesie-politiek - de CPN verzette zich 
fel tegen uitzending van dienstplichtigen naar lndone
sie door de KVP-PvdA-regering van Beet en vervol
gens tegen de militaire acties tegen de lndonesische re
publiek- was de verhouding tussen de twee partijen in 
de eerste twee naoorlogse jaren zakelijker dan ze ooit 
geweest was. Bewijs daarvoor is het feit dat de ruim 
dertig wethoudersposten, die de CPN in 1946 kreeg, al
lemaal verkregen werden in gemeenteraden, waarin 
CPN en PvdA samen de meerderheid hadden. 
Van zakelijker dan ooit tevoren naar vijandiger dan 
ooit tevoren: die omslag in de verhouding voltrok zich 
binnen enkele maanden vanaf eind 1947. Oorzaak daar
van waren de ontwikkelingen in Oost-Europa en de 
manier, waarop de CPN zich daarmee solidariseerde. 
De Koude Oorlog was begonnen. Nieuw was niet ai
leen dat de CPN voor het eerst een numeriek serieus te 
nemen concurrent was, maar ook dat de CPN nu ge
vaarlijk geacht werd als agentuur van een bedreigend 
geachte buitenlandse macht, het communistische blok 
onder Russi che Ieiding. Voor vele Nederlanders was, 
met de bezetting net achter de rug, de CPN een poten
tiele 'nieuwe NSB '. De CPN-Ieiders, met hun roem
rijke verzetsverleden, wezen die verdenking natuurlijk 

verontwaardigd van de hand, maar gaven er door hun 
houding jegens Oost-Europa niettemin telkens nieuw 
voedsel aan. 
In de campagne tegen de CPN tijdens de Koude Oorlog 
volgde de PvdA niet de andere partijen, maar liep zij 
voorop! PvdA-Kamerleden waren het felst in het nege
ren van hun CPN-collega's. PvdA-wethouders waren 
het actiefst in het weren van communisten uit gemeen
tedienst. De Vara was de enige omroep die haar micro
foon weigerde aan elk orkest, waar CPN'ers in speel
den. De anti-communistische ijver uit die jaren lijkt, 
achteraf bekeken, vaak buiten aile proporties geweest 
te zijn. Wil men de historische objectiviteit ook hier in 
acht nemen, dan moet men echter twee zaken mee in 
aanmerking nemen. Ten eerste dat het anti-commu
nisme van vee! sociaal-democraten ook een gevolg was 
van oprechte teleurstelling, omdat de verwachte demo
cratisering en humanisering van het sowjet-systeem 
uitgebleven waren. Ten tweede ontkomt men niet aan 
de indruk dat PvdA-Ieiders als Vorrink, Vermeer, Suur
hoff, Meijer Sluijser en anderen hun anti-communisme 
tegenover hun aanhang zo fel beleden, omdat zij meen
den dat die aanhang dat harder dan anderen nodig had! 
Stemmingen als 'we willen eigenlijk hetzelfde als de 
communisten, aileen met andere methoden' waren in 
1948 niet zomaar verdwenen. En dan was er, nogmaals, 
de kwantitatieve factor. Een stad als Amsterdam telde 
in 1946 ruim dertig procent CPN-stemmers; er was 
harde strijd voor nodig om dat percentage omlaag te 
krijgen. 
Na Stalins dood is het anti-communisme van de PvdA 
nog een keer heftig opgevlamd, namelijk door de ge
beurtenissen in Hongarije herfst 1956. Maar vanaf het 
begin van de jaren zestig zien we een duide1ijke af
name: men bleef tegen de CPN, maar dat had niet meer 
de hoofdaandacht en de vormen ervan werden milder, 
toleranter. Een PvdA-minister (Vrolijk) gaf in 1965 de 
CPN radio- en televisiezendtijd. En in 1966 werkte de 
PvdA eraan mee dat Amsterdam voor het eerst na acht
tien jaar weer een communistische wethouder kreeg. 
Wat was er veranderd? Verschillende dingen. De PvdA 
werd in 1958 oppositiepartij en bleef dat, met een korte 
onderbreking in 1965-'66, tot 1973. De Koude Oorlog 
ebde af door verbeterde betrekkingen tussen Amerika 
en de Sowjet-Unie. Mede daardoor kwamen de proble
men van de 'Derde Wereld' meer in de aandacht. En 
tenslotte was er, vanaf 1966, binnen de PvdA de op
komst van 'Nieuw Links' dat binnen enkele jaren de 
macht in de partij voor een groot deel wist over te 
nemen. 

Nieuw Links 
Verstaat men onder 'Nieuw Links' niet aileen de onder 
die naam georganiseerde groep, maar de veel bredere 
en zeer heterogene vernieuwingsbeweging in de PvdA, 
dan kan men zeggen dat die beweging onder andere de 
volgende kenmerken had: een nieuw activisme, met de 
nadruk op buitenparlementaire activiteit; een reveil 
van marxistische denkbeelden, overigens van nogal op
pervlakkige aard (van een grondige herbestudering van 
Marx, Engels etc. was geen sprake); en een soort ideo
logisering van de buitenlandse politiek. Buitenparle-
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mentaire acties zijn toelaatbaar in een parlementaire 
democratie, zolang zij niet ontaarden in dwang van een 
minderheid tegen de meerderheid; die grens werd in de 
praktijk vaak dicht genaderd en zelfs overschreden. Het 
'neo-marxisme' leidde tot nieuwe relativering van de 
parlementaire democratie. En de ideologisering van de 
buitenlandse politiek betekende in de praktijk anti
Amerikanisme en toenadering tot de communistische 
staten. 
'Nieuw Links' moge in vele opzichten een heilzaam ef
fect op de PvdA gehad hebben, de houding van de par
tij jegens het communisme werd er niet duidelijker op. 
Het verwarrende was dat de toenadering tot de commu
nistische staten altijd gemotiveerd werd als 'ontspan
ningspolitiek', maar dat in feite het communisme voor 
vee! PvdA-Ieden ophield ideologisch een vijand te zijn. 
Typerend is het door 'Nieuw Links' stormachtig toege
juichte besluit van het PvdA-congres van 1969 om 
'volkenrechtelijke erkenning van de DDR' te eisen. 
'Rea/po/itisch' was voor die eis vee! te zeggen. In de 
geest van vee! PvdA'ers waren de DDR en de Bondsre
publiek echter gelijkwaardig (in feite vonden velen de 
DDR de sympathiekste van de twee; de 'Berufsver
bote' in de Bondsrepubliek wekten in PvdA-kring dan 
ook vee! meer verontwaardiging dan het feit dat in de 
DDR een heel volk achter prikkeldraad gevangen werd 
gehouden). Het verschil tussen een democratisch geko
zen regering en een van buitenaf opgelegde dictatuur 
werd miskend. Vanaf 1972 ging de PvdA delegaties 
uitzenden naar de communistische partijen van Oost
Europa, te beginnen met de DDR en Roemenie. Na
tuurlijk voerde men daarvoor aan, dat praten beter is 
dan vechten. Daar de PvdA echter verder aileen delega
ties uitwisselde met socialistische partijen en bevrij
dingsbewegingen, werd weer de indruk gewekt dat de 
Oost-Europese communisten toch eigenlijk geestver
wanten waren. 
Oat alles had natuurlijk zijn uitwerking op de verhou
ding PvdA-CPN. Met name in de gemeentepolitiek 
werkten de twee partijen na 1966 vaak samen. Opval
lend is echter dat de mildere houding van de PvdA de 
eerste jaren niet beantwoord werd door een soortgelijke 
verzachting aan CPN-kant: zolang het orthodoxe 
marxisme de CPN beheerste, bleef de sociaal-democra
tie in wezen de vijand die de arbeiders van het rechte 
pad afhield. De regering-den Uyl werd door de CPN op 
de meeste punten dan ook fel bestreden. 

Op weg naar het einde 
Terug nu naar het uitgangspunt van dit artikel: de on
dergang van de CPN. Door dee! te worden van de com
munistische wereldbeweging was de CPN, in plaats 
van een efemere marxistische splintergroep, een duur
zaam verschijnsel in de Nederlandse politiek gewor
den. A Is getuigen.ispartij behield ze door de jaren heen 
een relatief stabiele kern van toegewijde !eden. Daar
naast wist ze telkens een wisselend aantal proteststem
men te trekken onder verbitterde kiezersgroepen. De 
breuk met de wereldbeweging die de CPN in 1963 vol
trok - toen De Groot naar aanleiding van het Russisch
Chinese conflict constateerde dat die wereldbeweging 
feitelijk niet meer bestond- heeft de bijl gelegd aan de 
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wortel van de CPN als stabiele en duurzame partij. Wat 
haar karakter als getuigenispartij betreft is dat direct 
duidelijk. Maar ook als protestpartij verloor ze haar 
aantrekkelijkheid, toen ze, als loon voor haar breuk met 
Moskou, vanaf 1965 weer als een 'fatsoenlijke' partij 
mee mocht doen met de anderen. 
In de jaren na 1963 leek het, of de CPN stabiel bleef en 
zelfs weer vooruitging.9 Van vier Tweede-Kamerzetels 
in 1963 kroop ze geleidelijk omhoog tot zeven in 1972. 
Men bedenke daarbij echter dat dit jaren van grote poli
tieke verschuivingen waren, waarin de kleine partijtjes 
tijdelijk vee! terrein wonnen op de grote; tussen 1963 
en 1972 vergrootten de kleine niet-confessionele par
tijen hun gezamenlijke aantal kamerzetels van elf tot 
31, zodat men moet zeggen dat de CPN daarvan slechts 
een bescheiden graantje meepikte. Waar grote sociale 
ontevredenheid heerste, kon de CPN voorbijgaand 
grote winst boeken, zoals in de provincie Groningen 
(veertien procent bij de statenverkiezingen van 1970!). 
De deelname aan gemeentebesturen leverde echter 
electoraal weinig op. Oat leert Amsterdam, waar de 
CPN vanaf 1966 regelmatig een oftwee wethouders le
verde: het aantal raadszetels van de CPN schommelde 
er van zes in 1966 via acht in 1970 naar zeven in 1974 
(men bedenke erbij dat de CPN ook in 1935 en 1939 in 
Amsterdam al zeven raadsleden had). De kamerverkie
zingen van 1977 onthulden dat het met de CPN in haar 
oude stabiele vorm afgelopen was: zij verloor vijf van 
haar zeven zetels en viet van 4,5 op I ,7 procent der 
stem men. 
De nederlaag van 1977 heeft in de CPN een vernieu
wingsproces op gang gebracht, waardoor ze eindelijk 
een groot dee! van haar stalinistische kenmerken ver
loor. Ze werd een 'normale' partij, maar daarmee ei
genlijk ook een overbodige partij. In het nieuwe begin
selprogram, dat ze in 1984 na vee! discussie aannam, 
bleek ze gebroken te hebben met haar oorsprong van 
orthodox marxistische partij: het marxisme wordt er 
niet meer genoemd als theoretische grondslag, gezegd 
wordt slechts: 'Zlj (de CPN) bouwt voort op marxisti
sche inzichten en theorieen omtrent het functioneren. 
van de kapitalistische maatschappij en de noodzaak 
van revolutionaire strijd voor socialisme' .' 0 De vol
gende zin (' Evenzeer bouwt zij voort op inzichten van
uit het feminisme .. .') relativeert de marxistische rest 
nog meer. 
De CPN hield in 1984 in de meeste opzichten op een 
communistische partij te zijn. De historisch beiaden 
naam wilde ze echter niet loslaten en daardoor aileen al 
bleef haar vernieuwing halfslachtig en in veler ogen 
ongeloofwaardig. De rekening voor haar halfslachtig
heid kreeg ze gepresenteerd bij de verkiezingen van 
mei 1986, toen ze haar laatste zetels in de Tweede 
Kamer kwijt raakte! 
De CPN heeft niet direct de voor de hand liggende con
clusies uit haar nederlaag getrokken. Zij gaf het nog 
niet op en haar deelname aan de verkiezingen in I 989 
op de lijst van Groen Links had nog als verklaard doei 
tangs die weg weer communisten in de Tweede Kamer 
te brengen. Ze begon ook weer betrekkingen met de 
Oosteuropese 'zusterpartijen' aan te knopen. De hoop 
op die manier internationale ruggesteun te krijgen is 
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haar laatste grote misrekening gebleken! Terwijl een 
CPN-afgevaardigde in oktober 1989 in Berlijn aan Ho
neckers zijde de vijftigste verjaardag van de DDR 
vierde, begon de revolutie die binnen enkele maanden 
het communisme in de meeste Oosteuropese Ianden 
heeft doen ineen storten. 
Wat zij van de Nederlandse kiezer niet wilde aanne
men, heeft de CPN van de ontwikkeling in het Oosten 
geleerd. Deze keer is zij radicaal te werk gegaan: ter
wijl de meeste zusterpartijen zich vermommen als 'so
cialistische' of 'sociaal-democratische' partijen, heeft 
de CPN het rood voor het groen ingeruild en gaat zij 
zich in een radicaal-linkse, maar niet socialistische for
matie oplossen. 

Slotopmerkingen 
Men kan de ondergang van de CPN zien als de Neder
landse manifestatie van het verschijnsel dat in de con
troverse tussen reformisti ch socialisme en orthodox 
marxisme het eerste het, na bijna een eeuw, definitief 
lijkt te hebben gewonnen: het kan zich erop beroemen 
in de Ianden, waar het invloed kon uitoefenen, en de 
vrijheid en de welvaart en de sociale rechtvaardigheid 
sterk te hebben vergroot; in de Ianden van het ortho
doxe marxi sme daarentegen zijn ze aile drie opgeofferd 
aan de belangen van een heersende kliek en de 'nieuwe 
socialistische mens', die naar marxistische overtuiging 
uit de nieuwe produktieverhouding zou voortkomen, is 
na meer dan zeventig jaar nog in geen vel den of wegen 
te bekennen. Hoe komt het dan toch dat de sociaal-de
mocraten niet staan te jubelen, dat ze eerder wat be
dremmeld toekijken en het juichen aan de liberalen 
overlaten? Mi chien kan het voorafgaande betoog iets 
bijdragen tot een antwoord op die vraag. 
AI zijn de betrekkingen tussen SDAP/PvdA en CPN 
bijna steeds koel tot slecht geweest, van een principiele 
afwijzing van het communisme als ideologie is bij de 
sociaal-democratie aileen in de jaren dertig en in de pe-

Conferentie overheidsbeleid en woningkwaliteit 

Op zaterdag 13 oktober a.s. houdt de Wiardi Beckman 
Stichting in Artis te Amsterdam de studiedag Van goeden 
huize. Overheidsbeleid en woningkwaliteit. Daar staat de 
vraag centraal in hoeverre de inhoudelijke en financiele be
moeienis van de overheid met de volkshuisvesting nog ge
rechtvaardigd wordt door de argumenten die daarvoor 
lange tijd zijn aangevoerd. 

Sprekers tijdens het ochtendgedeelte zijn N. de Vreeze, DJ. 
Wolfson en C.A . de Kam. De Vreeze analyseert de feitelijke 
kwaliteitsontwikkeling in de volkshuisvesting en bepleit 
overheidsingrijpen om kwaliteit en toegankelijkheid te be
vorderen. Wolfson en De Kam zullen zijn stellingname kriti
seren. 's Middags zullen H. Priemus, P.P. Kohnstamm, 

riode 1946-1965 sprake geweest. Altijd weer was er de 
gedachte dat de communisten, al waren hun methoden 
verfoeilijk, in wezen dezelfde maatschappij wilden als 
de sociaal-democraten of sterker nog, dat ze via een in
teressant 'experiment' al iets van die maatschappij ge
realiseerd hadden. Het totale faillissement van die 
maatschappij kan daarom ook de toekomstvisie van de 
sociaal-democratie niet onberoerd Iaten. 
In vier Oosteuropese Ianden zijn recentelijk vrije ver
kiezingen gehouden en nergens hebben de sociaal-de
mocraten iets klaar gemaakt! En zou de voor de PvdA 
zeer slechte uitslag van de jongste raadsverkiezingen 
niet ook iets te maken hebben met de algemene malaise 
met betrekking tot het socialistische 'einddoel' ? Het 
wordt tijd voor een meer dan oppervlakkige bezinning 
op de verhouding tussen socialisme en democratie. 
Blijft die achterwege, dan zou de sociaal-democratie 
wei eens meegesleept kunnen worden in de val van het 
communisme. 

No ten 
I. Verhouding PvdA-CPN: een tussenbalans, biz. 2a. 
2. W.l. Lenin, Verzamelde werken, X, Amsterdam, 1939, biz. 

12. 
3. id. , biz. 2 14-2 15. 
4. Paul de Groot, Voor een zelfs tandig, democratisch en wel

varend Nederland, Amsterdam, z.j. ( 1948). 
5. Leerboek van de arbeidersbeweging , 3e aflevering, Am

sterdam, 1951, biz. 105. 
6. G.W.B. Borrie, F.M. Wibaut, mens en magistraat, Assen 

1968, biz. 213-215. 
7. Het Volk, 13 maart 1933. 
8. 'Spectator', De oorlog en het gevaar van het bo/sjewisme, 

z.pl. , 1942. 
9. Uitvoerig hierover A.A. de Jonge, ' Van getuigenispartij tot 

horzel', in Duco Hellema (red.), De crisis van het NPder
landse communisme, Amsterdam, 1986, biz. 41-64. 

10. Machtsvorming voor een socialistisch Nederland, Amster
dam, 1984, biz. 15. 

A. Samson en E. Arnoldussen reageren, waarna een alge- WBS-nieuws 
meen debat volgt onder voorzitterschap van G. Middelkoop. 

U kunt zich schriftelijk aanmelden voor de bijeenkomst bij 
de WBS, t.a.v. V. van Lingen, Postbus 1310, 1000 BH Am
sterdam. De deelnamekosten, f 30,- (inclusief lunch), dienen 
tegelijkertijd overgemaakt te worden naar Postbank 30603, 
ten name van WBS, Amsterdam, o.v.v. 'Van goeden huize'. 

Het WBS-rapport Kwaliteit in discussie. Woningbouw onder 
invloed van bezuinigingen en deregulering, dat de aanleiding 
vormt voor de conferentie, is te verkrijgen door overmaking 
van f 27,50 naar Postbank 34 79 700, ten name van PvdA, 
Amsterdam, o.v.v. bestelnummer 707. 
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De economische filosofie van Amartya Sen en bet 
hedendaagse socialisme 

Wie is Amartya Kumar Sen? Sen is een economist-filo
soof van linkse huize, die onder zijn vakgenoten be
kend staat om zijn veelzijdige genie en voor het grote 
publiek anoniem blijft. In dit laatste komt verandering 
nu hij de Agnelli-prijs heeft gekregen voor zijn ethi
sche werk, als eerste na Isaiah Berlin,' Op afzienbare 
termijn zal Sen ongetwijfeld naar Stockholm afreizen 
om de Nobelprijs af te halen voor zijn hele oeuvre.' Op 
dit uur van roem mogen we niet wachten, vind ik. Hoe
wei Sen zich niet direct inlaat met socialistische 
thema's als de nationalisatie en de politieke vertegen
woordiging van de factor arbeid, is het nuttig eens nate 
gaan welke relevantie zijn heldere, geestige, maar ook 
abstracte en technisch ingewikkelde werk heeft voor de 
sociaal-democratie. Ik wil Iaten zien dat dit werk voer 
is voor pamfletschrijvers. Eerst presenteer ik in zes 
punten een vergelijking tussen standaardopvattingen in 
de economie en het socialisme aan de ene kant en het 
kritische standpunt van Sen aan de andere kant. Vervol
gens ga ik in op Sens benadering van het mondiale pro
bleem van de honger. Dit is volgens Jan Tinbergen een 
van de grote uitdagingen aan het adres van de sociaal
democratie. Sen heeft, samen met Jean Dreze, een 
praktische oplossing naar voren gebracht in het recent 
verschenen Hunger and public action. Ze is een aparte 
vermelding waard. 

Voorbij het eigenbelang 
Het eerste punt is het mensbeeld. In de naoorlogse, 
door Amerikanen gedomineerde economische theorie 
wordt de mens in het economische Ieven, en ver daar
buiten (de politiek, het gezinsleven), voorgesteld als 
een rationele ego"ist. Haar handelen is intentioneel en 
steunt op berekening van middelen en kansen. Ze vat 
haar welvaart op als de resultante van de eigen wei
stand (inkomen, vermogen) en de eigen activiteiten 
(consumptie, besteding van vrije tijd). Ze stelt zich 
slechts de maximalisatie van deze welvaart ten doe! en 
laat zich steeds direct leiden door dit doe!. Kwaadwil
ligheid en bemoeizucht komen in dit mensbeeld niet 
voor, maar toch staat het op gespannen voet met het so
cialisme. Oscar Wilde's The soul of man under socia
lism (1891) is een schets van de intrinsieke waardering 
van de schoonheid, de opheffing van schaarste en ar
moede, de cultivering van hogere behoeften, de over
gang van mededinging en ruil naar samenwerking, de 
vervanging van egoi·sme door altru"isme ('Man will 
have joy in contemplation of the joyous life of others') 
en het ware individualisme als de wederzijdse bevorde
ring van persoonlijke zelfrealisering. Men kan deze ty
pering van de homo socialis terzijde schuiven als een 
achterhaald 19e-eeuws vooruitgangsgeloof. Toch geldt 
dat elk socialistisch stelsel, en dus ook het verzorgings-
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staat-socialisme, vooronderstelt dat mensen een altru"i
stische conceptie hebben van de welvaart in hun leef
wereld, dat ze nog andere doelen nastreven dan deze 
welvaart, zoals politieke rechtvaardigheid, en dat ze 
zich ook door gemeenschapsregels Iaten leiden. 
Sens standpunt is een bevestiging van de bestaanbaar
heid van het socialisme. Hij noemt de rationele ego·ist 
een rationele gek.3 Het rationele ego·isme weet niet echt 
raad met het altru"isme, de politieke betrokkenheid op 
waarden, de gerichtheid op normen, de identificatie 
met groepsregels, het streven naar onpartijdigheid en 
het vermogen van mensen om hun eigen voorkeuren te 
corrigeren op morele gronden. Op zijn best is het ratio
nele egolsme een toereikende schets van het gedrag van 
mensen die bezig zijn contracten te sluiten of oorlog te 
voeren. Maar op zijn slechtst gaat het voorbij aan aller
lei vormen van samenleving, fysieke samenwerking, 
hulpbetoon, administratieve voorziening van collec
tieve goederen en gereguleerde ruil binnen een institu
tionele marktorde. Sen concludeert daarom tot een plu
ralistisch en gecompliceerd mensbeeld in de economi
sche wetenschap die hem voor ogen zweeft. De (nog 
onderontwikkelde) theorie van deze meervoudige per
soonlijkheid betekent de uittocht van simpele zielen als 
de winstmaximaliserende ondememer, de inkomen en 
vrije tijd afwegende arbeider, de narcistische consu
ment, de monomane estheet a Ia Wilde en de Held van 
de Sovjet-Unie.' In On economic inequality legt Sen uit 
hoe het probleem van het parasitair gedrag (afwente
ling van sociale kosten) kan worden opgelost door 
meervoudige persoonlijkheden. 

Aangepaste voorkeuren 
Het tweede punt is de handelingscompetentie. De stan
daardredenering in de economie luidt dat het individu 
in zijn economische rollen, bijvoorbeeld als consu
ment, het beste weet wat goed voor hem is. Het heeft 
als enige toegang tot de eigen wensen, en deze toegang 
wordt slechts bemoeilijkt door onjuiste geloofsopvat
tingen over de toestand van de wereld, veroorzaakt 
door denk- en waamemingsfouten (bijvoorbeeld onder
schatting van de eigen mogelijkheden) of een tekort 
aan feitelijke informatie. De norm van consumenten
soevereiniteit wordt vaak ondersteund door de optimis
tische opvatting dat stelselmatige en langdurige versto
ringen van de handelingscompetentie uitzonderlijk 
zijn: onwetendheid, ridige besluitvormingsregels, over
matige vrees voor pijn, overmatige verleidelijkheid van 
plezier. De paternalistische traditie in het socialisme 
moet uiteraard niets van deze benadering hebben. Want 
arbeiders zijn kinderen en het socialisme is noodzake
lijke voogdij, of het nu gaat om bestrijding van alcoho
lisme of dekking van de risico 's van industriele arbeid. 
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Maar ook het libertaire ocialisme neemt afstand. Ten 
eerste kunnen ook anderen dan de werknemers toegang 
hebben tot de kennis van het werknemersbelang. Het 
hele optreden van het Ieger van partijleiders, volksver
tegenwoordigers, journalisten, vakbondsbestuurders en 
onderwijzers uit de rode zuil zou, achteraf bezien, on
begrijpelijk zijn, als niet iets van deze stelling waar is. 
En een groot deel van de huidige conceptie van de 
PvdA omtrent cultuur, emancipatie en bewustwording 
rust op dezelfde stelling. Ten tweede zijn er vele krach
ten die onder de sociaal zwakkeren een vals bewustzijn 
omtrent hun doelen en middelen opwekken, als daar 
zijn een tekort aan opleiding, de doffe druk van heer
sende fatsoensnormen, het verhullingseffect van ideo
logieen en directe manipulatie. 
Sens standpunt komt dichter in de buurt van het socia
listisch pessimisme dan van het neoklassieke opti
misme. Hij onderstreept de principiele betekenis van 
anti-paternalisme, maar wijst erop dat de hulp bij het 
optimaliseringsstreven van het volwassen individu 
(voorlichting, scholing, therapie, advisering) een ge
vestigde praktijk is. Deze valt te billijken zolang de 
fundamentele, niet herleidbare waarden, die niet in een 
doel-middelschema passen, buiten schot blijven. Kerk
gang getuigt bijvoorbeeld van zo'n waarde, het kopen 
van een huis niet. Sen stelt ook dat het principe van 
consumenten oevereiniteit vooronderstelt dater een re
presentatieve sociale opvatting over (on-)wenselijk 
welzijn bestaat, welke vervolgens doorwerkt in de 
rechten en plichten van consumenten. Zowel de hulp
verlening als de standaard voor individueel welzijn 
geven aan dat de toegang tot iemands ervaring met be
hoeftenbevrediging niet iets strikt persoonlijks en hy
persubjectiefs is. Maar Sen gaat nog een stap verder. 
De econoom die geluk of welzijn vereenzelvigt met de 
vervulling van gegeven wensen, houdt geen rekening 
met het feit dat kwetsbare groepen in de samenleving 
hun wensen onbewust aanpassen aan hun armzalige 
mogelijkheden: 'De wanhopige bede/aar, de benarde 
dagloner zonder land, de onderdrukte huisvrouw, de 
gelouterde werkloze of de uitgeputte koelie mogen dan 
al/emaal genoegen nemen met aalmoezen en erin sla
gen een intens lijden te doorstaan om te over/even, 
maar het zou toch moreel geheel onjuist zijn om een 
vergelijkbare geringe waarde toe te kennen aan het 
verlies van hun welzijn vanwege deze overlevingsstra
tegie!' s Reformistische politiek bestaat, zoals bekend, 
deels in het wegnemen van overmatige verwachtingen 
(' aan elke arbeider een eigen huis! ') en deels in het los
weken van aangepaste voorkeuren ('we hebben toch 
genoeg bos en hei in Nederland?'), met aile tijdelijke 
frustratie en onvrede vandien. Een actueel voorbeeld 
van dit laatste is een sociale vernieuwing die een einde 
maakt aan de berusting onder de werklozen (een kwart 
van de langdurige werklozen vertoont terugtrekge
drag). Sen geeft een rechtvaardiging voor zulke on
dankbare politiek. 

Activistische democratie 
Het derde punt is de politieke democratie. De stan
daardopvatting van economen over de werking van de 
democratie is pessimistisch geworden, onder invloed 

van het werk van Schumpeter, Arrow en de 'Public 
Choice' -school. Schumpeter legde in 1943 de nadruk 
op het eigenbelang van politieke !eiders (een veredeld 
soort maffiabazen, voor wie het algemeen belang een 
retorische formule is geworden); de mededinging tus
sen zulke ondernemers op de politieke markt der alge
mene verkiezingen (met irrationele, soms apathische 
kiezers aan de zijlijn) en het ontbreken van enige ga
rantie voor een geregelde selectie van deskundige en 
bestuurlijk ervaren politici. Arrow leverde in 1951 een 
formeel bewijs voor de stelling dat een aggregatie van 
individuele voorkeuren tot een algemeen belang via 
een billijke stemprocedure onmogelijk is, dat wil zeg
gen hetzij uitmondt in instabiele meerderheden, hetzij 
degenereert tot dictatoriale of oligarchische oplegging 
van de publieke voorkeur. En de 'Public Choice'
school heeft er, onder Ieiding van Buchanan, op gewe
zen dat niet aileen de markt systematisch kan falen in 
de doelmatige voorziening van individuele goederen 
(externe effecten, onderverzekering van sociale risico's 
e.d.), maar dat ook de democratische politiek zulke fei
len vertoont als het collectieve goederen betreft. Men 
verwijst steevast naar het samenspannend gedrag tus
sen politici, het overwicht van belangengroepen en 
ambtenaren-kiezers en de fiscale illusie, de onwetend
heid van de kiezer inzake de werkelijke kosten van 
overheidsingrijpen. Zulke factoren veroorzaken een te 
grote, onbeheersbare collectieve sector. 
Het democratische socialisme staat van oudsher posi
tief tegenover de democratie. Ten tijde van de verove
ring van de staatsmacht werd geijverd voor kiesrecht, 
vakbondsrechten, ijzeren partijformatie en agitatie via 
de pers, de demonstratie en de staking. Ten tijde van de 
benutting van de staatsmacht, met de socialisten als re
geringspartij of erkende oppositiepartij, maakte men 
zich sterk voor de opvatting dat het algemeen belang 
bij een emancipatie van de werknem~rs ('bestaansze
kerheid bij een behoorlijk levenspeil voor iedereen') 
met democratische methoden kan worden gearticuleerd 
en via overheidsplanning kan worden gerealiseerd, met 
steun van een progressieve meerderheid en onder parle
mentair toezicht. 
Sen deelt met de socialisten het geloof in een activisti
sche en, zo men wil, populistische democratie. Hij ver
werpt de opvatting van Schum peter dat de orientatie op 
het gemeenschappelijke goede uit het gedrag van kie
zers en gekozenen verdwenen is. De politieke democra
tie zelf alsmede de majeure, met de democratische me
thode bewerkstelligde hervormingen van de sociale 
orde zijn njet aileen de resultante van parlementair 
debat en onderzoeksjournalistiek, maar ook- en vooral 
- van burgerlijke waakzaamheid, openbare kritiek, 
klassenbepaalde of klassenconflict overschrijdende op
positie, en massale volksbeweging. Een billijke liberale 
democratie wordt gekenmerkt door een permanente 
druk vanuit de bevolking op de elite van beroepspolitici 
en een creatieve oplossing van conflicten tussen een 
veelvoud van politieke groepen, met vermeerdering 
van opbrengsten voor de meest kwetsbaren. De wet van 
Sen is hier actueel: ln een ontwikkelingsland met poli
tiek pluralisme (een vrije pers, een actieve oppositie 
e.d.) binnen een democratisch stelsel komt een hon-
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gersnood zelden voor of duurt kort in voorkomende ge
vallen. Deze empirische regelmatigheid ondersteunt 
Sens algemene these over de positieve instrumentele 
betekenis van de uitoefening van rechten op negatieve 
vrijheid (zoals kiesrecht) voor de protectie van rechten 
op positieve vrijheid (zoals een recht op elementaire 
voeding), en vice versa.• Over Schumpeters beeld van 
de politieke concurrentie heeft Sen zich niet uitgelaten. 
Uit zijn aandacht voor een goed ge'informeerde, plan
matige en ondogmatische economische politiek mag 
men opmaken dat Sen een technocratische expertise in 
de uitvoerende macht verenigbaar acht met een activis
tische democratie. 
De naargeestige teneur van Arrows 'onmogelijkheids
theorema' wordt door Sen danig gerelativeerd. Ten eer
ste wordt de vorming van een publieke voorkeur bevor
derd door enige mate van consensus over de dimensies 
van de waardering van politieke strijdpunten of enige 
mate van stabiliteit van de samenstelling van een meer
derheid, bijvoorbeeld de klasse met de meeste stem men 
in een tweeklassensamenleving. Ten tweede maakt het 
uit of het gaat om publieke oordeelsvorming of besluit
vorming (over het algemeen belang), zoals het ook ver
schil maakt of de inzet de diversiteit van individuele en 
collectieve be Iangen is of het veelvoud van individuele 
en collectieve oordelen. Sen stelt dat Arrow ten over
vloede heeft Iaten zien dat het tellen van opgestoken 
vingers of stembiljetten een ongeschikt middel is voor 
de gedetailleerde oplossing van allocatie- en verde
lingsproblemen (bijvoorbeeld de distributie van huizen 
als besluitvorming over be Iangen), maar wei geschikt is 
voor de selectie van kandidaten of de wetgeving over 
euthanasie, positieve discriminatie of de opzet van de 
inkomstenbelasting (besluitvorming over oordelen). 
A Is het over oordelen gaat, is er meer consensus te ver
wachten. 
Sen deelt dikwijls de kritiek van de 'Public Choice'
school op de onvolkomenheden van de democratie en 
de fouten in het overheidsbeleid. Maar hij gelooft niet 
dat deze benadering theoretisch zo algemeen en empi
risch zo sterk is, dat hieruit een pleidooi voor een terug
tred van de democratische staat volgt of dat het plei
dooi voor democratisering van de Tweede en Derde 
Wereld dient te worden opgegeven. Sen komt ook met 
empirische bewijsvoering voor de stelling dat ook een 
succesrijke kapitalistische ontwikkeling, het ideologi
sche doel van de ' Public Choice' -school, een omvang
rijke en ambitieuze overheidsbemoeienis vordert. Hij 
beschrijft Zuid-Korea in het tijdvak 1960-1985 en het 
overheidsbeleid aldaar inzake de spreiding van bezit 
van grond , onderwijs en produktieve vaardigheden, de 
planning (kredietbeheersing, arbeidsmarktbeleid) en de 
preventie van acute behoeftigheid. 

Degradatie van het welvaartsdenken 
Het vierde punt is de beoordeling van de werking van 
een economische orde. Het economische oordeel over 
de prestaties van een volkshuishouding betreft door
gaans de resultaten in termen van de nationale produk
tie en de stabiliteit van de prijzen. Het gaat dan uitein
delijk om de gevolgen hiervan voor het geluk van de 
burgers, voor zover dit afhangt van relatieve schaarste. 
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In de bloeitijd van het utilitarisme Jette men op het 
saldo van ervaringen met pijn en plezier van enkelin
gen, groepen en, uiteindelijk, de hele samenleving. 
Thans overheerst de paretiaanse welvaartstheorie. Ze 
definieert de individuele welvaart als een vervulling 
van gegeven en in termen van voorkeursordening meet
bare wensen, neemt voor de gemeenschappelijke wel
vaart het criterium van Pareto (een allocatie is optimaal 
als de wijziging ervan gepaard gaat met welvaartsver
Iies voor een of meer personen; een reallocatie is 
optimaal als niemand hierop achteruit gaat); bestudeert 
de paretiaanse optimaliteit van het marktmechanisme 
en de collectieve sector, en Ieidt hieruit bepaalde voor
schriften voor de interactie tussen en binnen groepen 
van producenten en consumenten af. Deze theorie om
trent de efficientie kent geen maatstaf voor de recht
vaardige verdeling van welstand. 
Het socialisme staat sympathiek tegenover deze be
langstelling voor welvaartseffecten en economische 
doelmatigheid in de zin van maximale behoeftenbevre
diging. Zowel in de marxistische als in de neoklassieke 
versie van socialisme wordt het kapitalisme aange
klaagd op grond van zijn ingebouwde verspilling op 
punten als de werkloosheid, de onderinvestering in coi
Iectieve goederen, de exteme effecten, de heftige con
juncturele schommeling en de monopolistische praktij
ken. Maar het socialisme hanteert ook andere beginse
Ien, zoals het beginsel van de afwezigheid van uitbui
ting, het beginsel van de afwezigheid van discriminatie, 
het beginsel van de afwezigheid van vervreemding 
(alias de aanwezigheid van zelfrealisering in de arbeid) 
en het beginsel van de gemeenschap (gelijke toegang 
tot het economische Ieven, macro-economische coordi
natie en onderwerping van het economisch Ieven aan 
politieke doelen). Kenmerkend voor dergelijke begin
selen is dat ze een verdelingsdimensie hebben en dat ze 
geen primaire betekenis toekennen aan de subjectieve 
gemoedstoestand van de economische subjecten in ter
men van welvaart (een positief of negatief saldo van 
nut). Het socialisme plaatst deze beginselen sterk in het 
teken van de bevrijding van de arbeider, waarbij geen 
essentieel moreel onderscheid wordt gemaakt tussen de 
kwaden van onvrijheid door dwang en onvrijheid door 
gebrek aan inkomensverwervende eigenschappen en 
levenskansen. 
Sen schaart zich wederom aan de zijde van de socialis
ten, hoewel zijn beoordelingskader misschien het best 
kan worden getypeerd als een radicaalliberalisme. Sen 
staat, om te beginnen, positief tegenover het welvaarts
denken in de economie. Dit denken let op de betekenis 
van goederen voor mensen en vervalt dus niet in de fout 
van goederenfetisjisme, bijvoorbeeld van verheerlij
king van de groei van het BNP (bruto nationaal produkt 
of inkomen). Bij gelijk blijvende overige omstandighe
den, is het beter wanneer men sen hun persoonlijke con
ceptie van het nut (kunnen) bereiken met de minste par
ticuliere of sociale kosten dan wanneer dit niet het 
geval is. Dit geldt des te sterker als het hier om maat
schappelijk aanvaarde en niet-aangepaste concepties 
gaat. Sen brengt echter twee hoofdbezwaren tegen het 
welvaartsdenken naar voren. In de eerste plaats is het 
welvaartsdenken pover in vergelijkin~ met een beoor-
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delingskader waarin met de verscheidenheid van men-
elijke waarden wordt gerekend (waardenpluralisme) 

en waarin ook andere principes dan het principe van 
paretiaanse doelmatigheid hun geeigende plaats krij
gen. Sen beschouwt het ontbreken van zelfstandige 
principes voor de verdeling van elementaire vrijheid en 
voor de billijke inkomensverdeling als een emstige te
kortkoming van de huidige welvaartstheorie. 
In de tweede plaats is de betekenis van eigendom, goe
deren, inkomen of consumptie voor het persoonlijke 
nut van het individu van minder sociaal gewicht dan de 
betekenis hiervan voor het functioneren van mensen, 
voor wat zij doen en zijn: in Ieven blijven, zich voeden, 
zich kleden, wonen, bewegen, gezond zijn, zich scho
len, lezen en schrijven, ge"informeerd zijn, scheppen, 
vriendschap onderhouden, zelfrespect verwerven, deel
nemen aan de gemeenschap, in het openbaar verschij
nen zonder schaamte. Concreet: in sociaal opzicht is de 
getaxeerde bijdrage van de fiets aan de beweeglijkheid 
van miljoenen belangrijker voor een oordeel over de 
kwaliteit van de Chinese of Nederlandse economie dan 
het geschatte fietsgenoegen . Sen omschrijft het waar
deerbare en gewaardeerde functioneren als welzijn en 
de welzijn vrijheid als een verzameling van reele kan
sen om combinaties van welzijn te bereiken. Hij stelt 
vervolgens voor om de prestatie van een economisch 
regime niet aileen af te meten aan de mate van vrije en 
rationele activiteit van de mensen alsmede hun welzijn, 
maar ook, en vooral, aan hun negatieve handelingsvrij
heden (vrije meningsuiting, vrije beroepskeuze e.d.) en 
hun positieve welzijnsvrijheden. Een socialisme dat 
zich richt op de maximalisatie van de welvaart van de 
grootste groep of de minst bevoorrechten is volgens 
Sen niet egalitaristisch, maar kan, onder bepaalde voor
waarden, nog toelaatbaar zijn. Een socialisme zonder 
een diepe betrokkenheid bij de gelijke verdeling van de 
belangrijkste liberale waarde (feitelijke vrijheid in ne
gatieve en positieve zin dus) behoort volgens Sen te 
worden verworpen. 

Gelijke ret!le vrijheid 
Het vijfde punt is het object van de gelijkheid. De con
ventionele welvaartstheorie zwijgt, zoals gezegd, over 
de wenselijke verdelingsnormen in de samenleving. 
Het socialisme is daarentegen een grote en langdurige 
poging om zulke normen te legitimeren en de maat
schappelijke orde te reorganiseren Jangs de lijnen van 
een legitiem egalitarisme. Maar welk egalitarisme isle
gitiem? Er is voorgesteld om het antwoord te zoeken 
bij John Rawls met zijn idee van de gelijke verdeling 
van primaire sociale goederen: de elementaire vrijhe
den, de vrijheden van beweging en beroepskeuze, de 
bevoegdheden en voorrechten bij bekleding van amb
ten, welstand, en de maatschappelijke grondslagen van 
zelfrespect. Maar de rawlsianen moeten, in het gezel
schap van de conservatieve schrijver W.F. Hermans, 
knarsentandend aanzien dat de PvdA zich nog altijd ba
seert op het beginsel van de gelijke welvaart van indivi
duen of groepen van Tinbergen. Volgens dit beginsel 
worden sommige inkomensverschillen gerechtvaardigd 
door verschillen in opleidingstijd, verantwoordelijk 
werk en lichamelijke inspanning, en dragen zo bij tot 

de nivellering van de welvaart. Andere verschillen ont
beren dit compenserende karakter, zoals verschillen uit 
hoofde van ongelijke economische macht of intelligen
tie. Het beginsel van Tinbergen kan marktconform zijn, 
in het geval dat de flexibiliteit van de arbeidsmarkt een 
en dezelfde loonvoet teweeg brengt of de verschillende 
loonvoeten op verschillende deelmarkten billijke rela
tieve compensaties bevatten (voor smerig werk bij
voorbeeld). De uitvoering van het beginsel houdt func
tieclassificatie in op het niveau der ondernemingen, 
maar ook een landelijk beleid ten aanzien van zaken a is 
inkomen uit vermogen, mededinging tussen vrije-be
roepsbeoefenaren en inkomensverschillen tussen actie
ven en inactieven of tussen tijdelijke en permanente in
actieven. Een roemruchte aanzet tot dat beleid is te vin
den in de nooit uitgevoerde lnterimnota lnkomensbe
leid ( 1975) van het kabinet-Den Uyl.' 

Sen distantieert zich zowel van Rawls als van het idee 
van gelijkheid van totale welvaart. 8 De rawlsiaanse ge
lijkheid zou te weinig rekening houden met de diversi
teit van de individuen in hun dagelijkse omstandighe
den, wat betreft de variaties naar sekse, leeftijd, aange
boren trekken, omgeving, politieke invloed, handicap, 
gezondheid, en lichamelijke behoefte, waaronder de 
aan de spijsverteringsgraad of zwangerschap gerela
teerde behoeften. De tinbergiaanse gelijkheid zou on
verenigbaar zijn met de handhaving van belangrijke ne
gatieve vrijheden, de algemene blinde vlek in het wel
vaartsdenken. Sen voelt meer voor het beginsel van de 
dekking van objectiveerbare basisbehoeften, maar kiest 
tenslotte voor een rechtvaardigheidsconceptie waarin 
het beginsel van de gelijke verdeling van basiscapaci
teiten (zoals het vermogen om dee! te nemen aan het 
sociale Ieven in de gemeenschap), nevengeschikt is aan 
het beginsel van de gelijke verdeling van elementaire 
handelingsvrijheden. Met deze nevengeschiktheid 
wordt de maximalisatie van gelijke reele vrijheid van 
mensen nagestreefd .9 

Bestrijding van armoede 
Het zesde punt betreft de armoede. De economische 
wetenschap vertoont een ware rijkdom aan benaderin
gen van de omvang en samenstelling van de groep van 
arme individuen of huishoudens. Atkinson maakt een 
ordelijk onderscheid tussen twee benaderingen. In de 
conceptie van de Jevensstandaard redeneert men vanuit 
een zorgzaamheidsmotief en spreekt men van armoede 
als iemands totale bestedingen of consumptie van spe
cifieke goederen tekortschieten. In de conceptie van het 
minimumpeil van hulpbronnen redeneert men vanuit 
een rechtvaardigheidsmotief en spreekt men van ar
moede als het inkomen tekort schiet, en bijvoorbeeld 
minder is dan het officiele bijstandsniveau. Iemand die 
zijn bestedingspeil handhaaft door al zijn reserves aan 
te spreken en her en der riskante leningen af te sluiten, 
is volgens de eerste benadering niet arm, maar volgens 
de tweede benadering wel. '0 

lnkomen en bestedingen zijn objectieve grootheden. In 
een dubbel-objectieve visie wordt buiten de betrokken 
personen om vastgesteld of hun bestedingspatroon of 
inkomen zodanig is, dat van armoede moet worden ge-
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sproken. Atkinson vermeldt echter ook een dubbel-sub
jectieve visie, die let op het welvaartsverlies dat wordt 
ervaren door de negatieve afstand tot een gestandaardi
seerd inkomensniveau en die deze standaard afleidt uit 
enquetes waarin respondenten inkomensniveaus beoor
delen van zeer goed tot zeer slecht. De subjectieve be
nadering van de armoedegrens tussen voldoende en on
voldoende gewaardeerd inkomen is in Nederland popu
lair gemaakt door de Leidse school (Van Praag, Kap
teyn, Hagenaars). Deze benadering leidt, zoals te 
verwachten is, tot een hogere schatting van het aantal 
Nederlandse armen dan de schatting via de relatieve 
achterstelling van Townsend (vakantie en bezit van 
duurzame consumptiegoederen, de auto uitgezonderd), 
het op basisbehoeften afgestelde norm budget en het of
ficiele echte minimum van de kabinetten-Lubbers I en 
II." 
Sen neemt op dit gebied een aparte positie in. Hij acht 
het tellen van koppen onder een officiele inkomenslijn 
(een objectieve methode) te grof, maar ziet ook niets in 
het verfijnde welvaartsdenken, om de hierboven ge
noemde redenen. Sens armoedebegrip is objectief, 
maar hij stelt niet zozeer de bestedingen of het inkomen 
centraal maar de economische onvrijheid. Sen noemt 
iemand arm als zij aan de ene kant niet op een elemen
taire wijze functioneert en bijvoorbeeld ziekelijk is of 
ondervoed en aan de andere kant geen elementaire wel
zijnsvrijheid geniet, dat wil zeggen niet werkelijk in 
staat is om, via beschikkingsmacht over goederen met 
een gebruikswaarde en via rationeel gedrag, elementair 
welzijn te bereiken. 
Hij maakt het verband tussen koopkracht en bestedin
gen aan de ene kant en armoede aan de andere kant ook 
indirecter, want de omzetting van inkomen en beste
ding daarvan in welzijn verloopt via schijven als het 
aanbod van goederen, de kenmerken van koopwaren, 
de persoonlijke karakteristieken van het individu en de 
omgeving (waaronder het natuurlijk milieu). 
Deze omzetting kan per persoon en peri ode in het eigen 
Ieven varieren. Wat nochtans niet varieert bij Sen is het 
ervaringsfeit dat het ontoereikende besteedbare inko
men van de arme wordt veroorzaakt door een tekort aan 
wettelijke en conventionele eigendomsrechten, waar
door men in de produktie, de ruil en de omgang binnen 
gezinshuishoudingen, onvoldoende beschikking heeft, 
of kan verwerven, over middelen van bestaan. Een 
voorbeeld hiervan is een tekort aan arbeidskracht die 
op de arbeidsmarkt rendabel kan worden gemaakt en 
tot een behoorlijk reeel loon leidt. Vatten we samen, 
dan stelt Sen dat de arme (i) onvoldoende rechten heeft 
om elementaire middelen van bestaan te verwerven en 
(ii) onvoldoende mogelijkheden heeft om deze midde
len om te zetten in elementair welzijn. 
Sen is dubbel-objectief, want het is een van buitenaf 
bepaalde levensstandaard die bepaald wat elementaire 
welzijnsvrijheid en elementair welzijn is. Anders dan 
Atkinson suggereert, is deze levensstandaard geen 
vorm van zorgzaamheid en liefdadigheid, maar een ra
dicale vorm van liberale rechtvaardigheid. Sen wijst 
nog op een ander ding. Het is een gemeenplaats om te 
zeggen dat de objectieve of subjectieve armoedenor
men relatief zijn. Sens eigen standaard varieert dus ook 
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per land en per fase in de geschiedenis. Maar Sen voegt 
hier iets aan toe. Is eenmaal een standaard bepaald, bij
voorbeeld eentje waarin de beschikbaarheid van een 
vervoersmiddel (auto, bus of trein) ten behoeve van de 
elementaire mobiliteit is opgenomen, dan is iemand ab
soluut gedepriveerd als ze deze standaard niet haalt. 
Sen wijst erop dat een bepaalde relatieve inkomenspo
sitie kan samengaan met absolute armoede. In de geest 
van Sen kan zelfs in het voorspoedige Nederland een 
klasse van armen worden geldentificeerd, ook al is 
sprake van onvergelijkbaarheid tussen de Hongerwin
ter en de winter van Jan Splinter, misere in Ethiopie, en 
de koopkracht van uitkeringen bij ons en die in Duits
land of de Verenigde Staten. Zulk empirisch onderzoek 
is, bij mijn weten, nog niet ondemomen." 

De waarborgstaat als ontwikkelingsstrategie 
Samen met Dreze, heeft Sen een aantal belangrijke em
pirische bevindingen omtrent de honger in de Derde 
Wereld bijeengebracht. Ten eerste staat een hongers
nood betrekkelijk los van de ontwikkeling van het aan
bod van voedingsmiddelen. De hongersnood in Ban
gladesh in 1974 had plaats op het moment dat het be
schikbare voedsel per hoofd van de bevolking omvang
rijker was dan in enig ander jaar in de periode 
1971-1976. De groei van de voedselproduktie per 
hoofd in 1986-1988 ten opzichte van 1981-1983 en van 
1976-1978 was hoger in de ontwikkelingslanden dan in 
de ontwikkelde Ianden. Afrika is hier de grote uitzon
dering. Maar een vergelijking tussen Ianden beneden de 
Sahara en Ianden met een overeenkomstige dalende 
produktie (Israel, Venezuela, Portugal , Costa Rica, 
Singapore, Hong Kong, Trinidad en Tobago) leert dat 
aileen de beneden-Sahara in de periode 1974-1986 met 
emstige voedselcrises te kampen heeft gehad. De cau
sale verklaring van de hongersnood is vooral gelegen in 
de ontwikkeling van de met de produktiestructuur sa
menhangende verdeling van eigendomsrechten tussen 
personen en klassen, de malthusiaanse overbevolking 
ten spijt. 
Ten tweede komt in de acute hongersnood of de toe
stand van chronische ondervoeding de seksuele onge
lijkheid naar voren. De vrouw-manverhouding is in 
Europa en Noord-Amerika gemiddeld 1.05, maar mid
dell in Zuid-Azie, China, West-Azie en Noord-Afrika 
rondom 0.93 of 0.94. Er is een ongelijke verdeling van 
elementair welzijn ten nadele van de vrouwen in de on• 
derontwikkelde Ianden, wat verklaard wordt door hun 
ondergeschikte positie binnen de gezinshuishoudingen. 
In 1980 bestond er in de diverse regio's van de Derde 
Wereld een positief verband tussen de verhouding tus
sen de vrouwelijke en mannelijke participatiegraad (be
taalde arbeid buitenshuis) en de verhouding tussen de 
vrouwelijke en mannelijke levensverwachting. De voor 
vrouwen nadelige uitkomst van intra-familiaire verde
lingsconflicten wordt dus verzacht door activiteit bui
ten het eigen gezin. 
Ten derde is er geen automatische samenhang tussen de 
Afrikaanse hongersnood in de jaren 1983-1985 en de 
neergang van de voedsel- en landbouwproduktie per 
hoofd alsmede de lange droogte. Landen als Kaap 
Verde, Zimbabwe, Botswana en Kenia zijn erin ge-
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slaagd een toename van sterfte en ondervoeding te 
voorkomen. Het weinig bekende succes van maar liefst 
elf Afrikaanse Ianden wordt verklaard door de kwaliteit 
van de overheidsinterventie. Deze kwaliteit blijkt niet 
aileen te bestaan in vroege waarschuwingen en snelle 
acties, maar ook in aanvulling op, of vervanging van, 
traditionele patronen op het vlak van de informele 
zorg- en verzekering op het platteland, de diversificatie 
van produktie, de aanpassingen van dieten (voorraden, 
herverdeling van rijk naar arm), de migratie van vol
wa en mannelijke voedsel- en werkzoekers en de her
verdeling binnen gezinnen ten voordele van jonge kin
deren (maar ten nadele van bejaarden en volwassen 
vrouwen). 
Ten vierde loopt de strategie van directe voedselhulp 
vaak vast op obstakels van logistieke, administratieve 
en distributieve aard. De eerste succesvoorwaarde voor 
de directe hulp is een zekere delegatie aan dorpsge
meenschappen; een selectie via administratieve criteria 
van de meest kwetsbare huishoudens (niet van afzon
derlijke familieleden); schepping van arbeidsplaatsen 
voor loonarbeiders; zelf-selectie (hulp in ruil voor een 
arbeidsplaats); subsidiering van voedselprijzen (niet 
ondersteuning van veestapelprijzen) en gerichte hulp 
aan arbeidsongeschikten. Uit een onderzoek in drie 
dorpen in Gujarat (India) tijdens de droogte van 1987 
komt naar voren dat administratieve criteria als onver
mogen tot werken of afwezigheid van gezonde 
familieleden vee! doe!- en rechtmateriger werken dan 
hulp aan degenen 'met een laag inkomen'. De tweede 
voorwaarde is een combinatie met een zekere vrije 
werking van voedselhandel en markten in het algemeen 
(steun via contante bedragen). Een illustratie van deze 
uccesvoorwaarden is het beleid in de deelstaat Maha

rashtra (West-India) tussen 1970 en 1973. Ook het ge
noemde welslagen van de Kaap Verdische eilanden, 
Kenia, Zimbabwe en Botswana kan slechts ten dele aan 
diversificatie en economische groei worden toege
schreven, doch houdt verband met directe overheids
steun, initiatiefrijke regeringen, vroeg optreden, perma
nente beheersing door de overheid van het voedselaan
bod, bevordering van handel (maar afschrikking van 
samenspannend gedrag en hamsteren) en bevordering 
van werkgelegenheid. In falende Ianden als Soedan en 
Ethiopie is dit alles thans afwezig. 
Ten vijfde is de economische groei een noodzakelijke 
noch voldoende voorwaarde voor de bestrijding van 
honger en armoede. In 1985 was het BNP per hoofd 
van Zuid-Afrika, Oman en Brazilie een veelvoud van 
dat van China en Sri Lanka, maar scoorden deze twee 
Ianden vee) beter op het punt van kindersterfte en le
vensverwachting. Van de Ianden met een aanzienlijke 
afname van kindersterfte onder de vijf jaar in 1960-
1985 vertoonden Hong Kong, Singapore, Zuid-Korea, 
de Verenigde Arabische Emiraten en Koeweit een zeer 
snelle economische groei, die de basis was voor een 
evenredige expansie van de sociale politiek. Deze stra
tegie van 'growth-mediated security' blijkt sterk af te 
wijken van de strategie van ongerichte maximalisatie 
van economische groei, die onder meer in Brazilie is 
gevolgd. Chili, Costa Rica, Cuba, China en Jama'ica 
kenden een relatief lage groeivoet. In afwachting van 

economische groei koos men hier voor uitbreiding van 
werkverschaffing, inkomensherverdeling, medische 
zorg, onderwijs en bijstand ('support-led security' ). De 
berekeningen van Sen wijzen uit dat aileen een extreem 
hoge groeivoet deze Ianden in staat zou hebben gesteld 
hun directe sociale politiek op te geven en toch de
zelfde gunstige resultaten te boeken. 
Ten zesde is een vergelijking tussen India en China 
heel leerzaam om de functies van een democratische 
waarborgstaat te doorgronden. Beide Ianden kennen 
een vergelijkbare naoorlogse uitgangstoestand en dito 
economische groei, maar China scoort vee! beter op 
punten als de levensverwachting, de kindersterfte, het 
lichaamsgewicht van geboren kinderen en het basison
derwijs. Het lijk in de kast van de Volksrepubliek is de 
hongersnood van 1958-1961, die tussen de 16.5 tot 
29.5 miljoen slachtoffers eiste. Opmerkelijk is ook dat 
de Chinese imitatie van het kapitalisme sedert 1979 
weliswaar de bruto produktie in industrie en landbouw 
heeft vergroot, maar ook heeft geleid tot een stijging 
van het sterftecijfer, een daling van de vrouw-manver
houding, een daling van de levensverwachting en een 
stijging van de kindersterfte, met een ongunstige afwij
king voor respectievelijk vrouwen en meisjes bij het 
voorlaatste en het laatste. In de jaren tachtig overtreft 
China India nog op het vlak van alfabetisme onder vol
wassenen, levensverwachting en de vrouw-manverhou
ding, maar is het de Indiase deelstaat Kerala die China 
hier reeds voorbij is gestreefd. Sen verklaart het rela
tieve succes van de Chinezen en het verval daarvan uit 
de opkomst en neergang van de sociale politiek (artsen 
op blote voeten e.d.). Het relatieve succes van de In
diers in de opheffing van hongersnood en epidemie 
hangt samen met de efficientie van het landsbestuur en, 
vooral, de activistische democratie. Anders dan totali
taire !eiders, kunnen democratisch gekozen politici het 
zich niet veroorloven een hongersnood te verdonkere
manen. Maar beiden kunnen het zich kennelijk permit
teren een sociale politiek en een politiek van vermo
gensspreiding (grond) te lanceren of los te Iaten. 

Afscheid van het neoliberalisme 
Sen prikkelt verder met gedegen analyses van de 
vroege sociale politiek in Sri Lanka, de overeenkom
sten tussen sociale zekerheid in het Chili van Pinochet 
en het Duitsland van Bismarck, de modeme verzor
gingsstaat in Costa Rica en de succesvolle bestrijding 
van chronische ondervoeding en ziekte door Jama'ica 
en Cuba. Uit deze monumentale statistische studie vol
gen vanzelfsprekend twee allerminst vanzelfsprekende 
conclusies. De beleidsconclusie luidt dat de fixatie op 
produktiegroei aan de zijde van de intemationale auto
riteiten zo snel mogelijk moet worden doorbroken. Een 
waarborgstaat blijkt betaalbaar te zijn en direct bij te 
dragen tot de kwaliteit van het bestaan. De politieke 
conclusie luidt dat de enige blijvende oplossing van het 
mondiale hongerprobleem besloten ligt in de versnelde 
evolutie van een sociaal-democratische beschaving in 
de Derde Wereld. Zo bezien, is het geven van het goede 
voorbeeld in ons eigen land onbedoeld de beste ontwik
kelingshulp die er is. 

Noten op biz. 241 . 
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Democratisering in plaats van deling 

De economische, morele en uiteindelijk ook machtspo
Iitieke ineenstorting van de post-stalinistische herop
voedingsdictaturen van Zuidoost-, Oost- en Midden
Europa, heeft grote delen van Bondsrepublikeins links 
in en buiten de SPD bijna volledig verrast. Dit werd 
reeds duidelijk, toen met Pinksteren 1986 enkele dui
zenden Rock-fans bij de Brandenburger Tor bijeen
kwamen, om een paar schrille klanken van de andere 
kant van de muur op te vangen en de Vopo's vervol
gens hardhandig tegen de muziekliefhebbers optraden. 
Vele linksen en liberalen beoordeelden deze spontane 
demonstratie indertijd overhaast 'als gewoon een jon
gerenrelletje', zoals Wolfgang Templin het enige jaren 
later forrnuleerde. 
Het snel groeiende jeugdprotest in de DDR, tegen de 
onmondigheid die de bureaucratie via school, universi
teit, fabriek en FDJ oplegde, paste eenvoudig niet in het 
dominerende rood-groene wereldbeeld. Bekrompen ne
geerde een dee) van links in West-Duitsland de duide
lijke tekenen die wezen op een voor-revolutionaire si
tuatie in Oost- en Midden-Europa. Want de amulet met 
de Zwarte Madonna op de revers van de Solidarnosc
activisten stuitte niet aileen bij linkse dogmatici op 
scepsis. En een dee) van linkervleugel in de SPD re
ageerde bijna hysterisch op de renaissance van het 
Poolse nationalisme. Tenslotte had de socialistisch-Ii
berale coalitie, geschokt door de bouw van de Muur, 
eind jaren zestig de eenheid van de natie min of meer 
opgegeven als prijs voor de nieuwe Oostpolitiek. En 
sindsdien spookte door Bonn het dubieuze gezegde: 
wanneer wij terwille van de vrede afzien van de een
heid, dan moeten de Polen ook afzien van de vrijheid. 
Maar de Polen vochten ondanks oorlogsrecht en uit
zonderingstoestand met succes voor hun nationale on
afhankelijkheid. De ongevoeligheid van Westduits 
links in het midden van de jaren tachtig is vanuit het 
huidige perspectief nog maar moeilijk te begrijpen. 
De omwenteling in de DDR werd door vele coexisten
tie-politici (echter niet door Willy Brandt) aileen maar 
als 'narcistische krenking' ervaren, zoals Peter Schnei
der in Die Zeit van 27 april 1990 schreef. Een groot 
dee) van links in West-Duitsland had de twee Duitse 
staten aUang geaccepteerd en stelde zijn hoop op veran
dering in de SED in de richting van democratie en soci
aal-democratie. Zo waarschuwde Walter Momper, de 
nu zo succesvolle en populaire burgemeester van Ber
lijn, nog in de zomer van 1989 voor aile 'herenigingsre
toriek ' en in een interview met de Tageszeitung op 30 
augustus 1989 wees hij een heroprichting van de SPD 
in de DDR af: 'Met het oprichten van partijen door 
kleine groepen kan in de DDR nu helemaal niets wor
den bereikt. Het gaat erom dat de wens tot hervormin
gen bij de bevolking van de DDR en delen van de SED 
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eindelijk tot de top van de staatspartij doordringt. 
Want de SED heeft in de DDR feitelijk de macht en zal 
die in de komende tijd houden.' Zelden heeft de politiek 
in de Bondsrepubliek zich zo vergist. Maar deze blind
heid voor de werkelijke toestand in de DDR was nu ook 
weer geen specialiteit van links en liberalen. 
Ook de CDU en CSU-politici Geissler, Strauss en 
Spath gokten sedert begin jaren tachtig meer op prag
matische samenwerking met de SED-staatspartij en 
haar Ieiding en beperkten de contacten met de oppositie 
tot een minimum. Het dagelijks Ieven van de Duits
Duitse ontspanningspolitiek ontnam maar al te vaak het 
zicht op de holheid en zwakke legitimiteit van het 
DDR-regime. Dit geldt ook voor het DDR-onderzoek 
in de Bondsrepubliek, afgezien van enkele uitzonderin
gen als Wolfgang Seiffert (Kiel), Theodor Schweis
furth (Heidelberg) en Peter Brandt (Hagen). Ook een 
groot dee) van de linksliberale pers stelde de misera
bele realiteit in Honeckers zonnestaat nog in de late 
herfst van 1989 mooier voor dan ze was. Ter illustratie 
van deze stelling leze men bijvoorbeeld de pedagogisch 
vriendelijke commentaren van Theo Sommer in Die 
Zeit. 
Maar reeds in de zomer van 1988, toen een groep kra
kers over de Muur vluchtten voor de Westberlijnse po
litie en de Oostduitse grenspolitie de demonstranten in 
het niemandsland met een gratis ontbijt begroette, ont
dekte de oppositie in de DDR dat de Muur werkelijk 
maar een muur was, waar· men coUectief overheen kon 
klimmen. De dictatuur van het ministerie van Staatsvei
ligheid brokkelde af en steeds duidelijker begon het 
einde van de algemene passiviteit zich bij de DDR-be
volking af te tekenen. Plotseling werd in Bonn gefluis
terd dat minstens een half miljoen uitreisvisa bij de 
DDR-autoriteiten waren aangevraagd, die betrekking 
hadden op ongeveer anderhalf miljoen mensen. En 
steeds meer DDR-burgers vluchtten of verhuisden naar 
West-Duitsland. 
Het verbaast dan ook niet, dat ondanks de Muur en het 
schietbevel sedert 1961 ongeveer 800.000 mensen uit 
de DDR hun republiek verlieten. Sinds 1950 verlieten 
zelfs 3,5 miljoen mensen hun land, zoals de DDR-so
cioloog Gunnar Winkler in december tijdens een con
gres van DDR-demografen verklaarde. Deze vluchte
lingen, in het nieuw-Duits 'Ubersiedler', waren meren
deels jonger dan veertig jaar en sinds de vroege zomer 
van 1989 werden ze steeds jonger. Duizenden vluchtten 
in de zomer- en herfstmaanden van 1989 met hun kin
deren, te voet, in volbeladen Trabbi's, in bussen of trei
nen over de Hongaars-Oostenrijkse en de Tsjechisch
Beierse grenzen. Zo kreeg de Westerse wereld via de 
televisie op slag avond aan avond de afgronddiepe frus
traties te zien van bijna een gehele leeftijdsgroep in ge-
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bleekte jeans. Als ze daar maar weg konden. Eindelijk 
geen betutteling meer, niet meer aan de leiband !open 
van staat en politiek. 
Pas nadat de Volkskammer De Maiziere op 13 april 
1990 tot de eerste democratisch gekozen ministerpresi
dent van de DDR maakte, liep het aantal Ubersiedler 
uit de DDR duidelijk terug. Want ook al maakt links in 
de Bondsrepubliek een duidelijk voorbehoud bij de 
vorming van een grote coalitie tussen de Volkskam
mer-fracties van CDU, DSU, Demokratischer Auf
bruch, liberalen en sociaal-democraten, het Jijkt er sterk 
op dat een grote meerderheid van de DDR-bevolking 
haar hoop stelt op deze noodcoalitie. 

'De anti-fascistische verdedigingsmuur' 
Een kwart eeuw lang was West-Berlijn ommuurd. Met 
de 'antifascistische verdedigingsmuur' - aldus het 
SED-jargon - investeerde de SED op grote schaal in 
een waanidee. De bouw van de Muur in 1961 kostte de 
' totale jaarproduktie van de DDR-woningbouwindus
trie, niet gerekend in waarde maar in geproduceerd 
materiaal.'' lndertijd bestond de Muur nog uit holle 
bouwstenen en kleinere geprefabriceerde bouwdelen. 
Om uitbraakpogingen met vrachtwagens tegen te gaan, 
versterkte de grenspolitie de Muur op de kritische pun
ten. De uitbouw van de grensinstallaties in de jaren zes
tig Jeidde vervolgen tot een 'kwaliteitssprong', aldus 
de twee Berlijnse Muurtopografen Hoffman-Axthelm 
en Scarpa. De noodzakelijke open ruimte voor de 'zone 
des doods' werd vaak gecreeerd door de afbraak van 
huizen, ja· soms hele blokken. Wachttorens, waakhon
den en tankversperringen completeerden het 'grensre
gime'. De 'modeme grens', zoals het officiele taalge
bruik luidde, was een naar binnen gekeerde afschrik
kingsconstructie die op welhaast fatale wijze herin
nerde aan het prikkeldraad, de wachttorens en de 
groenstroken rondom de concentratiekampen van de 
nazi's. Zo trokken getraumatiseerde ex-kampgevange
nen een muur rond hun eigen bevolking op. 
Een late overwinning van Hitler, zo noemde Ours 
Griinbein het, de schrijver en activist van de DDR-bur
gerrechtbeweging: 'Wanneer ik de gevangenisdagboe
ken van Hitlers architect Speer lees , begrijp ik de be
weegredenen die Hitters slachtoffer Honecker ertoe 
brachten zijn en onze toekomst tot een gevangenis te 
maken. lk begrijp het en onderga nut en nadeel van de 
geschiedenis.'' Wat een bittere balans. Want uiteinde
lijk overleefde de logica van de SS-kampen de nazitijd. 
En pas met de val van de Muur op 9 november 1989 be
gin! daarom in Duitsland de naoorlogse tijd. Bij de 
vreugderoes van de Berlijners op de Muur bij de Bran
denburger Tor mag een ding niet worden vergeten: het 
waren de Duitsers en Oostenrijkers, die de Tweede We
reldoorlog hebben doen uitbreken . 

Een scherpe breuk 
De Franse filosoof Pierre Bourdieu heeft lange tijd ge
loofd, dat de Europese geschiedenis op zijn einde liep. 
De sociale beweging, die gedurende de negentiende 
eeuw en de eerste helft van de twintigste drager was 
van de 'menselijke hoop' , was sedert de jaren dertig ge
corrumpeerd door de 'nederlagen en verschrikkingen' 

van de partijcommunistische 'bureaucratische tiran
nie'. De laatste maanden zou de ge chiedenis echter 
opnieuw zijn ontwaakt. Wat een overschatting van het 
stalinisme. Alsof de stalinistische verstarring de ge
schiedenis tijdelijk buiten werking zou hebben gesteld. 
Jalta en Potsdam behoren nu al tot de geschiedenis. 
Nieuwe veiligheidspolitieke en ecologisch-economi
sche concepten voor Duitsland en Europa, zijn voor de 
SPD dringender vereist dan ooit. Kohl's staatsverdrag 
betreffende een monetaire, economische en sociale 
unie tussen de Bondsrepubliek en de DDR verenigt 
echter een maximum aan bureaucratische heerschappij 
en een 'minimum aan politieke omzichtigheid' (Horst 
Ehmke). 
Hoe komt het eigenlijk, dat de Duitse sociaal-democra
tie terrein heeft verloren op het gebied van de Duits
Duitse politiek, waarop ze de afgelopen ruim twintig 
jaar eerst moeizaam en vervolgens met steeds meer 
succes geopereerd heeft? Het komt mij voor, alsof een 
groot dee! van de sociaal-democratische partlementsle
den die nu veertig tot vijfenvijftig jaar zijn zoiets als 
een generatiegebonden angst voelt. Ze zijn intellectueel 
en politiek gesocialiseerd in de jaren zestig en bepaald 
door de afgrenzing van het toen gangbare anti-commu
nistische wereldbeeld, een wereldbeschouwing uit de 
Koude Oorlog, die door haar agitatorische eendimen
sionaliteit ver af stond van de reele verschijningsvor
men van het communisme. Het overwinnen van dit 
vriend-vijanddenken was in de jaren zestig een centraal 
streven van democratisch links en heeft sterk het ge
drag en denken bepaald van de Juso-generatie, die ver
volgens in de jaren zeventig behoorde tot de pioniers 
van de nieuwe politiek van dialoog en ontspanning. 
Nu blijkt het steeds meer een probleem, dat een grote 
meerderheid van deze Juso's- overigens in tegenstel
ling tot delen van buitenparlementair Nieuw Links, die 
door de 'Kritische Theorie' waren be"invloed- toen hun 
strategisch juiste politiek van ontspanning en Ost-poli
tik niet hebben verbonden met een offensieve, theoreti
sche discussie met het laat-stalinisme, respectievelijk 
de maatschappijtheorie van het Sovjet-marxisme. Met 
de ineenstorting van de bureaucratieen in Oost- en 
Midden-Europa ontvalt zo plotseling ook de basis aan 
het in diplomatieke discussies gevormde status-quo
wereldbeeld van vele oud-Juso's. Het is waar: de 
Duitse kwestie was al lang niet meer voorzien op het 
programma van deze generatie. Het algemeen repres
sieve karakter van het Stasi-apparaat werd vaak - en 
niet aileen in deze kringen - weggepraat en er werd 
zondermeer verondersteld dat er groeiende steun onder 
de DDR-bevolking bestond voor Honeckers regering. 
Van de oorspronkelijk complexe en dialectische 
coexistentie-politiek van toenadering en afgrenzing 
bleef vervolgens in de loop van de jaren tachtig aileen 
de politiek van toenadering over. De dialectiek van de 
ontspanning verstarde zo uiteindelijk tot status-quo-po
litiek. Want uiteindelijk was het SED-regime vanaf on
geveer aanvang jaren zeventig niet tot hervormingen in 
staat en het leefde allang van het kapitaal van de bur
gerlijke samenleving. En nu vraagt menige kritische 
aanhanger van links in de Bondsrepubliek, waarom de 
overgrote meerderheid van de linkse intellectuelen in 
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en buiten de sociaal-democratie deze ontwikkeling in 
de DDR verkeerd heeft beoordeeld. Met andere woor-

. den: waarom hebben de meeste kritische sociologen de 
omvang van de onvrede en behoefte aan veranderingen 
bij de bevolking van de DDR onderschat of vaak ook 
partijdig verdrongen? 
Wolfgang Templin bekritiseerde in zijn redevoering tij
dens het Symposium 'Socialisme in Europa- Balans 
en perspectieven', ter gelegenheid van Willy Brandts 
vijfenzeventigste verjaardag, volkomen terecht de ge
schiedfilosofische verheerlijking van de DDR: 'Direct 
verbonden met de mythe dat het andere Duitsland een 
antifascistisch en democratisch nieuw begin had ge
maakt, terwijl het hulpeloos stond tegenover de kapita
listische restauratie in eigen land, bleef op zijn minst 
het beeld bestaan van een soort half of gedeformeerd 
socialisme in de DDR, onajhankelijk van wat daar so
ciaal-economisch of politiek gebeurde. Oppositionele 
gevoelens in de DDR werden beoordeeld naar hun so
cialistische terminologie en een emancipatorische 
praktijk die niet in deze terminologie paste, werd gene
geerd, of wanneer politieke vrijheidsrechten en demo
era tie werden geeist als 'burgerlijk' afgedaan. Zelfs 
wanneer men met de autoritaire en repressieve trekken 
van de SED niet of niet meer sympathiseerde, maakte 
de eigen gebondenheid aan het concept van een voor
hoede en leidende partij blind voor de alomtegenwoor
dige onderdrukking, voor onrecht en rechteloosheid op 
aile teri·einen van DDR-maatschappij.' 3 

Door de anti-autoritaire politieke stijl die in de vredes
en mensenrechtenbeweging van de DDR overheerst -
onder sterke invloed van de Bondsrepublikeinse bui
tenparlementaire oppositie - werden de communicatie
moeilijkheden tussen de gevestigde sociaal-democrati
sche politiek in de Bondsrepubliek en de talrijke kleine 
oppositiegroepen in de DDR nog vergroot. In zijn rede
voering te Bochum wees Wolfgang Templin er daarom 
op, dat slechts uit deze culturele constellatie de over
duidelijke voorkeur van enige sociaal-democratische 

· politici voor Honeckers repressieve kader-, partij- en 
staatscultuur te verklaren is: 'Nadat de ideologieen en 
bureaucraten van de oostelijke partijen hun scherpste 
stalinistische kantjes kwijt waren, bleken ze als dia
loogpartners voor de sociaal-democratische functiona
rissen vaak ook gewoon aangenamer. Ze hadden vaak 
meer gemeen met hun eigen politieke stijl, dan de op
positiebeweging met haar ongeordende basisdemocra
tische emancipatiestreven.'' Deze zielsverwantschap 
eindigde pas in de late herfst van 1989. Voordien was 
de erkenning van de Duitse deling bijna een geloofsar
tikel geworden, en niet aileen in het rood-groene mi
lieu. 

Volledig op het verkeerde spoor 
Bijna exact twee jaar geleden pleitte de Freiburgse his
toricus Heinrich August Winkler in het dicht bij de 
SPD staande culturele en theoretische tijdschrift Neue 
Gesellschaft!Frankfurter Hefte ervoor definitief af
stand te doen van het idee van een nieuwe verenigde 
Duitse nationale staat. Met het oog op de jongste ge
schiedenis riep Winkler de sociaal-democratie op, ein
delijk uit de schaduw van Bismarck te treden: 'Gezien 
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het aandeel van Duitsland in de ontketening van de 
twee wereldoorlogen, moet voor altijd worden afgezien 
van een oplossing van het Duitse vraagstuk door her
stet van het Duitse Rijk. De angst voor een nieuwe sa
menballing van macht in Midden-Europa is zo groot in 
Oost en West, dat de Duitsers zelf niet opnieuw een 
soevereine Duitse nationale staat kunnen willen.' 5 

Een overeenkomstig betoog hield ook Horst Ehmke, de 
ideoloog voor buitenlandse politiek in de SPD-Bonds
dagfractie, twee maanden later in hetzelfde tijdschrift: 
'Voor de Europese buren - zowel in West als Oost - is 
"de" Duitse kwestie, ondanks alles wat in verdragen 
en verklaringen staat, de kwestie van het handhaven 
van de Duitse deling . Zij hebben genoeg geleden onder 
Duitslands su·even naar hegemonie en de Duitse over
macht, om in de Duitse deling een stuk van hun eigen 
veiligheid te zien.' 6 

Maar in de politiek bestaat geen eeuwige status-quo en 
de verinnerlijking van de Duitse deling kan op den duur 
ook geen vervanging zijn voor de 'culturele noodzaak 
tot vrijheid', aldus de libertair-marxistische filosoof 
Andre Gorz in een gesprek met Der Spiegel in januari 
1982. Wat de Stasimetastasen in het dagelijks Ieven 
van de DDR betreft, moet links in de Bondsrepubliek 
zich eerder afvragen, of het niet komt door de histo
risch bepaalde zwakheid van republikeins-democrati
sche tradities in Duitsland, dat een treurige cultuur van 
Gestapo- respectievelijk Stasi-meelopers in het Derde 
Rijk en in de Duitse Democratische republiek heeft 
kunnen ontstaan. 
Toen de ARD-correspondent in de DDR Peter Merse
burger najaar 1987 Berlijn verliet en Londen als stand
plaats kreeg, stelde hij ons een emstige vraag: 'Zouden 
sommige linksen en liberalen, die uit touter bezorgd
heid om vrede en ontspanning de dingen niet bij hun 
naam noemen, wellicht aileen maar met rust gelaten 
willen worden aangaande die lastige Duitse kwestie? 
Kijken ze bewust de andere kant op, omdat ze de illusie 
nodig hebben, dat de DDR beter is dan ze is, zodat ze 
zich kunnen verzoenen met de status-quo-op lange ter
mijn en zonder een kwaad geweten te krijgen?' 8 

Met de ineenstorting van het staatssocialisme is Merse
burgers vraag beantwoord. Het is echter opmerkelijk: 
na de militaire ineenstorting van het Derde Rijk had het 
Duitse kleinburgerdom enorm vee! moeite met de ver
werking van zijn nazi-verleden en nu dokteren linksen 
in en buiten de sociaal-democratie aan hun DDR
trauma. Wij Duitsers- en niet aileen de rechtsen- heb
ben het blijkbaar erg moeilijk met hetjongste verleden. 
Een cultuur die is gebaseerd op vrijheid zullen we ech
ter aileen bereiken wanneer we bewust met het verle
den afrekenen. 

Dan blijft nog de vraag, waarom democratisch links in 
West-Duitsland zoveel moeite heeft met de nationale 
kwestie. Het antwoord is volgens mij verrassend een
voudig: sedert het voorjaar van 1933 is het fundamen
tele vertrouwen van links in de democratische cultuur 
van de Duitsers emstig geschonden. Met andere woor
den: grote delen van links in Duitsland, in en buiten de 
sociaal-democratie, stellen niet aileen de burgerlijke 
partijen, het Ieger, de kerken en het industriele en fi-
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nancierskapitaal verantwoordelijk voor de vrijwillige 
machtsoverdracht aan Hitler tussen 30 januari 1933 en 
de bezetting van de gebouwen van de vakbonden door 
de SA op 2 mei 1933. Doordat de Duitse arbeidersbe
weging zonder slag of stoot capituleerde voor de nazi's, 
wantrouwt links nu niet op de laatste plaats ook het 
eigen vermogen tot politiek handelen in tijden van cri· 
sis. 
Het onvermogen van de leidende organen in de geves
tigde linkse bewegin·g om begin jaren dertig het natio
naal-socialisme ernstig te nemen - en dit ondanks uit
stekende sociologische analyses van het fascisme door 
onafhankeiijke linkse intellectuelen als Fritz Sternberg 
(SAPO), Arkadius R. Gurland (SPD) of August Thai
meier (KPDO) - is nog steeds verbazingwekkend. 
Links in Duitsland, van de Pruisische sociaal-democra
tische landsregering tot en met het centrale comite van 
de KPD onderschatte - net als grote delen van het libe
raal-conservatieve Bildungsburgertum- ernstig het na
tionaal-socialistische geweldspotentieel en de racisti
sche anti-semitische vernietigingsdrang van de nazi's, 
voortkomend uit de Eerste Wereldoorlog, de militaire 
ineenstorting van het keizerrijk en de economische cri-
sis. · 
Toch kan de definitieve deling van Duitsland geen ant
woord zijn op de 'beschavingsbreuk' (Dan Diner) van 
Auschwitz. Wat we in 1968 in ieder geval hebben be
grepen, is dat een radicale democratisering van het 
maatschappelijk Ieven in de nog-DDR en de nog-BRD 
vee) belangrijker is. De handhaving van de twee Duitse 
staten bij wijze van historische 'Wiedergutmachung' 
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Criteria voor een samenhangend inkomensbeleid 

Een 'gelijkwaardige inkomensontwikkeling in de parti
culiere en collectieve sector' is een van de doelstellin
gen van het regeeraccoord. Inmiddels zijn binnen de 
ambtelijke wereld de salarissen voor een aantal hogere 
posten verhoogd, wordt de zojuist herstelde koppeling 
tussen uitkeringen en lonen weer ter discussie gesteld, 
wordt gesproken over winstdelingsregelingen die 
werknemers in een aantal sectoren aardige voordelen 
op kunnen leveren en wordt veel gepraat over beloning 
naar prestatie. Hoezo gelijkwaardig? 
Wat is eigenlijk een gelijkwaardige of zoals het in het 
PvdA-program heet, een samenhangende inkomensont
wikkeling? Nemen we onze eigen doelstelling nog seri
eus of zijn er allerlei andere, verborgen doelstellingen 
die we vergeten zijn te integreren, zoals ' loon naar wer
ken'? Is de tijd om de groeiende welvaart te gaan ver
delen nog niet aangebroken? Wat is een samenhangend 
inkomensbeleid, aan welke voorwaarden moet worden 
voldaan om dat doel binnen bereik te brengen en wat is 
daarin de rol van de overheid?' 
Hieronder zullen wij eerst bezien wat op macroniveau 
aan gelijkwaardige inkomensontwikkeling mogelijk is 
en vervolgens welke gedragseffecten inkomensbeleid 
op microniveau kan oproepen. Tenslotte proberen we 
aan te geven aan welke criteria het inkomensbeleid 
naar onze mening zou moeten voldoen om aan de doel
stelling van gelijkwaardigheid en samenhang tegemoet 
te komen. 

De parallelregel 
Als het nationaal inkomen met een bepaald percentage 
groeit is volgens de zogeheten parallelregel in iedere 
sector een zelfde procentuele inkomensstijging moge
lijk, zonder dat de collectieve-lastendruk of het finan
cieringstekort stijgt. 'Sector' betekent hier zowel de 
marktsector of de collectieve sector als geheel, als ook 
afzonderlijke bedrijfstakken of categorieen uitkerings
gerechtigden. Het mechanisme van de parallelregel is 
op zich heel eenvoudig: als door loonsverhogingen in 
de particuliere sector meer geld wordt verdiend, vloeit 
een groter bedrag aan premies en belastingen naar de 
sociale fondsen en de staatskas. Daaruit kan eenzelfde 
inkomensverhoging betaald worden voor degenen die 
een inkomen uit die beide kassen ontvangen als ambte
naar, werknemer in de gepremieerde en gesubsidieerde 
sector ('trendvolgers') of uitkeringsgerechtigde. 
Op dezelfde manier kan een toename van het aantal 
ambtenaren, trendvolgers of uitkeringsgerechtigden 
'betaald' worden als de werkgelegenheid in de markt
sector maar in hetzelfde tempo toeneemt. Voor door de 
overheid gesubsidieerde voorzieningen geldt 
hetzelfde.2 De koppeling van de inkomensontwikkeling 
in verschillende sectoren is dus altijd betaalbaar, dat 
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wil zeggen zolang er voldaan is aan de essentiele voor
waarde dat 'volumen' danwel 'prijzen' in de betrokken 
sectoren zich inderdaad parallel ontwikkelen. 
Onder volume wordt het aantal mensen in een bepaalde 
sector of sociale groep verstaan: het aantal werknemers 
in de marl<tsector of in een specifieke bedrijfstak, het 
aantal werknemers in de gesubsidieerde en overheids
sector, het aantal uitkeringsgerechtigden of het aantal 
mensen dat een subsidie ontvangt of van gesubsi
dieerde diensten gebruik maakt. De prijsontwikkeling 
heeft betrekking op de loonstijging in de marktsector 
en in de collectieve sector, de stijging van de uitke
ringsniveaus en de hoogte van subsidies voor voorzie
ningen. 
In werkelijkheid veranderen natuurlijk zowel volume 
als prijzen tegelijkertijd. Ook in dat geval kan de paral
lelregel wei opgaan, als de som van de procentuele ont
wikkeling van volume en prijzen in alle sectoren maar 
gelijk is. Het moet dus uit de lengte of uit de breedte 
komen. 
Als niet aan deze voorwaarde wordt voldaan, dan zal 
Ofwel de ontwikkeling in de ene sector ten koste gaan 
van de ontwikkeling in een andere sector, Ofwel de col
lectieve-lastendruk, doordat premies of belastingtarie
ven verhoogd worden, dan wei het financieringstekort 
moet stijgen. Als het volume of de prijs in bepaalde 
sectoren sterker stijgt dan wat, gezien de totale wel
vaartsgroei, gemiddeld mogelijk is, moet de overheid 
dus kiezen aan welke van die mogelijkheden zij de 
voorkeur geeft. Een complicerende factor is dat volume 
en prijs elkaar kunnen be'invloeden. Het meest duidelijk 
is (of lijkt!) dat inzake de prijs van arbeid welke in
vloed heeft op de werkgelegenheid ofwel het volume 
aan werkenden en uitkeringsgerechtigden. Hoe waar
schijnlijk is het nu dat het volume en prijzen van ver
schillende sectoren zich parallel ontwikkelen en welke 
onderlinge be'invloeding is te verwachten? 

Volumeontwikkelingen 
Groeit het aantal uitkeringsgerechtigden, het aantal 
ambtenaren en trendvolgers en het aantal werknemers 
in de marktsector in gelijke mate? Groeit het beroep op 
collectieve en andere gesubsidieerde voorzieningen in 
dezelfde mate als het aantal mensen dat aan de betaling 
ervan bijdraagt? Elke verandering in een van de volu
men leidt tot verschillende ontwikkelingen en daarmee 
tot verschuivingen in vergelijking met de huidige situ
atie. De kans dat de volumen in aile sectoren zich netjes 
parallel ontwikkelen is klein. Het aantal mensen dat een 
AOW-uitkering aanvraagt, zal in de komende decennia 
zeker fors toenemen. Diverse ontwikkelingen kunnen 
leiden tot groei van andere groepen uitkeringsgerech
tigden. Ontwikkelingen in de marktsector kunnen lei-
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den tot een toename van de werkloosheid- hetgeen de 
komende tijd niet wordt verwacht- of tot afwenteling 
van automatisering en andere bedrijfsmatige verande
ringen op de W AO. Hoewel de regeling enkele jaren 
geleden minder gunstig is geworden, neemt het aantal 
personen dat aanspraak maakt op een W AO-uitkering 
nog steeds toe. 
Maatschappelijke ontwikkelingen waarvan de gevol
gen voor de volumen niet eenvoudig te schatten zijn, 
betreffen individualisering, groeiende arbeidsparticipa
tie van samenwonende/gehuwde vrouwen en gezins
verdunning. Een toenemend aantal mensen maakt aan
spraken op een individueel inkomen: deels doordat 
meer mensen (alleenwonenden en samenwonenden) 
gaan of blijven werken, deels doordat steeds meer al
leenwonenden een beroep doen op een zelfstandige uit
kering. Ook hier is de vraag in hoeverre beide ontwik
kelingen parallel !open. 
Een belangrijke vraag is of de mogelijke toename van 
het aantal uitkeringsgerechtigden 'gedekt' zal worden 
door een evenredige toename van het aantal werkenden 
in de marktsector. De afgelopen decennia is dat zeker 
niet het geval geweest.' Hoe groot de groei van de ar
beidsdeelname in de komende jaren zal zijn, is op zijn 
beurt in sterke mate athankelijk van economische en 
culturele factoren. 
Het voeren van beleid wordt bemoeilijk doordat de 
overheid deze volumeontwikkelingen grotendeels niet 
in de hand heeft. Dat geldt in sterke mate voor demo
grafische en culturele ontwikkelingen, maar eveneens 
voor gedragsreacties. De laatste kunnen echter door re
alistische wet- en regelgeving die met menselijk gedrag 
rekening houdt in principe worden beperkt. 

Prijsontwikkelingen 
Als referentiepunt voor de prijsontwikkelingen in ver
schillende sectoren wordt meestal de prijs van arbeid in 
de marktsector genomen, dat wil zeggen de loonont
wikkeling in het particuliere bedrijfsleven. Doorgaans 
word! er vanuit gegaan, dat de ruimte die beschikbaar is 
voor loonstijgingen in de marktsector (de loonruimte) 
gelijk is aan de stijging van de opbrengst per werkne
mer, oftewel de som van de prijsstijging en de arbeids
produktiviteitsstijging. In dat geval zouden de winsten 
en de Ioonsom met hetzelfde percentage kunnen stij
gen. 
Deze definitie van de loonruimte is overigens voor dis
cussie vatbaar. Volgens Pen mag het gros van de prijs
stijgingen niet worden meegerekend in de loonruimte, 
omdat ze het resultaat zijn van ruilvoetverslechteringen 
(d.w.z. dat de invoerprijzen sterker stijgen dan de uit
voerprijzen) of verhogingen van indirecte belastingen 
(btw, accijnzen).' Worden dergelijke prijsstijgingen in 
de lonen verwerkt, dan leidt dat tot inflatie en/of uithol
ling van de winsten.5 Hij pleit er dan ook voor om de 
loonruimte gelijk te stellen aan de produktiviteitsstij
ging en aileen met prijsstijgingen rekening te houden 
'die hun oorzaak vinden in vergroting van de winstmar
ges ' . 
De parallelregel kan echter niet zonder meer worden 
toegepast wanneer de stijging van de lonen niet precies 
gelijk is aan de loonruimte. Meestal worden bij de 

CAO-onderhandelingen naast loonsverhogingen ook 
andere verbeteringen van de arbeidsvoorwaarden over
eengekomen die beslag leggen op een deel van de loon
ruimte. Het kan daarbij gaan om zaken als vut-regelin
gen, pensioenvoorzieningen, scholing, arbeidstijdver
korting, winstdeling e.d. Als hierdoor de lonen niet de 
volledige loonruimte opsouperen zal des te eerder aan 
de voorwaarden van de parallelregel worden voldaan. 
Weliswaar worden ook de belasting- en premie-op
brengsten lager, omdat de andere arbeidsvoorwaarden
verbeteringen (zoals pensioenpremies, scholing en over 
enige tijd ook winstdelingsregelingen) doorgaans onbe
last blijven. Maar tegelijkertijd zullen ze vaak leiden tot 
een vergroting van de werkgelegenheid. Het duidelijkst 
is dat bij arbeidstijdverkorting, maar ook uitbreiding 
van de vut, scholingsverlof en zelfs winstdeling kunnen 
een positief effect op de werkgelegenheid hebben.• Het 
volume in de marktsector zou dan dus groter kunnen 
worden en in de collectieve sector (het aantal uitkerin
gen) kleiner. 
Het is ook denkbaar, dat de lonen sterker stijgen dan de 
beschikbare loonruimte toelaat. In dat geval gaat de pa
rallelregel niet meer volledig op. Weliswaar nemen de 
loonbelasting en sociale premies dan nog steeds even
redig toe, maar andere belastingopbrengsten, die niet 
aan de loonsom maar aan de winsten (zoals de vennoot
schapsbelasting) of aan het totale inkomen of de beste
dingen (zoals de btw) zijn gerelateerd, blijven daarbij 
achter. Een beperkte verhoging van de belastingtarie
ven zou dan noodzakelijk zijn om een even sterke inko
mensstijging in de collectieve sector mogelijk te rna
ken. 
Belangrijker is echter dat een te sterke loonstijging in 
de marktsector negatieve gevolgen kan hebben voor de 
werkgelegenheid, waardoor het aantal uitkeringsge
rechtigden kan gaan toenemen. Hoe sterk dit effect is 
valt moeilijk te voorspellen. In ieder geval lijkt er niet 
zo'n rechtstreeks verband te besta:an tussen hogere 
loonkosten en minder werkgelegenheid als vaak wordt 
gesuggereerd. Zo moet ook rekening worden gehouden 
met het Keynesiaanse effect, dat hogere lonen tot extra 
bestedingen lei den die, voor zover ze althans in het bin
nenland 'neerslaan', weer tot een hogere groei en meer 
werkgelegenheid kunnen leiden.' 
Ook als de in de CAO's overeengekomen contractloon
stijging keurig binnen de loonruimte blijft kan de totale 
stijging van de loonsom toch de beschikbare ruimte 
overtreffen door de zogenaamde incidentele looncom
ponent.8 Het gaat hier om loonsverhogingen als gevolg 
van periodieken, promoties, arbeidsmarkttoeslagen e.d. 
Omdat dergelijke loonsverhogingen niet worden door
berekend in de uitkeringen en ambtenarensalarissen, 
terwijl er wei belasting en premie over wordt geheven, 
vergroten ze de financiele ruimte voor de koppeling. 
Het betekent echter ook, dater dan in feite geen sprake 
meer is van een parallelle inkomensontwikkeling. 
Wanneer de incidentele loonstijging groot is, zou deze 
bovendien op zijn beurt een bedreiging voor de werk
gelegenheid kunnen gaan vorrnen. 

In het voorgaande is steeds over de loonruimte in de 
marktsector in het alge.meen gesproken. Het is echter 
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onwaarschijnlijk, dat de loonruimte in aile sectoren ge
lijk is. In het algemeen zal de loonruimte het grootst 
zijn in bedrijven en bedrijfstakken waar de produktivi
teit het sterkst stijgt. Als niettemin de lonen in aile sec
loren ongeveer gelijk op !open, komen sectoren met 
een relatief geringe produktiviteitsstijging in de preble
men. De winsten zullen teruglopen of de prijzen zullen 
moeten worden verhoogd, hetgeen tot een verslechte
ring van de concurrentiepositie leidt met negatieve ge
volgen voor de werkgelegenheid. De laatste jaren is er 
echter sprake van een toenemende differentiatie in de 
uitkomsten van de decentrale CAO-onderhandelingen! 
Grote verschillen in beschikbare loonruimte kunnen 
ook tot uitdrukking komen in verschillen in andere ar
beidsvoorwaarden. In dit verband valt met name te den
ken aan winstdelingsregelingen. Wanneer deze de ko
mende jaren - gestimuleerd door een gedeeltelijke be
lastingvrijstelling- een grote vlucht zouden nemen, is 
het denkbaar dat de ontwikkeling van de contractlonen 
tussen sectoren weinig zou verschillen, terwijl in de 
sterke sectoren en bedrijven de loonruimte toch geheel 
zou worden besteed aan een verbetering van de ar
beidsvoorwaarden. 
Over het algemeen wordt van een gedifferentieerde ar
beidsvoorwaardenontwikkeling een gunstig effect op 
de werking van de arbeidsmarkt en dus op de werkgele
genheid verwacht. Dat is op zichzelf gunstig voor het 
realiseren van een gelijkwaardige inkomensontwikke
ling tussen de marktsector en de collectieve sector. Te
gelijkertijd dient men zich te realiseren, dat het ten 
koste gaat van een gelijkwaardige inkomensontwikke
ling binnen de marktsector. Het is dan mogelijk, dat per 
saldo de inkomensverschillen door een dergelijke ont
wikkeling juist worden vergroot. 
Verschillen in produktiviteitsstijging doen zich niet ai
leen voor binnen de marktsector, maar vooral ook tus
sen de marktsector en de collectieve sector. In het alge
meen groeit de arbeidsproduktiviteit van werknemers 
in het particuliere bedrijfsleven veel sterker dan van 
ambtenaren en trendvolgers. De verklaring daarvoor 
moet worden gezocht in de aard van het werk, dat vaak 
slechts in beperkte mate automatisering toelaat: een 
verpleegster kan nu eenmaal niet door een computer of 
robot worden vervangen.'0 

Vaak wordt verondersteld, dat daarom een gelijke loon
ontwikkeling in de marktsector en de collectieve sector 
te kostbaar wordt: voor personeel dat niet meer gaat 
produceren moet wei meer worden betaald. Voor de be
taalbaarheid is de produktiviteit van ambtenaren en 
werknemers in de gepremieerde en gesubsidieerde sec
tor echter niet van be lang. Zolang de volume-ontwikke
ling in de collectieve sector in de pas blijft met de 
werkgelegenheid in de marktsector, kan de loonsverho
ging in de collectieve sector zonder problemen worden 
betaald uit de extra belastingopbrengsten van de loons
verhoging in de marktsector. 
De produktiviteitsontwikkeling in de collectieve sector 
is echter wei van belang voor diensten waarvoor de 
client een eigen bijdrage moet betalen. Bij gelijk blij
vende produktiviteit zal deze bijdrage met hetzelfde 
percentage stijgen als de lonen. Hoewel in beginsel ook 
het ink omen van de eli en ten stijgt, zal voor degenen die 
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relatief vee! gebruik maken van dergelijke voorzienin
gen (zoals bejaarden en gehandicapten) die prijsstijging 
verhoudingsgewijs zwaar aankomen. Voor die groepen 
is een gelijkwaardige inkomensontwikkeling geen ga
rantie voor een gelijke stijging van de koopkracht. 

Problemen 
Een van de belangrijkste problemen waar de overheid 
de komende jaren in het inkomensbeleid voor staat is, 
dat een gematigde loonontwikkeling een voorwaarde is 
voor een gelijkwaardige inkomensontwikkeling, maar 
dat de primaire verantwoordelijkheid daarvoor bij de 
sociale partners ligt. 
Naarrnate een kleiner dee! van de beschikbare loon
ruimte aan loon wordt besteed en een groter dee! wordt 
bestemd voor maatregelen die de werkgelegenheid ver
groten, zal het voor de overheid gemakkelijker zijn een 
gelijkwaardige inkomensontwikkeling tot stand te 
brengen. Wanneer daarover echter geen centrale af
spraken tot stand komen, kan zij weinig doen om als
nog de gewenste ontwikkeling te ' forceren '. Loonin
grepen worden immers algemeen als onwenselijk en 
weinig effectief beschouwd. 
Door sommigen wordt gesteld, dat de overheid kaf! 
trachten om te sterke loonstijgingen tegen te gaan door 
winstdelingsregelingen fiscaal te stimuleren. Daarrnee 
wordt een meer gelijkmatige /oonontwikkeling in 
verschillende sectoren bevorderd en wordt tevens de 
kans dat de koppeling van uitkeringen en ambtenaren
salarissen aan de loonontwikkeling kan worden toege
past, vergroot. Tegelijkertijd is dit in zekere zin een 
schijnoplossing, omdat het een premie zet op grotere 
inkomensverschillen. 
Gezien de 'onbeheersbaarheid ' van vee! volume-ont
wikkelingen en de beperkte invloed van de overheid op 
de primaire inkomensvorrning, rest haar niet vee! meer 
dan de mogelijkheid om in de sfeer van de secundaire 
inkomensverdeling een gelijkwaardige inkomensont
wikkeling te bevorderen, dat wil zeggen door het aan
passen van belasting- en premietarieven. 
Men kan zich dan ook afvragen of een parallelle inko
mensontwikkeling wei het beste nagestreefd kan wor
den door de loonontwikkeling in het particuliere be
drijfsleven als uitgangspunt te nemen. Immers, uit
gaande van de parallelregel is een gelijke inkomensont
wikkeling voor aile categorieen uiteindelijk aileen te 
realiseren wanneer de inkomensstijging per persoon 
niet groter is dan de gemiddelde groei van het nationaal 
inkomen per inkomenstrekker. Men zou dan ook kun
nen overwegen om dat als basis voor de koppeling te 
nemen. Concreet zou dit betekenen, dat het percentage 
waarrnee de uitkeringen periodiek worden aangepast 
gelijk is aan de procentuele groei van het beschikbare 
nationaal inkomen minus de procentuele groei van het 
totale aantal inkomensontvangers. 
De belangrijkste consequentie van een dergelijke alter
natieve koppeling zou zijn, dat de hoogte van de loon
stijging in de marktsector niet meer van invloed is op 
de ontwikkeling van de uitkeringen. Daarrnee is een 
verantwoorde loonontwikkeling niet meer relevant 
voor de kosten van de koppeling. Wanneer het aantal 
uitkeringsgerechtigden relatief even sterk toeneemt als 
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het totale aantal inkomensontvangers, blijft het aandeel 
van de uitkeringen in het nationale inkomen gelijk en 
zal de financiering van deze koppeling nooit tot een 
stijging van de collectieve-Iastendruk aanleiding 
geven. Een koppeling van de uitkeringen aan het be
steedbare nationaal inkomen per inkomensontvanger 
zal over het algemeen dan ook een matigend effect heb
ben op zowel de ontwikkeling van de hoogte van de uit
keringen als de voor de financiering daarvan benodigde 
lastendruk. 

Zoals we hebben gezien zal een gelijkwaardige inko
mensontwikkeling, indien voldaan is aan de voorwaar
den van de parallelregel geen extra claims op de be
schikbare middelen van de overheid leggen. Het ligt 
dan voor de hand om deze middelen daar zonder meer 
voor beschij<baar te stellen. Men zou ze echter ook kun
nen inzetten voor bijvoorbeeld het milieu. In dat geval 
worden de lasten voor het milieu eenzijdig op de uitke
ringsontvangers en werknemers in de collectieve sector 
afgewenteld, aangezien daarvoor ook de collectieve 
lasten of het financieringstekort zouden kunnen worden 
verhoogd of op andere uitgaven zou kunnen worden 
bezuinigd. Prioriteit geven aan een gelijkwaardige in
komensontwikkeling boven andere doeleinden is dus 
niets anders dan kiezen voor een gelijke verdeling van 
lasten. Oat lijkt ons niet meer dan een eenvoudige eis 
van rechtvaardigheid, die niet ten koste hoeft te gaan 
van bijvoorbeeld het milieubeleid, maar die betekent 
dat de lasten daarvan evenwichtig worden gespreid. 
Tot nog toe zijn we uitgegaan van een gegeven groei 
van de welvaart en de keuzemogelijkheden van de 
overheid om deze eerlijk te verdelen. Het overheidsbe
leid kan echter gedragseffecten oproepen welke tot on
bedoelde resultaten kunnen leiden. 

Het minimumloon 
Werknemers, werkgevers en uitkeringsgerechtigden re
ageren op financiele prikkels: de hoogte van het loon in 
relatie tot de arbeidsproduktiviteit, het verschil tussen 
loon en uitkering, kostwinnerstoeslagen en inkomens
toetsen. Door de netto-netto-koppeling van de minimu
muitkeringen aan het minimumloon en de koppeling 
van het minimumloon aan de ontwikkeling van de re
gelingslonen zijn bijna aile inkomens met elkaar ver
bonden en wordt het bijzonder moeilijk om beleid te 
voeren dat geen ongunstige gedragsreacties van een 
van deze partijen oproept. 
Het grote knelpunt is dat het minimumloon tegelijker
tijd te hoog en te laag lijkt te zijn. De hoogte van het 
minimumloon inclusief de premies voor de sociale ze
kerheid maakt de arbeid met de Iaagste arbeidsproduk
tiviteit duur. Oat leidt tot uitstoot van arbeid, hetgeen 
weer leidt tot hogere werkloosheidspremies, enzovoort. 
Vooral gezinnen met opgroeiende kinderen die van het 
minimumloon moeten Ieven, hebben het bepaald niet 
breed. Velen beschouwen een dergelijk bestaan in Ne
derland in onze tijd als armoede. Weliswaar zijn er niet 
veel gezinnen waarin een kostwinner het minimumloon 
inbrengt, maar de inkomens van zeer vele uitkeringsge
rechtigden bedragen - afhankelijk van het soort huis
houden waarin zij Ieven - een bepaald percentage van 

het minimumloon (100, 90, 70 en 60 procent). 
Kortom: vanuit het oogpunt van werkgelegenheid zou 
het minimumloon moeten worden verlaagd en vanuit 
het oogpunt van armoedebestrijding zou het moeten 
worden verhoogd. 
Overigens staat het geenszins Vast, dat een verlaging 
van de kosten van het minimumloon tot een aanmerke
lijke uitbreiding van de werkgelegenheid zalleiden. Di
verse onderzoeken leveren geen eenduidige resultaten 
op.'' In het algemeen lijkt het belangrijkste effect van 
een dergelijke maatregel, dat er substitutie plaatsvindt 
van wat hoger gekwalificeerde en betaalde werknemers 
door lager gekwalificeerde werkzoekenden. Zo is mo
gelijk de verlaging van de minimumjeugdlonen in het 
afgelopen decennium ten koste gegaan van de werkge
legenheid van volwassen minimumloners." Voor zover 
er extra arbeidsplaatsen ontstaan is dat vooral een ge
volg van het feit, dat de nieuwe werknemers minder 
produktief zijn en er dus meer van nodig zijn om het
zelfde te produceren. Vanuit het oogpunt van werkloos
heidsbestrijding is het belangrijkste en niet te verwaar
Iozen positieve effect dat het aantal langdurig werklo
zen iets afneemt ten koste van een wat groter aantal 
kortdurig werklozen. Het is overigens niet uitgesloten 
dat in bepaalde bedrijfstakken waar de lonen over het 
geheel genomen al laag zijn (zoals bijvoorbeeld de de
tailhandel) een verlaging van de minimumloonkosten 
wei tot een aanmerkelijke uitbreiding van de werkgele
genheid zal leiden.'3 

Gezien het naar verwachting beperkte effect, is het op
merkelijk hoeveel tijd en energie de laatste jaren is ge
stoken in het ontwikkelen van plannen om de kosten 
van het minimumloon te verlagen, zonder het netto mi
nimumloon aan te tasten. Meestal is hierbij sprake van 
een of andere vorm van loonkostensubsidie, waarbij de 
overheid een dee! van de kosten van een werknemer 
met een laag loon of een lage produktiviteit voor haar 
rekening neemt. Vooral de Wet-Vermeend/Moor (in
middels opgenomen in de Kaderregeling Arbeidsinpas
sing), die voorziet in een tijdelijke vrijstelling van 
werkgeverspremies voor langdurig werklozen, heeft in 
dit verband vee! aandacht getrokken. 
In het algemeen kleven aan tijdelijke loonkostensubsi
dies enkele belangrijke bezwaren. Wanneer ze beperkt 
blijven tot het minimumloon zulle ze ertoe leiden dat 
voor meer werk slechts het minimumloon zal worden 
betaald en dat boven-minimumloners worden verdron
gen door minimumloners. Bovendien zal een geringe 
verhoging van het loon voor deze werknemers leiden 
tot een zeer sterke stijging van de loonkosten doordat 
de subsidie of premievrijstelling komt te vervallen. Zij 
zullen daardoor Ianger op minimumloon-niveau blijven 
'hangen'. Ten derde zullen tijdelijke subsidies door
gaans aileen tot tijdelijke banen leiden, zodat ze geen 
structurele oplossing voor het werkloosheidsprobleem 
bieden. 
De eerste twee bezwaren kunnen ten dele worden on
dervangen door de loonkostensubsidie of premievrij
stelling niet te beperken tot het minimumloon, maar, in 
de vorm van een aflopend bedrag, ook voor werkne
mers met een wat hoger loon toe te kennen. De over
gang van maximale naar geen subsidie verloopt dan 
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vee! geleidelijker. De marginate wig op het minimum
loonniveau wordt daardoor aanmerkelijk geringer, 
maar voor de loonniveaus daarboven wordt hij groter, 
omdat hij wordt uitgesmeerd over een Ianger loontra
ject." 
Meer perspectief bieden wellicht structurele maatrege
len. Deze dienen zo mogelijk dan wei op een logische 
manier te worden ingebouwd in de bestaande premie
of belasting-structuur. Zo'n mogelijkheid wordt gebo
den door de invoering van een 'premievrije voet', ook 
wei franchise genoemd. Net zoals er over een bepaald 
basisbedrag door niemand belasting wordt betaaid, is 
ook een stelsel denkbaar waarbij over het 'onderste' 
dee) van het loon door niemand sociale premies worden 
betaald. 15 A Is men de hoogte van dat bedrag laat samen
vallen met het minimumloon, worden aileen premies 
betaald door mensen die meer dan het minimumloon 
verdienen over hetgeen zij meer verdienen dan het mi
nimum. Daardoor wordt een schokeffect bij loonstij
ging en versterking van de 'armoedeval' vermeden. 
Een altematief voor een franchise in de premieheffing 
zou kunnen zijn, dat in de loon- en inkomstenbelasting 
de belastingvrije voet wordt vervangen door een belas
tingkortingsbedrag of 'tax credit'. Dit heeft een verge
lijkbaar effect als een premie-franchise, aangezien in 
beide gevallen voor iedere werknemer, ongeacht diens 
inkomen (mits dat ten minste het minimumloon be
draagt), een zelfde bedrag in mindering wordt gebracht. 

Verzelfstandiging en individualisering 
Hoewel het minimumloon oorspronkelijk is afgestemd 
op een gezin met twee kinderen, zijn er nu nog maar 
weinig werknemers die het minimumloon verdienen en 
daarvan ook anderen moeten onderhouden. Van de 
180.000 minimumloners zijn er niet meer dan een 
kleine 20.000 kostwinner voor een gezin. Gezien de 
maatschappelijke ontwikkelingen lijkt op den duur een 
minimumloon afgestemd op de behoefte van een gezin 
met twee kinderen dan ook onhoudbaar. Toenemende 
individualisering op aile terreinen en toenemende ar
beidsdeelname van vrouwen, betekent dat afstemming 
van de lonen op individuele behoeften niet meer dan lo
gisch is. 
Omdat het sociaal minimum van een alleenstaande vol
gens de huidige bijstandsnormen 70 procent van het 
netto minimumloon bedraagt, zou er dus in beginsel 
ruimte zijn voor een verlaging van het minimumloon 
met 30 procent. Toch lijkt het niet wenselijk om Iangs 
deze weg de kosten van het minimurnloon te verminde
ren. Een verlaging van het minimumloon tot 70 procent 
zou immers betekenen dat een minimumloner om eco
nomisch zelfstandig te zijn een volledige baan zou die
nen te hebben. Anders gezegd: velen met een deeltijd
baan zullen dan onder het sociaal minimum zakken. 
Bovendien zou het een belangrijke belemmering kun
nen zijn voor het proces van arbeidstijdverkorting, dat 
juist van groot belang is voor de herverdeling van be
taalde en onbetaalde arbeid tussen vrouwen en mannen. 
Het ligt dan ook meer voor de hand om het minimum
loon aileen geleidelijk te verlagen wanneer verdere ar
beidstijdverkorting gepaard gaat met het inleveren van 
loon(aanspraken). Uitgaande van een volledige werk-
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week die momenteel ongeveer 38 uur bedraagt, zou bij 
een werkweek van circa 27 uur het minimumloon 70 
procent van het huidige bedragen.'6 

De belangrijkste belemmering voor een verlaging van 
het netto minimumloon- ook wanneer die langs de ge
leidelijke weg van arbeidstijdverkorting tot stand 
komt - is de netto-netto-koppeling met het sociaal mi
nimum van een (echt)paar. Wanneer het minimumloon 
op den duur aileen nog voldoende zai zijn voor de mini
mumbehoeften van een persoon, zal het sociaal mini
mum van twee samenwonenden hoger moeten zijn. Oat 
zou echter betekenen, dat kostwinners die het mini
mumloon of iets meer verdienen een aanvullende uitke
ring zouden moeten aanvragen. Wanneer een van de 
partners van een samenwonend paar met een uitkering 
een baan zou vinden, zou dat pas enige inkomensverbe
tering opleveren wanneer het loon beduidend boven het 
minimumloon zou liggen. In het aigemeen zal een ge
zinsminimum dat hoger is dan het minimumloon dan 
ook zeer ontrnoedigend werken op de arbeidsparticipa
tie, omdat elke extra gulden die men verdient van de 
uitkering wordt afgetrokken (een marginate druk van 
100 procent). De armoedeval zal erdoor worden ver
groot. 
Het loslaten van de koppeling tussen het sociaai mini
mum voor een paar en het (individuele) minimumloon 
lijkt dan ook pas mogelijk wanneer er sprake is van 
zelfstandige uitkeringsrechten. Oat wil zeggen, dat het 
recht op een uitkering niet meer afhankelijk is van de 
vraag of de partner een inkomen heeft. Als beide part
ners een zelfstandig recht zouden hebben op een uitke
ring van bijvoorbeeld 60 procent van het minimum
loon, zal het inkomen dat een van beide gaat verdienen 
met een betaaide baan niet meer ten koste gaan van de 
uitkering van de ander. 
Verzelfstandiging van de uitkeringsrechten voor alle 
afhankelijke partners die bereid zijn zich voor betaalde 
arbeid beschikbaar te houden, gaat echter zeer vee! geld 
kosten." Op langere termijn Iijkt een ontwikkeling in 
die richting echter onontkoombaar.18 

Uiteindelijk zal men wellicht nog een stap verder moe
ten gaan dan aileen het recht op een uitkering onafhan
kelijk te maken van de samenlevingsvorm en het part
nerinkomen, en ook de hoogte van de uitkering onaf
hankelijk daarvan vast te stellen. Twee uitkeringsge
rechtigden die samenwonen krijgen dan twee 
individuele uitkeringen: het draagkrachtbeginsel in de 
zin van huishoudensdraagkracht verdwijnt. 
Het zou betekenen, dat samenwonen aantrekkelijker 
wordt dan alleenwonen. In tegenstelling tot het huidige 
stelsel bevordert dat het samenwonen - op basis van 
gezinsvorming maar ook 'om de eenzaamheid te delen' 
dan wei om samen van het voordeel dat dat oplevert te 
genieten. Oat kan sociaai gezien als positief worden be
oordeeld. De negatieve kant van de medaille is, dat al
leenstaanden in de ge'individualiseerde samenleving 
materieel het slechtste af zullen zijn. Blijkbaar moet 
echter hoe dan ook gekozen worden tussen ongelijk
heid tussen individuen (resultaat van het draagkracht
beginsel) en ongelijkheid tussen huishoudens (resultaat 
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van individualisering). '• De keuze is hoe dan ook pijn
lijk. 

Koppeling en differentiatie 
Het kabinet-Lubbers/Kok heeft besloten om de koppe
ling tussen het minimumloon en de regelingslonen te 
herstellen. Zou dat de werkgelegenheid voor laag opge
leiden niet opnieuw kunnen gaan bedreigen? 
Op zichzelf verandert de koppeling niets aan de Ioons
verhoudingen en is er dus ook geen reden om hiervan 
een negatief effect op de werkgelegenheid van mini
mumloners te verwachten. Wanneer bovendien door 
een van bovengenoemde maatregelen de minimum
loonkosten worden verlaagd, zullen deze ondanks de 
koppeling toch achterblijven bij de gemiddelde loon
kostenontwikkeling. Ook al doet het misschien wat pa
radoxaal aan om aan de ene kant te zoeken naar moge
lijkheden om de minimumloonkosten te verlagen en 
aan de andere kant het minimumloon te verhogen, per 
saldo zou daardoor de positie van minimumloners op 
de arbeidsmarkt toch kunnen worden versterkt. 
Zoals gezegd, vormt de hoogte van het minimumloon 
voor bepaalde groepen mogelijk een belemmering voor 
de groei van de werkgelegenheid. Voor werklozen die 
een reele kans hebben om weer aan het werk te komen, 
valt dan ook wei te verdedigen, dat het minimumloon 
en daarmee hun uitkering laag wordt gehouden, omdat 
een betaalde baan voor hen betere vooruitzichten biedt 
dan een wat hogere uitkering. Nemen zij nu genoegen 
met een wat lagere uitkering, dan zullen zij des te eer
der weer in het arbeidsproces worden opgenomen. 
Veel uitkeringsgerechtigden hebben echter geen reele 
kans op werk. Voor sommigen geldt dat per definitie: 
gepensioneerden en volledig arbeidsongeschikten. 
Voor anderen geldt het de facto: ouderen werklozen en 
een (groot) dee! van de bijstandsvrouwen.20 Deze groe
pen behoren bovendien in belangrijke mate tot de 
armen in onze samenleving. Voor wie geen enkele kans 
op werk heeft, zou de uitkering in principe sterker kun
nen worden verhoogd dan de regelingslonen. Omdat 
het hier geen potentieel arbeidsaanbod betreft, hoeft 
niet voor ongewenste gedragsreacties te worden ge
vreesd ." Zo'n extra verhoging van uitkeringen kan 
worden betaald uit een verhoging van de sociale pre
mies. 
Differentiatie in uitkeringsniveau heeft echter belang
rijke bezwaren. In het algemeen kan men stellen dat ze 
tot rechtsongelijkheid leidt. Van een ongelijke behan
deling gaat op zijn minst de uggestie uit dat sommige 
uitkeringsgerechtigden hun baanloosheid meer aan 
zichzelf te wijten hebben dan andere. Bovendien zal de 
afbakening van beide categorieen zeer problematisch 
zijn: het lijkt onvermijdelijk dat sommige kansloze 
werklozen ten onrechte een lagere uitkering zullen krij
gen en anderen met een grotere kans een hoge uitke
ring. Tenslotte zal het idee dat iemand naarmate 
zijn/haar werkloosheid Ianger duurt een hogere uitke
ring krijgt waarschijnlijk op vee! onbegrip en weerstan
den stuiten. 
Door sommigen wordt ook gesteld, dat het geringe ver
schil tussen loon en uitkering werklozen onvoldoende 
prikkelt om werk te zoeken of te aanvaarden. Onder-

zoek duidt er echter op, dat dit effect gering is." De 
hoogte van de uitkering heeft geen noemenswaardig ef
fect op de werkloosheidsduur. Daarin kan dan ook 
moeilijk aanleiding worden gevonden om de uitkerin
gen niet gelijk op te Iaten !open met de lonen. 

Loondifferentiatie 
De laatste jaren is er een duidelijke tendens in de rich
ling van grotere beloningsverschillen tussen werkenden 
onderling. Hiervoor is er al op gewezen, dat winstde
lingsregelingen weliswaar kunnen bijdragen aan een 
gelijkere ontwikkeling van de lonen, maar tegelijkertijd 
de inkomensverschillen tussen werkenden in verschil
lende sectoren en bedrijven vergroten . 
Winstdeling zou men als een vorm van prestatiebelo
ning op bedrijfsniveau kunnen zien. Daamaast wordt er 
meer nadruk gelegd op individuele prestatiebeloning. 
Van werkgeverszijde wordt erop gewezen, dat een dui
delijker relatie tussen het functioneren van werknemers 
en hun beloning nodig is om de arbeidsmotivatie en -
prestaties te vergroten en om schaarse, hoog gekwalifi
ceerde arbeidskrachten te kunnen werven of behouden. 
De positieve effecten van prestatiebeloning zouden 
echter wei eens beperkt kunnen blijven tot microni
veau, dat wit zeggen de individuele ondememing of 
(sommige) individuele werknemers. Op meso- en 
macroniveau zijn de positieve effecten twijfelachtig. 
Het lijkt erop, dater vooral sprake is van een 'nul-som
spel', waarbij werknemers elkaar mogelijk gaan tegen
werken en werkgevers trachten elkaar de beste perso
neelsleden af te snoepen. Behalve die schaarse arbeids
krachten zelf lijkt uiteindelijk niemand daar wijzer van 
te worden. Aileen als de gemiddelde produktiviteit er
door omhoog zou gaan mag men per saldo een positief 
effect verwachten.23 

Vergelijkbare tendenzen als in de marktsector doen 
zich bij de overheid voor. De overheid moet voor be
paalde categorieen personeel concurreren met lonen in 
de marktsector die aanmerkelijk hoger dan gemiddeld 
zijn, bijvoorbeeld waar het gaat om banen in de ma
nagement- of automatiseringssfeer. Dat kan ertoe lei
den dat de overheid onvoldoende in staat is het perso
neel te werven of te behouden dat zij nodig heeft. Er 
zijn dan drie oplossingen denkbaar, namelijk genoegen 
nemen met een mindere kwaliteit ambtenaren, het op
trekken van aile ambtenarensalarissen en differentiatie 
van ambtenarensalarissen. Het eerste betekent dat de 
kwaliteit van de uitvoering van het openbaar bestuur 
kan afnemen. Het tweede betekent toename van de prijs 
van de arbeid in de overheidssector, waarvan we hier
boven hebben gesteld dat het de parallelregel door
kruist. Het laatste betekent groeiende ongelijkheid bin
nen de overheids- en gesubsidieerde sector. Inmiddels 
is een dergelijk proces reeds enigszins in gang gezet. 
In het algemeen is een grotere nadruk op de schaarste 
en/of prestatie van individuele of specifieke catego
rieen werknemers als criterium voor het vaststellen van 
de beloning in strijd met het streven naar een gelijk
waardige inkomensontwikkeling voor verschillende 
groepen. Niettemin zou het er in sommige gevallen toe 
kunnen bijdragen om beloningsverhoudingen die in de 
loop der tijd zijn scheef gegroeid weer recht te trekken. 
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In andere gevallen zou het een noodzakelijk instrument 
kunnen zijn om onevenwichtigheden in de vraag/aan
bod-verhouding op de arbeidsmarkt te corrigeren. 

Politieke keuzen 
De verdeling van de welvaartsgroei dient niet aileen te 
worden beoordeeld op haar rechtvaardigheid, maar ook 
op haar doelmatigheid. Het feit dat de welvaart groeit is 
immers geen gegeven, maar wordt mede be'invloed 
door de wijze van verdeling. Als het resultaat daarvan 
zou zijn, dat de groei wordt afgeremd, valt er vanzelf
sprekend ook minder te verde! en. Meer in het algemeen 
kan de keuze voor een bepaalde verdelingsmethode dus 
ongewenste allocatieve effecten oproepen. Vaak wordt 
dan ook gesteld, dat een afweging moet worden ge
maakt tussen rechtvaardigheid en doelmatigheid. Daar
bij dient men wei te bedenken, dat Of overheidsbeleid 
doelmatig is, afhangt van de vraag welke doelen men 
nastreeft en welke prioriteit men daaraan toekent. Als 
men veel sterker hecht aan een rechtvaardige verdeling 
dan aan het tempo van economische groei, dan is er 
minder reden om zich zorgen te maken over een con
flict tussen rechtvaardigheid en doelmatigheid dan 
wanneer de prioriteiten omgekeerd zijn. 
Oat neemt niet weg, dat het, welke prioriteiten men ook 
heeft, altijd wenselijk zal zijn die verdelingsmethode te 
zoeken die, bij een gegeven 'niveau' van rechtvaardig
heid, de minste negatieve gevolgen voor andere doel
einden oproept, dat wil zeggen die het meest doelmatig 
is. 
De belangrijkste conclusies die wij op grond van het 
bovenstaande willen trekken zijn de volgende. Een ge
lijkwaardige inkomensontwikkeling is niet aileen van
uit sociaal-democratisch oogpunt wenselijk, maar op 
macroniveau in beginsel ook betaalbaar en economisch 
verantwoord. Werkelijk problematisch wordt een der
gelijke ontwikkeling pas wanneer het aantal inkomens
ontvangers in de collectieve sector veel sterker toe
neemt dan in de marktsector. Het belangrijkste pro
bleem voor de overheid is, dat zij de volume-ontwikke
ling in de sociale zekerheid slechts in beperkte mate 
kan be'invloeden. 
Op microniveau staat de overheid voor het dilemma dat 
uit inkomenspolitieke overwegingen een hoger sociaal 
minimum, maar uit arbeidsmarktpolitieke overwegin
gen een lager sociaal minimum de voorkeur verdient. 
De negatieve effecten van minimumloon en sociale uit
keringen op de werking van de arbeidsmarkt lijken ech
ter beperkt. Een verlaging van de minimumloonkosten 
(bij voorbeeld door een premiefranchise) in combinatie 
met koppeling van het minimumloon aan de loonont
wikkeling, lijkt dan ook een acceptabele aanpak. Een 
meer gedifferentieerde loonontwikkeling zou welis
waar een soepeler functioneren van de arbeidsmarkt 
kunnen bevorderen, maar doet afbreuk aan het streven 
naar een gelijkwaardige inkomensontwikkeling. Zeker 
wanneer de positieve effecten op de werkgelegenheid 
onzeker zijn (zoals bij winstdeling) dient de overheid 
zich daarbij terughoudend op te stellen. In het alge
meen dient men de mogelijkheden van de overheid om 
dergelijke ontwikkelingen te be'invloeden overigens 
niet te overschatten. 
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Criteria 
Hoe zou nu het inkomensbeleid in de jaren negentig 
eruit dienen te zien? Wij zullen niet proberen daarvoor 
een blauwdruk op te stellen, maar volstaan met het aan
geven van een aantal criteria waaraan naar onze me
ning een samenhangend sociaal-democratisch inko
mensbeleid zou moeten voldoen. 

1. Tijdelijke maatregelen bieden geen oplossing 
voor structurele problemen, maar hooguit voor 
overgangsproblemen. 
Maatregelen die kansarme groepen tijdelijk aan werk 
helpen- zoals de wet-Vermeend/Moor en de banen
pools - bieden op wat Iangere termijn geen oplossing 
voor langdurige werkloosheid, tenzij ze ertoe leiden dat 
werklozen uiteindelijk doorstromen naar een vaste, re
guliere baan. Oat laatste krijgt doorgaans echter veel te 
weinig aandacht. Hetzelfde geldt voor tijdelijke maat
regelen aangaande een hoger inkomen, zoals de eenma
lige uitkering voor de 'echte minima' . Het succes van 
dergelijke maatregelen wordt te eenzijdig afgemeten 
aan het onmiddellijke bereik ervan. 

2. Globale, generieke maatregelen verdienen de 
voorkeur hoven gerichte, specifieke maatregelen. 
De verleiding is vaak groot, om maatregelen toe te spit
sen op een specifieke doelgroep. 'Er is weinig geld en 
dat moet terecht komen bij degenen voor wie het het 
hardste nodig is.' Omdat categorieen in onze zeer pi uri
forme samenleving steeds moeilijker van elkaar te on
derscheiden zijn, leiden specifieke maatregelen maar al 
te vaak tot rechtsongelijkheid, registratie- en controle
problemen, ontwijkend gedrag, verdringing enz. 
Daarom komt het werkelijke effect van dergelijke 
maatregelen maar zelden overeen met het beoogde ef
fect. Voorbeelden daarvan zijn nogmaals de eenmalige 
uitkering aan de 'echte minima', loonkostensubsidies 
die aileen aan personen met specifieke kenmerken wor
den toegekend, inkomensafhankelijke kinderbijslag en 
differentiatie van uitkeringen. In plaats van een speci
fieke loonkostensubsidie kan men beter een premie
franchise voor iedereen invoeren. Differentiatie van 
uitkeringen valt wei te overwegen als men een helder 
criterium aanlegt dat eenvoudig te controleren is en 
geen ongewenste gedragseffecten oproept, zoals de 
leeftijd. Anders gezegd, een extra verhoging van de 
AOW zou betrekkelijk probleemloos kunnen worden 
doorgevoerd, al blijft het de vraag of dit uit het oogpunt 
van rechtsgelijkheid wenselijk is. 

3. Het inkomensbeleid dient continu'iteit te verto
nen. 
De neiging is groot om als zich onverwachte mee- of 
tegenvallers voordoen, daarop met ad hoc-maatregelen 
te reageren. Oat leidt tot rechtsonzekerheid en vergroot 
de bestaansonzekerheid van groepen, die ieder jaar 
maar weer moeten afwachten wat hen te wachten staat. 
Daarom dient gekozen te worden voor een koppelings
systematiek die, indien er al voorwaarden aan worden 
verbonden, ondubbelzinnig is over water onder uiteen
lopende omstandigheden zal gebeuren. 
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4. De overheid dient inzicht te hebben in de effecten 
van haar beleid. 
Dit mag vanzelfsprekend lijken, in het verleden is het 
maar at te vaak gebeurd, dat maatregelen werden geno
men waarvan het gecumuleerde effect op het inkomen 
van hepaalde groepen volstrekt onduidelijk was. Zo 
kunnen verhogingen van uitkeringen leiden tot minder 
aanspraken op huursuhsidie of hogere eigen hijdragen, 
waardoor uitkeringsgerechtigden er minder op vooruit 
gaan dan werd beoogd en wordt heweerd. Een ge'inte
greerd en eenduidig heleid op hoofdlijnen verdient dan 
ook de voorkeur hoven een lappendeken van regels en 
voorzieningen waarvan het totale effect nauwelijks te 
voorspellen valt. 

5. Werk gaat niet altijd hoven inkomen. 
De laatste jaren lijkt de leus 'werk gaat hoven inko
men' door hijna iedereen te worden onderschreven -
zonder dat dit overigens in klinkende munt is omgezet. 
Deze stelling gaat echter voorhij aan twee belangrijke 
feiten. Ten eerste, hetekent werk vaak pas een werke
lijke verhetering als men daardoor zijn maatschappe
lijke positie kan verheteren, hijvoorheeld door een 
hoger inkomen, meer ontplooiingsmogelijkheden, so
ciale contacten of carriereperspectieven. Veel werk, 
zeker aan de onderkant van de arbeidsmarkt, voldoet 
daar niet of nauwelijks aan. Ten tweede is hetaald werk 
voor grote groepen uitkeringsgerechtigden (zoals 
AOW-ers) geen reeel perspectief. Het is nogal wrang 
om van hen inkomensoffers te vragen, opdat anderen 
eerder aan het werk kunnen komen. Als inkomensmaat
regelen een relatief kleine groep meer perspectief op 
werk hieden, maar ten koste gaan van een veel grotere 
groep kanslozen, dan is dat een te strikte interpretatie 
van het heginsel 'werk gaat hoven inkomen' . 

6. De overheid mag de verantwoordelijkheid voor 
de gevolgen van het eigen beleid niet uit handen 
geven. 
Als de overheid de realisering van een gelijkwaardige 
inkomensontwikkeling afhankelijk maakt van de uit
komst van maatschappelijke processen waarop zij geen 
invloed kan uitoefenen, dan schuift zij de verantwoor
delijkheid voor een samenhangend inkomensheleid ten 
onrechte af op de sociale partners. Als de overheid toe
passing van de koppeling afhankelijk maakt van een 
gematigde loonontwikkeling, dan dient zij ook instru
menten in handen te hehhen om de loonontwikkeling te 
be'invloeden. Op zijn minst zal de overheid dan een ac
tieve rol moeten vervullen in het centraal overleg met 
de sociale partners en niet met lege handen moeten af
wachten wat de andere partijen te hieden hehben. Het 
altematief is, dat zij zich minder afhankelijk maakt van 
de uitkomsten van het arheidsvoorwaardenoverleg, hij
voorheeld door de uitkeringen niet aan de lonen, maar 
aan het nationaal inkomen te koppelen, of door des
noods de helastingen of premies te verhogen. 

7. De overheid dient de eigen manoeuvreerruimte 
niet nodeloos te beperken door aan financieel-eco
nomische doelstellingen een absolute prioriteit toe te 
kennen. 
Wanneer de overheid zichzelf strikte voorwaarden op
legt ten aanzien van het financieringstekort en de col
lectieve-lastendruk, heperkt zij daarmee in aanzienlijke 
mate de ruimte die zij heeft om op andere terreinen een 
eigen heleid te ontwikkelen. Tegenvallende ontwikke
lingen zullen dan onmiddellijk hun weerslag hehhen op 
de collectieve uitgaven. De collectieve-lastendruk en 
het financieringstekort mogen echter nooit een doel op 
zich zijn, maar dienen altijd te worden hezien in relatie 
tot hun effect op andere sociaal-economische doelstel
lingen, zoals economische groei, inflatie, werkgelegen
heid e.d. Een gelijkwaardige inkomensontwikkeling 
mag niet hij voorhaat ondergeschikt worden gemaakt 
aan deze financiele randvoorwaarden. 

We realiseren ons dat dit idealen zijn, 'maatschappelijk 
verantwoord, wetenschappelijk onderhouwd, econo
misch gezond'. In de politiek wordt men echter altijd 
met acute prohlemen geconfronteerd waarvoor op dit 
moment slechts een beperkt aantal oplossingen en een 
heperkt bedrag heschikhaar zijn. De grote 'uitdaging' 
voor de politiek moet daarom zijn om aileen korte ter
mijn stappen te zetten in richtingen die ook op lange 
termijn de meest wenselijke zijn. 

Noten 
I . Over deze vragen organiseerde de Wiardi Beckman Stich

ting op 18 mei 1990 een studiedag. Dit artikel vormt de 
neerslag van een achtergronddocument dat de auteurs voor 
deze studiedag hebben opgesteld en van de discussie op de 
dag zelf. De auteurs zijn erkentelijk voor de bijdragen van 
de deelnemers aan de studiedag, in het bijzonder A. 
Bakhoven, M. Bruyn-Hundt, H. Don, W. Drees, J. Pen, J. 
Theeuwes, H. Vijlbrief en P. Vos. De verantwoordelijkheid 
voor de inhoud van dit artikel berust vanzelfsprekend ge
heel bij de auteurs. 

2. ln de praktijk loopt het allemaal iets minder mooi, doordat 
belastingen en premies niet precies evenredig met het loon 
toenemen. Om de progressie van de inkomstenbelasting en 
de degressie van de sociale premies (als gevolg van de pre
miegrenzen) te compenseren, zullen de belastingtarieven 
iets omlaag moeten en de premiepercentages of -grenzen 
iets omhoog. Macro-economisch gezien zou dat er in moe
ten resulteren, dat de collectieve lastendruk gelijk blijft. Bij 
benadering gaat de parallelregel momenteel echter wei op. 

3. Tussen 1970 en 1985 is de verhouding tussen het aantal uit
keringsgerechtigden en het aantal werkenden toegenomen 
van 0,38 tot 0,70. Sindsdien is de verhouding weer iets klei
ner geworden, tot naar verwachting 0,67 in 1990. lnko
mensbeleid 1990, Tweede Kamer 1989-1990, 21 307, nrs. 
1-2, p. 10. 

4. J. Pen, 'Weinig ruimte voor lonen ' in lntermediair, 
6{711990. 

5. ln een artikel in ESB van 1/11/1989, 'De onderschatte in
v loed van rui lvoetverslechteringen' , stellen B. B. Bakker en 
C.G.M. Sterks dat ruilvoetverslechteringen een belangrijke 
verklaring vormen voor de stijging van de arbeidsinko
mensquote en dus het afbrokkelen van de winsten in de pe
riode 1970-1982. 

6. De meningen over de positieve effecten van winstdeling 
zijn echter verdeeld. De bekendste pleitbezorger is de Ame
rikaan M.L. Weitzman, (The share economy, Cambridge 
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1984). In Nederland is het idee gepropageerd door onder 
meer C.A. Kam en het PvdA-Tweede-Kamerlid W. Ver
meend en bekritiseerd door onder andere J.J.M. Theeuwes 
('De participatie-economie', ESB 13/4/1988), M. Ellman, 
(in Gedachren over /oondifferenriarie: probleemsrelling en 
preadviezen , OSA-Voorstudie Vl7, Den Haag 1987) en C. 
Teulings ('De paradox rond Weitzman', ESB 7/12/1988). 

7. Volgens berekeningen van het Centraal Planbureau wegen 
op korte termijn de effecten van een grotere consumptie en 
een dalende uitvoer ongeveer tegen elkaar op, zodat het 
produktievolume globaal gelijk blijft. Als gevolg van sub
stitutie van arbeid door kapitaal zou de werkgelegenheid 
echter toch ongunstig worden be'invloed. Op langere ter
mijn zouden de negatieve effecten sterk gaan overheersen 
en de werkgelegenheid belangrijk teruglopen. (Zie CPB, 
Macro-economische verkenning 1990. CPB, Den Haag, 
september 1989, p. 195.) De onzekerheidsmarge van derge
lijke berekeningen is echter erg groot. 

8. Vgl. G. Zalm, 'Mythen, paradoxen en taboes in de econo
mische politiek', ESB, 6/6/1990. 

9. Zie de notitie lnkomensbeleid /990 van de Minister van So
ciale Zaken en Werkgelegenheid, TK 1989-1990, 21 307, 
nr. 2, pp. 81 e.v. en Bijlage 7.1. In de periode 1983-1988 
liep de contractloonstijging uiteen van gemiddeld 2,4% 
voor de 10% werknemers onder een CAO met de kleinste 
loonstijging tot 9,5% voor de 10% met de grootste loonstij
ging. 

I 0. Dit sluit niet uit, dat de efficientie van overheids- en gesub
sidieerde instellingen vaak te wensen overlaat. Volgens het 
Sociaal en Cultureel Planbureau kan onder meer door het 
zoeken naar de optimale schaalgrootte nog een aanmerke
lijke verhoging van de arbeidsproduktiviteit in de collec
tieve sector worden bereikt. Aanwijzingen daarvoor wor
den gevonden in de grote verschillen in arbeidsproduktivi
teit tussen gesubsidieerde instellingen van dezelfde aard. 
Zie SCP, Doelmarig dienstverlenen, Rijswijk 1989. 

II. Zie bv. A. van Soest en A. Kapteijn, Minimumloon en de 
werk/oosheid in Nederland, Economisch lnstituut Tilburg, 
1988, Centraal Planbureau, Gevolgen verlaging minimum
loonkosten, een verkenning, Werkdocument no. 25, Den 
Haag, 1988, W. Salverda, 'Minimumloon en werkloosheid' 
in ESB , 26-7-1989, J. de Koning, A. Gelderblom, Werkge
/egenheidseffecten van verlaging van de kosten van laag
gekwalificeerde arbeid, OSA-Werkdocument W 74, Den 
Haag, mei 1990, R. van Opstal, Minimumloon en werk/oos
heid; een empirische analyse op micro-data uit 1979 en 
1985, CPB, Onderzoeksmemorandum no. 69, Den Haag, 
juni 1990. 

12. Vgl. R. Muffels, J. Rietveld, M. Vriens, Langdurig werklo
zen op de arbeidsmarkt, KUB, Tilburg, april 1990. Hun 
suggestie om de kosten van het netto-minimumloon voor 
volwassenen te verlagen tot het niveau van het minimum
jeugdloon lijkt echter onhaalbaar. 

13. Dit vermoeden wordt bevestigd door het feit, dat in ver
schillende bedrijfstakken ook verschillend is gereageerd op 
de verlaging van het minimumloon met 3% per 1-1-1984. 
Terwijl in de meeste CAO's de laagste schaallonen gelijk 
zijn gebleven of zijn gestegen is in een aantal CAO's, met 
name in de sectoren landbouw en handel, het laagste loon 
naar beneden aangepast. Zie Dienst Collectieve Arbeids
voorwaarden, De ontwikkeling van de laagste cao-lonen in 
de periode 1983-1988, Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, VUGA, Den Haag, mei 1990. 

14. De totale kosten die ermee gemoeid zijn zullen wei aanmer
kelijk hoger zijn dan bij een subsidie op minimumloonni
veau, omdat bij een geleidelijk aflopende subsidie of pre
mievrijstelling een veel grotere groep er van profiteert. Of 
het gunstige effect op de werkgelegenheid (en dus minder 
werkloosheidsuitkeringen) opweegt tegen deze extra kosten 
valt moeilijk te voorspellen. 
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15. Zie bv. A.F. Bakhoven, 'Een marktgerichte oplossing voor 
het werkloosheidsprobleem' in ESB , 13-1-1988. Deze mo
gelijkheid is echter wei strijdig met het zogenaamde equi
valentiebeginsel in de sociale verzekeringen. Dit houdt in 
dat er een direct, evenredig verband bestaat tussen de pre
mie die men verschuldigd is en de uitkering waarop men 
aanspraak kan maken. De franchise die momenteel al be
staat bij de premieheffing voor de W AO hangt dan ook 
samen met het bestaan van de AA W-uitkering, die inko
mensderving als gevolg van arbeidsongeschiktheid tot aan 
het minimumniveau dekt. Om vergelijkbare redenen wordt 
er bij pensioenpremies doorgaans een franchise toegepast 
die samenhangt met de AOW-uitkering. Evenzo zou men 
voor de risico's van werkloosheid een aparte volksverzeke
ring op minimumniveau kunnen invoeren, waarbovenop de 
werknemersverzekering bovenminimale risico's dekt. Een 
dergelijk voorstel is recent gedaan in de FNV-nota Econo
mische ze/fstandigheid en solidariteit die op het FNV-con
gres van 12 en 13 november 1990 ter discussie staat. 

16. Vgl. de FNV-nota Economische zelfstandigheid en solida
rireir, waarin, uitgaande van een 40-urige werkweek, de 28-
uren-week als uiteindelijk doe! wordt geformuleerd. In deze 
nota worden twee mogelijkheden voor de koppeling tussen 
minimumloon en individueel sociaal minimum aangege
ven. In de variant waarin een individuele minimumuitke
ring gelijk is aan 28 maal het minimumuurloon zullen beide 
uiteindelijk aan elkaar gelijk zijn. 

17. Dit is een van de zwakke punten in de eerdergenoemde 
FNV-nota. Een beperkt recht op een eigen inkomen van af
hankelijke partners wil men op korte termijn realiseren door 
het schrappen van de alleenverdiener toeslag in de inkom
stenbelasting. Maar met een zelfstandig uitkeringsrecht op 
sociaal minimum,niveau zijn vee! grotere bedragen ge
moeid, waarvoor de FNV, afgezien van een verbreding van 
de heffingsgrondslag voor de sociale premies, geen structu
rele financiering biedt. 

18. Het zou heel logisch zijn geweest als de zogenaamde 1990-
maatregel, gekoppeld zou zijn aan de individualisering van 
het minimumloon en van uitkeringsrechten. De maatregel 
die wordt voorgesteld als emanciperend, beperkt zich nu tot 
partners van mannen in de bijstand; zij worden geacht zich 
op de arbeidsmarkt te gaan aanbieden. Partners van wer
kende mannen hoeven dat niet te doen: expliciet wordt het 
minimumloon geacht te voorzien in de noodzakelijke kos
ten van het bestaan van een gezin. 

19. H.A. Pott-Buter, 'Man, vrouw en gezin in de sociale zeker
heid', in: A.L. den Broeder (red.), Waardering van sociale 
zekerheid, VUGA, Den Haag 1988. Een gelijktijdige indi
vidualisering van aile subsidies en premies kan het leed ver
zachten; momenteel moeten alleenstaanden immers ener
zijds vaak relatief hoge premies betalen en krijgen zij an
derzijds lagere subsidies, zoals bij de alleenstaandentabel 
van de individuele huursubsidie. 

20. Voor weer anderen geldt het momenteel praktisch gespro
ken ook, maar zou een beter arbeidsmarktbeleid nog per
spectief kunnen bieden: jongere langdurig werklozen, al
lochtonen. 

21. Vgl. P. Vos in ESB van l/11/1989. 
22. Zij bij voorbeeld W. Groot, G. Jehoel-Gijsbers, 'De invloed 

van uitkeringshoogte op werkloosheidsduur', ESB 
21/2/1990. 

23. Grotere loonverschillen worden ook wei genoemd als mid
del om de arbeidsmobiliteit te bevorderen. De mobiliteit is 
de laatste jaren echter al behoorlijk hoog en het is de vraag 
of een verdere vergroting wei wenselijk is. Bovendien spe
len beloningsmotieven slechts een beperkte rol bij de be
slissing om van baan te veranderen. Werkzekerheid en car
riereperspectieven leggen over het algemeen meer gewicht 
in de schaal. Zie A.M.C. Vissers, W.N.J Groot, 'Loonver
schillen en arbeidsmobiliteit', ESB , 15/6/1988. 
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The Paper Box Girl 

(For Steve Orten) 

Didn't you go to school? A tesseract is a 
hypercube, a square figure with four dimensions 
to it, like a cube has three, and a square 
has two. Here I'll show you. 
Robert A. Heinlein 

A kitchen table. A map, say of America. 
Fingers tracing lines, roads, dwindling 
to the red speck of some small southern town 
and to the paper girl living in it. 

Lift your finger from her tiny face, 
let her fill out. Look at her as she sits 
in ninety six degrees under a palmtree, writing. 

Sure, she's blond if you want her that way, 
and tanned and tall- add what you will: 
she'll only exist for a while, the paper girl 

is a box out of which falls another box, 
and, opening it, you will find you have travelled 
to fog, murky green water, a brick wall 
against your belly, a sailor embracing 
the Port of Amsterdam. 

Veel komt het niet voor, een Nederlander die zonder direct aanwijsbare reden een gedicht schrijft in een andere 
taal. Hier is zo' n zeldzaam voorbeeld. De auteur, archeologe, heeft twee bundels op haar naam staan: Stem onder 
mijn bed ( 1988) en Bloem, steen ( 1990). In be ide probeert zij grote betrokkenheid en afstand in taal te versmelten. 
Zou dat de reden zijn van het Engels in dit geval? Wat zou een Nederlandse vertaling doen? Met Sail heeft het ge
lukkig niets te maken ... (Rein Bloem) 
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Signalementen 

Dahrendorf versus Vranitzky 

In het doorgaans saaie blad Der Zukunft van de al even 
saaie Oostenrijkse socialistische partij stond onlangs 
een aardig debat afgedrukt tussen de socioloog Dah
rendorf en de Oostenrijkse bondskanselier. 
Op de begeleidende foto 's ziet men beide heren- tegen 
een palmachtig decor - ontspannen tangs elkaar kijken 
terwijl Dahrendorf het woord voert. Daarmee zijn de 
rollen getekend: de socioloog daagt uit, de politicus pa
reert afwisselend eerbiedig en minzaam. 
Uitgangspunt is de term die Dahrendorf enkele jaren 
geleden lanceerde. Hij sprak van 'een sociaal-democra
tische eeuw', wat een dodelijk compliment beoogde te 
zijn. Een compliment omdat daarmee de invloed van de 
sociaal-democratie zeer hoog werd geschat. Dodelijk 
vanwege de consequentie: na een eeuw van zegenrijke 
arbeid is de Europese sociaal-democratie uitgeput. 
In het 'Streitgespriich' stelt Dahrendorf dat 'het project 
dat een verbinding nastreefde van een democratische 
constitutie en de verzorgingsstaat in essentie verwerke
lijkt is' . Andere problemen vragen om aandacht. 
Op een tweetal manieren is het traditionele klassenan
tagonisme ondermijnd. Allereerst is er een 'meerder
heidsklasse' ontstaan, waar de klassieke arbeiders on
derdeel van zijn, die tegenover een gemarginaliseerde 
sector in de samenleving staat. Verder snijden proble
men als ecologie en gelijkberechtiging van de vrouw 
dwars door de traditionele sociaal-economische tegen
stell ingen. 
Zijn slotsom: ' . . . ons vertrouwde op de oude klassen
strijd gebaseerde partijenstelsel blijkt een gelegen
heidsoplossing te zijn geworden'. Het is dan ook geen 
wonder volgens Dahrendorf dat de intensiteit waarmee 
mensen partijen aanhangen sterk wisselt. Van 'een ge
voel van duurzame binding' is geen sprake meer. 
Vranitzky begint zijn reactie met een zwierige buiging 
richting Dahrendorf: de Oostenrijkse sociaal-democra
ten hadden met zijn kritiek een goed uitgangspunt om 
hun honderdjarig bestaan te vieren. De overwegende 
reactie op de implicaties van zijn 'sociaal-democrati
sche eeuw' was: 'Nein, so ist es nicht!' . 
Hoe moet het probleem dan wei gesteld worden? De 
opgaven van de sociaal-democratie zijn 'nog niet bij 
benadering' ingelost. Naast de materiele en immate
riele aspecten van het streven naar rechtvaardigheid, 
noemt de Bondskanselier vooral twee nieuwe vragen: 
de onvermijdelijke ecologie en het 'Iegitimatietekort' 
van de overheidsinstellingen en de politieke partijen. 
Waar Dahrendorf een probleem ziet- namelijk hoe het 
oude (de sociale vraag) zich met het nieuwe (de ecolo
gische vraag) laat verbinden, stelt Vranitzky simpel
weg dat 'een heldere symbiose' nodig is. Tegelijk lijkt 
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hij ertoe te neigen om de ecologie als prioritair pro
bleem te kenmerken als hij weids zegt dat de 'eerste 
eeuw' in het teken stond van de strijd tegen de uitbui
ting van de mens, en de 'tweede eeuw' in het teken 
moet staan van de strijd tegen de uitbuiting van de na
tuur. 
Over de slinkende legitimiteit van de traditionele poli
tieke partijen is men het wei eens, waarbij Dahrendorf 
meer sociologische, moeilijk te belnvloeden patronen 
betrekt, en Vranitzky pleit voor een 'ontvlechting ' van 
partij en staat. Waarschijnlijk staat hem vooral de men
gelmoes van bureaucratisering, corruptie en econo
misch wanbeheer voor ogen die de keerz!jde vormt van 
de langdurige regeringsmacht van de SPO. 
Naast pleidooien voor participatie van de burgers in de 
besluitvorming - die wei erg uit de oude doos komen 
pleit hij voor een verandering van het kiessysteem: 
' Het huidige leidt ertoe dat er zeer vee/ par/ementa
riers zijn die in overheidsdienst werkzaam zijn. En 
dam·door is in die kringen de hervormingsijver niet erg 
groot'. 

De sociale bewegingen van Lafontaine 
Het doorgaans boeiende theoretische tijdschrift van de 
SPD - Die Neue Gesellschaft - publiceerde onlangs 
een speciaal nummer met als thema Der Sozialismus 
der Zukunft. Het betreft een bundeling van artikelen die 
in zes talen wordt gepubliceerd en uitgaat van het blad 
van de Spaanse socialisten Sistema. lntellectuelen en 
politici als Bobbio, Debray, Glotz, Sik, Pozsgay en Fa
bius staan garant voor deze internationale onderne
ming. 
Afgaande op deze namen zou het een interessant pro
ject kunnen zijn; te oordelen naar de eerste gemeen
schappelijke vrucht is het weinig minder dan een ramp. 
Het Sonderheft wordt geopend met een beschouwing 
van Gorbatsjov, waarna uiteenlopende denkers als de 
trotskist Mandel, de bekeerde partijideoloog uit Polen 
Werblan en de inmiddels wei erg oude aanhanger van 
'een socialisme met een menselijk gezicht' Schaff on
geveer de helft van het nummer voor hun rekening 
nemen. 
Daar tussendoor vatten andere oude mannen - sociaal
democratische )eiders als Brandt, Guerra (PSOE) en 
verder de communist Napolitano (PC!) - hun nieuwste 
partijprogramma's nog eens samen. 
Het geheel wordt vooraf gegaan door een 'programma
tische verklaring ' waarin wordt opgeroepen tot een on
dogmatische discussie en 'een nieuwe kijk op het socia
lisme als maatschappelijke orde en als politieke bewe
ging, die voor de ove1winning van deze orde stri)dt'. 
Uit een dergelijke terminologische vaagheid blijkt al 
onmiddellijk dat de meta-taal van de diplomatieke dia
loog wat anders is dan intellectuele meningsvorming. 
Hier wordt dezelfde principiele vergissing gemaakt als 
destijds in het SPD-SED document. Het enige waar 
men het over eens lijkt is een ' afscheid van het stali
nisme, waar dan ook aile bijdragen goeddeels aan ge
wijd zijn. Maar de werkelijke problemen van de Euro
pese sociaal-democratie liggen natuurlijk elders. 
De enige die in deze woestijn voor een minimum aan 
eigenzinnigheid zorg draagt is Lafontaine. Deze wijdt 
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zijn bijdrage aan het vraagstuk van de verhouding van 
zijn partij tot 'de nieuwe sociale bewegingen'. Daar
mee raakt hij op zijn manier aan het legitimatie-tekort 
van de SPD. 
Wie van Lafontaine een onbekommerde knieval voor 
deze bewegingen verwacht komt overigens bedrogen 
uit. Hij is niet te spreken over het 'neo-romantische' 
karakter van veel nieuwe bewegingen, 'het verlies aan 
utopie' en het 'anti-intellectualisme'. De sociaal-demo
cratie moet juist aan een- weliswaar gelouterd- geloof 
in vooruitgang en utopie vasthouden. 
Ondanks deze kanttekeningen verklaart hij dat veel van 
de recente veranderingen in de SPD - als voorbeelden 
noemt hij de quota-regeling voor vrouwen en een rui
mer begrip van arbeid- zonder druk van dergelijke be
wegingen niet tot stand was gekomen. 
Zijn expliciete kritiek geldt vooral de SPD van eind 
jaren zeventig die te zeer door regeringsverantwoorde
lijkheid werd opgeslokt om nog een verbinding met 
nieuwe hervormingsbewegingen aan te kunnen gaan: 
'Het resultaat is bekend', aldus Lafontaine, 'de ver
zwakking van het hervormingsgezinde kamp door af
splitsing van de Groenen' . 
Zijn beschouwing loopt uit op een nogal gratuit plei
dooi om 'de creatieve dialectische spanning' tussen 
'Realpolitiek en protest' vol te houden. Gratuit omdat 
op geen enkele manier de reele keuzen worden weerge
geven. 
Toch verraadt Lafontaine v66r alles een oppositie-poli
ticus te zijn , ook al zegt hij dat de sociale bewegingen 
tekortschieten vanwege hun 'anti-karakter'. Hij be
weert namelijk dat het socialisme ' zijn historische re
sultaten vanuit de oppositie ' heeft bewerkstelligd en 
- gemeten aan de utopie - in een machtspositie 'niet 
erg vee! heeft bewerkstelligd '. 
Bewijs: het communi me heeft een belangrijke bij
drage geleverd aan het verzet tegen het fascisme, maar 
in een positie van macht gefaald. Yoor het democra
tisch socialisme 'geldt dat in gelijke mate ' , concludeert 
de kanseliers-kandidaat. 
Zo worden niet aileen genres met elkaar vermengd die 
scherp gescheiden horen te blijven, maar wordt ook een 
wei erg beperkt beeld van de verhouding van regerings
verantwoordelijkheid en oppositie geschetst. Maar het 
kan zijn dat Lafontaine zich al bij een verkiezingsne
derlaag heeft neergelegd. 

Post-moderne solidariteit in Frankrijk 
Ook de Franse socialisten zijn gevangen in een herbe
zinning op de grondslagen van hun politiek handelen. 
Met gepaste bescheidenheid noemt de PS haar project 
'Socialisme An 2000' . In La nouvelle revue socialiste 
(nummer 6) zijn de bijdragen aan een colloquium in het 
kader van dit project bijeen gebracht. 
Anders dan in Der Sozialismus der Zukunft - dat zich 
toch vooral als een reddingsoperatie laat lezen - ken
merkt een aangenaam gebrek aan partijpolitieke voor
ingenomenheid veel van de bijdragen. Eerder spreekt er 
een interesse uit voor nieuwe sociaal-culturele ontwik
kelingen . 
Typerend is bijvoorbeeld een bijdrage over het ook hier 
te Iande niet onbekende probleem van individualisering 

en solidariteit. Michel Maffesoli (hoogleraar aan de 
Sorbonne) schrijft over 'post-modeme solidariteit' en 
trekt de legitimiteit van de gevestigde partijen op weer 
een andere manier in twijfel. 
Tegelijk met een toenemende homogenisering van de 
sociaal-economische verhoudingen op wereldschaal 
voltrekt zich een proliferatie van sociale en culturele 
groepsvorming. Maatgevend is niet meer een toe
komstgerichte visie, maar een beleving van het hier en 
nu. De polariteit van politiek en moraal wordt 
gaandeweg vervangen door de polariteit van hedo
nisme en esthetiek. 
Maar dat alles betekent geen vermindering van de so
ciale vervlechting. lntegendeel : de afwending van 'me
chanische solidariteit' gaat hand in hand met veel in
tensievere sociale netwerken op een micro-niveau. 
Waarbij de vraag in het midden blijft hoe een politieke 
partij die van deze verschuivingen doordrongen is, zich 
dient te ontwikkelen. 
De electorale mobiliteit is in ieder geval een goede 
graadmeter voor deze post-moderne wending. Steeds 
meer kiezers leiden een zwevend bestaan, ook in 
Frankrijk. Yolgens Gerard le Gall (verantwoordelijk 
voor verkiezingsonderzoek bij de PS) is het geen toeval 
dat er in de jaren tachtig drie nieuwe politieke groepe
ringen bij zijn gekomen met een aanzienlijke aanhang: 
de Groenen, het Front National en de centristen rondom 
Simone Weil. Aile drie verzetten ze zich tegen een 
technocratisering van de politiek. 
En verder zijn er in het voorheen stabiele politieke stet
set in een decennium drie wisselingen van de wacht ge
weest ('81, '86 en '88). Le Gall stelt vast dat politici 
een steeds heterogenere achterban moeten zien te ver
zoenen. Kiezers zijn ook steeds meer berekenend. In 
1988 bijvoorbeeld verhinderde een electorale verschui
ving in de laatste week een absolute meerderheid van 
de PS. Reden was een bewuste keuze voor coalitievor
ming in plaats van regeringsmacht door een partij. 
Geruststellende gedachten misschien voor degenen die 
denken dat de Nederlandse sociaal-democratie als 
enige tobt met haar programma en electoraat. Maar een 
probleem wordt niet minder groot al het door velen 
wordt gedeeld. (paul scheffer) . 

Klassieken 

Wibauts Levensbouw 

Yoor het nageslacht leeft Wibaut voort als wethouder. 
Ook voor vele tijdgenoten zal Wibaut in de eerste 
plaats de wethouder zijn geweest, die zijn stempel op 
het beleid van het gemeentebestuur van Amsterdam 
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zette. Hij had de bijnaam van 'de Machtige', de com
munist Wijnkoop vertaalde BenW met 'burgemeester 
en Wibaut'. 
In zekere zin wordt Wibaut zo onrecht gedaan. Het aan
trekkelijke van deze politicus is dat hij zich niet opsloot 
in de gemeentepolitiek. Hij nam actief deel aan het 
woelige partijleven van de SOAP. En zonder ooit van 
'maatschappelijke strategie' te hebben gehoord was hij 
werkzaam in andere sectoren dan de politiek. Zo was 
hij jarenlang medewerker en later ook redacteur van het 
invloedrijke tijdschrift De Kroniek. 

Jeugd en huwelijk 
Wibaut werd in 1859 in Vlissingen geboren. Hij 
groeide op in een vroom rooms-katholiek gezin. In zijn 
herinneringen beschrijft Wibaut zijn moeder en vader 
heiden als mensen die zich lieten leiden door het uit
gangspunt dat 'je mensen moest he/pen die je hulp 
nodig hadden'. 'lk herinner mij', vervolgt Wibaut, 'dat 
de eerste Kerstdag, 's ochtends a! vroeg, een hele rij 
mensen zich bij ons aanmeldde om zakken aardappe
len, zakjes bruine bonen en stukken spek in ontvangst te 
nemen . ... Zo zag en de kinderen - want er waren meer 
zulke voorvallen in het jaar - hoe mijn ouders in het 
Ieven stonden' (p. 13). De marxist had later geen enkele 
behoefte van dit ouderlijk milieu afstand te nemen. In
tegendeel, Wibaut schreef in 1935: 'In die sfeer ben ik 
opgegroeid en ik heb er mooie herinneringen aan' (p. 
13). 
Van 1870 tot en met 1873 genoot Wibaut middelbaar 
onderwijs aan de rooms-katholieke kostschool Rolduc, 
daama volgde hij onderwijs aan de openbare handels
school in Amsterdam. Het was in die tijd dat hij los van 
de katholieke kerk kwam te staan. In 1876 trad hij in 
dienst van een houthandel in Middelburg, ruim tienjaar 
later werd hij daar directeur. Hij zou dat tot zijn benoe
ming tot wethouder in 1914 blijven. 
In 1885 trouwde Wibaut met Mathilde Berdenis van 
Berlekom. Later zag hij op hun huwelijk terug als op 
'een lange klare zomerdag'. In een in die tijd nauwe
lijks gekende openhartigheid liet hij daarop volgen: 
'Toch wil ik niet zeggen dat wat men gewoonlijk onder 
huwelijkstrouw verstaat, altijd ongerept is gebleven. 
Wij hebben een korte periode gekend, toen nog een 
ander in ons Ieven trad' (p. 83). Met hun vier kinderen 
verhuisde het echtpaar in 1904 naar Amsterdam. 

Socialist 
Intussen had Wibaut zich een zodanige plaats in de 
SOAP verworven dat hij in 1905 voorzitter van het par
tijbestuur werd. Oat was acht jaar na zijn toetreden tot 
de partij. 
Op zichzelf is het opvallend - Wibaut zelf schrijft op 
meer plaatsen dat hij zich 'eerst' in 1897 aansloot- dat 
hij pas drie jaar na het oprichten van de SOAP lid werd. 
Sinds 1891 kwam hij er publiekelijk voor uit dat hij so
cialist was. Wibaut lost het raadsel van zijn late toetre
den in zijn memoires niet op. Daar beperkt hij zich tot 
een - volgens zijn biograaf Borrie 'wat romantische' 
(zie hieronder) - beschrijving van het moment dat hij 
het besluit nam: 'Op een wandeling rustten we uit in 
het gras aan de Kanaaldijk. We zaten daar stil in ge-
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dachten. Opeens zei ik: "lk houd het niet Ianger uit, te 
Ieven op de kosten van anderen. lk ga mij aansluiten 
bij de SDAP"' (p. 10 I). Wat hij precies gezegd moge 
hebben - Borrie heeft ontdekt dat de aangehaalde 
woorden in het manuscript door Mathilde Wibaut zijn 
bijgeschreven - het besluit werd onder grote emotio
nele druk genomen: 'Nog kan ik me het gevoel van ver
ruiming herinneren, alsof ik mij van een obsessie had 
bevrijd'. Als we enigszins op de aangehaa1de woorden 
mogen afgaan, dan ligt daarin misschien de sleutel tot 
het raadsel. Wellicht zag Wibaut tot die tijd een for
meellidmaatschap van de SOAP als onverenigbaar met 
zijn maatschappelijke positie van houthandelaar. 
Het is niet verwonderlijk dat Wibaut in \891 niet toe
tract tot de toenmalige landelijke organisatie van soda
listen, de Sociaal Democratische Bond (SOB). De SOB 
ontwikkelde zich toen a1 in een richting die Wibaut 
weinig zal hebben aangesproken. Wibaut had zich in 
1891 tot het socialisme bekend in het voorwoord van 
zijn vertaling van de zogenaamde 'Fabian essays', een 
bundel opste\len van niet-marxistische Engelse soda
listen. In zijn voorrede, volgens Wibaut zelf 'een ge
loojbekentenis' (p. 92), voorspelde hij dat de democra
tie 'in zijn volledigste uitdrukking ons zal voeren tot 
het socialisme'. Wat wonderlijk voegde hij hier aan toe 
dat dat zal zijn 'geleidelijk doch rechtstreeks of tangs 
een omweg van een of meer verwoestende, voortgang 
vertragende revoluties. De gang der democratie is niet 
te stuiten'. Wibaut gaf aan de geleidelijke weg de voor
keur. 
Naast de van huis uit meegekregen sociale bewogen
heid zouden het geloof in de komst van het socialisme 
en de overtuiging dat de volledige ontplooiing van de 
democratie aileen maar een socialistische kan zijn, 
voortaan vaste onderdelen van zijn denken zijn. Helaas 
ook de wat merkwaardige menging van democratie en 
revolutie, zoals aan het einde van deze bespreking zal 
blijken. 
In een later stadium werd Wibauts denken verder be"in
vloed door het marxisme en het communalisme. Het 
eerste heeft nog tot een discussie geleid of Wibaut wei 
of geen marxist was. Ware marxisten als Saks en De 
Wolff meenden van niet. lk treed niet in deze discussie. 
Van mij mag iemand die bij zijn volle verstand is en die 
wat van economie weet, zich na bestudering van Marx 
marxist noemen. Die bestudering heeft overigens de in 
Wibaut toch al aanwezige neiging tot economisme ver
sterkt. 

Discussies in de SDAP 
Marxist of geen marxist, Wibaut opereerde op de linker 
v1eugel van de SOAP. Vanuit die positie heeft hij heel 
wat conflicten met Troelstra uitgevochten. In zijn me
moires verdoezelt Wibaut dat. Hij stelt het voor alsof 
naast de theoretische verschillen over de betekenis van 
de gemeente en over Troelstra's 'politiek systeem' er 
alleen een echt conflict is geweest rond de 'Nieuwe 
Tijdgroep', een groep marxisten rond het tijdschrift van 
die naam. Maar dat conflict werd volgens Wibaut op 
het congres van 1907 min of meer bevredigend opge
lost. 
Vrij uitvoerig gaat Wibaut in Levensbouw in op de ver-
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wikkelingen rond De Tribune , een weekblad van 
marxisten die zich bij het. compromis van 1907 niet 
wilden neerleggen. Wibaut beschrijft het royement van 
de redacteuren als een te rechtvaardigen maatregel, wat 
overeen komt met de houding die hij uiteindelijk in 
1909 innam. Ondanks aile emoties. Henriette Roland 
Holst vertelt in haar herinneringen dat Wibaut na af
loop van het congres in een hoekje zat te huilen; Wi
baut bevestigt dat verhaal overigens niet. 
Met Roland Holst vormde Wibaut na het buitengewoon 
congres de redactie van Het Weekblad, een bijlage bij 
Het Volk die als tegemoetkoming aan de marxisten 
werd uitgegeven. En als redacteur van Het Weekblad en 
als lid van het partijbestuur kwam Wibaut ook na 1909 
herhaaldelijk tegenover Troelstra te staan. De belang
rijkste conflicten gingen over de zeeliedenstaking in 
1911 en over de kabinetsformatie van 1913. Bij de zee
liedenstaking trok, zoals bijna altijd, de linkervleugel, 
en daarmee Wibaut, aan het kortste eind. Dit leidde er 
o.a. toe dat Henriette Roland Holst voor de partij be
dankte. Over de zeeliedenstaking zwijgt Wibaut in zijn 
memoires. Ook op de kabinetsformatie van 1913 gaat 
Wibaut nauwelijks in. Dat is des te opvallender omdat 
de linkervleugel toen eindelijk aan zijn trekken kwam. 
Een buitengewoon congres besloot dat de SOAP niet 
zou toetreden tot een door de vrijzinnig-democraat Bos 
te formeren kabinet. 

Wethouder 
Formeel in maart, feitelijk in januari 1914 werd Wibaut 
tot wethouder van Amsterdam verkozen. In een bewo
gen vergadering had de federatieledenvergadering in 
november 1913 daarmee ingestemd. Het aanvaarden 
van het wethouderschap door Wibaut zal bij een aantal 
partij- en niet-partijgenoten verwondering hebben ge
wekt. Misschien niet eens zozeer omdat hij zich drie 
maanden eerder tegen het toetreden van de SDAP tot 
een kabinet-Bos had verzet. Dat deed hij meer om prag
matischedan om principiele redenen. Maar wei had hij 
voorheen als uitgangspunt genomen dat SDAP'ers 
slechts wethouder konden zijn als de partij over een 
meerderheid in de raad beschikte. Nog in november 
1912 had Wibaut vanuit zijn Weekblad het partijbe
stuur bestraffend toegesproken toen het instemde met 
het toetreden van Duys tot het college van Zaandam, 
terwijl de SOAP in een minderheidspositie was. Wi
baut laat zich in zijn memo ires nogallaconiek over zijn 
koerswijziging uit: 'lk had wei het standpunt verde
digd dat sociaaldemocraten geen dee/ moesten uitma
ken van het Dagelijks Bestuur der Gemeente, zolang zij 
niet de meerderheid hadden in de gemeenteraad. Hoe 
Ianger hoe meer had mijn ervaring mij doen inzien dat 
deze stelling meer een dogma was dan een beginsel. 
Het kostte mij niet vee/ moeite het dogma op te geven' 
(p. 149). 
De belangrijkste overweging voor het toetreden was de 
kans die het bood om een oud plan van de SOAP tot het 
bouwen van 3500 woningen te verwezenlijken. Naast 
arbeidszaken kreeg Wibaut volkshuisvesting onder zijn 
beheer. Aan de Iatere portefeuille financien, maar toch 
ook aan de portefeuille volkshuisvesting heeft Wibaut 
zijn reputatie als wethouder te danken. Het laatste is 

wat merkwaardig omdat niet onder Wibauts verant
woordelijkheid maar onder die van zijn partijgenoot De 
Miranda, die in 1921 volkshuisvesting van Wibaut 
overnam, de grote stadsuitbreidingen van tussen de 
twee wereldoorlogen tot stand kwamen. De slimme 
verkiezingsleuze 'Wie bouwt? Wibaut!' zal wei aan het 
oppoetsen van Wibauts reputatie als bouwer hebben 
bijgedragen. 

Democratisch gemeentebeheer 
Het wethouderschap gaf Wibaut gelegenheid zijn op
vattingen over de betekenis van de gemeente uit te wer
ken. Hij verviel daarbij tot een vrij extreme variant van 
het communa1isme. Zijn opvattingen zoals weergege
ven in zijn memoires komen in het kort op het vo1gende 
neer. 
De kern voor zijn theorie was het begrip 'democratisch 
gemeentebeheer'. 'De algemene economische ontwik
keling' (p. 160) maakt dat mensen steeds meer aange
wezen zullen zijn op de verzorging van collectieve be
hoeften. Deze verzorging is (mede) een taak van de 
overheid. Binnen de overheid is de gemeente het aan
gewezen orgaan voor de verzorging van die collectieve 
behoeften, omdat de uitvoering daar het doelmatigst 
kan geschieden. 
Deze op nogal vage economische vooronderstellingen 
gebaseerde bestuurlijke redenering vulde hij aan met 
een sociologische, die geen stand houdt: 'De gemeente, 
de grote het meest, doch niet uitsluitend de grote, ook 
de kleinere en de kleine, wordt allengs meer het mid
de/punt van het Ieven van de moderne mens' . Daar 
wordt hij opgevoed, werkt hij, ontspant en ontwikke1t 
hij zich en wordt hij verzorgd. ' In de gemeente komt 
feitelijk de samenwerking tussen mensen in aile vor
men tot uitdrukking' (p. 289/290). Ook vanuit dit oog
punt is de gemeente de geroepene voor het verzorgen 
van de collectieve behoeften. Daarbij handelt de ge
meente haast per definitie democratisch. 'Uit het wezen 
van de gemeente vloeit voort dat zij op grondslag van 
de democratische vorm van bestuur voorziet in de be
hoeften' (p. 293). Dat geldt ook voor gemeenten in dic
tatoriaal geregeerde Ianden. Vandaar dat gemeenten uit 
die Ianden welkom waren in de Internationale Steden
bond, waarvan Wibaut voorzitter was. Deze bond stond 
volgens Wibaut de 'bevordering van gemeentepolitiek 
volgens democratische inzichten' voor (p. 285). Vo1-
gens Borrie stelde Wibaut zelfs voor zijn stedenbond in 
Hit1er-Duitsland te Iaten congresseren. 
Terug naar Nederland. Democratisch gemeentebeheer 
betekende in Wibauts ogen dat geen groepering van de 
verzorging van collectieve voorzieningen mocht wor
den uitgesloten. Dat vereiste een collegiaal bestuur ge
baseerd op een zo ruim mogelijke deelname vanuit de 
gemeenteraad. Kenmerkend voor Wibaut is het grote 
belang dat hij hechtte aan het financieel beheer. Dat 
had twee aspecten, een zeer strakke kostenbewaking en 
belastingheffing. Wezenlijk voor een democratisch ge
meentebeheer achtte hij de bevoegdheid van gemeen
ten onbeperkt belastingen te kunnen heffen. Daaraan 
werd een einde gemaakt door de Financiele Verhou
dingswet van 1929, die hij min of meer zag als de 
doodsteek van de gemeentelijke autonomie. Hij fulmi-
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neerde er, ook in zijn memoires, tot aan zijn dood in 
1936 tegen. 

SAl en Sovjet-Unie 
Wibaut heeft altijd veel belangstelling voor intematio
nale ontwikkelingen gehad. Zo bezocht hij sinds 1896 
aile congressen van de Tweede lntemationale en zijn 
opvolger de Socialistische Arbeiders lntemationale 
(SAl). Van de SAl was hij vanaf 1925 lid van de Exe
cutieve. Hij werd daaruit in 1935 door de Nederlandse 
partijleiding weggewerkt. Daar was wei aanleiding toe. 
Wibauts opvattingen waren niet alleen zoals zijn bio
graaf terecht vaststelt na"ief, maar ook, zeker vanuit het 
standpunt van de partijleiding, bedenkelijk. Ze werden 
belast met een haast dwangmatig optimisme, ingege
ven verrnoedelijk door zijn pacifisme en gebaseerd op 
al even optimistische beschouwingen over het onver
mijdelijke ontstaan van een 'wereldeconomie' geba
seerd op 'socialistische voortbrenging'. 
Bij het wegwerken zullen Wibauts opvattingen over sa
menwerking met communisten en over de Sowjet-Unie 
een rol hebben gespeeld. In de anti-communistische 
SOAP was Wibaut een van de weinigen, en als zodanig 
ook bekend, die samenwerking met communis ten voor
stonden. Hij erkende dat er aan het communisme de no
dige gebreken zaten, maar voor hem was doorslagge
vend dat 'het bij be ide (bewegingen) gaat om de op
heffing van het kapitalisme' (p. 303). 
Op twee plaatsen gaat Wibaut in zijn memoires in op 
toestanden in de Sovjet-Unie. Aan zijn herinneringen 
aan bezoeken als houthandelaar aan het Tsaristische 
Rusland koppelt Wibaut de mededeling dat 'betrouw
bare berichten uit Sovjet-Rusland wijzen op een veran
dering in de positie der vrouw, ... die ontzaglijk is . ... 
lndien de revolutie niets anders bereikt had dan dit- ze 
heeft vee/ meer bereikt - dan zou ze toch reeds een 
zegen zijn geweest' (p. 69). Vijf jaar eerder had Wibaut 
in zijn brochure Economisch Sovjet-Rus/and een soort
gelijke wending toegepast ten aanzien van de boeren. 
'De verslagen van een betrouwbaar waarnemer klin
ken a/s sprookjes in de oren van wie onder het Tsa
risme in Russische dorpen ... hebben verkeerd. Het 
lijkt dan toch waar dat de Russische revolutie ... tien
tal/en millioenen k/eine boeren, die van mensen enke/ 
de uiterlijke kenmerken hadden . .. tot mensen heeft ge-
maakt met menselijke behoeften . . .. Zo treedt scherp in 
het Iicht dat wat in Sovjet-Rusland in nauwelijks tien 
jaar tijds aan ommekeer in het economisch Ieven tot 
stand is gekomen, ontzaglijk is' . 
De tweede plaats waarop in Levensbouw Wibaut de 
Sovjet-Unie ter sprake brengt is aan het slot van zijn 
herinneringen aan Troelstra. Wibaut staat daar niet kri
tiekloos tegenover de Sovjet-leiding, maar eindigt in 
het voetspoor van de Engelse meelopers Sidney en 
Beatrice Webb hoopvol. lets soortgelijks zien we in 
Economisch Sovjet-Rusland. Het begint met een ver
wijzing naar terreur en vervolging, het eindigt met de 
hoop dat het produktiestelsel van de Sovjet-Unie een 
voorbeeld zal kunnen zijn 'voor de doorvoering der so
cialisatie in westerse Ianden'. Curieus is dat Wibaut in 
het boekje 'de wezenlijke Stalin' tegenover 'de heel 
kleine Stalins' stelde. De laatste waren bij de eer te col-
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lectivisatiegolf vee I te ver gegaan. 'Stalin heeft die fout 
hersteld. Met moedige forsheid heefr hij de vrijwillige 
aaneensluiting tot grondslag van het co/lectief /and
bouwbedrijf gemaakt' . 
De goed- , en vrees ik ook graag-gelovige Wibaut liet 
zich wei veel zand in de ogen strooien. 

A. Schuurman is secretaris van het Centrum voor Lo
kaal Bestuur van de Wiardi Beckman Stichting. 

Pen op papier 

Zwak, zwakker, zwakst 

Onder de CD-kiezers komt een kleine harde kern voor 
van mensen die at eerder op een racistische partij ge
stemd hebben, die een hekel hebben aan 'buitenlan
ders' en die aan hen de schuld hebben toegedicht van 
alles wat mis is. De grootste groep echter neemt afstand 
van harde racistische uitspraken, heeft geen hekel aan 
buitenlanders maar heeft op die partij gestemd om de 
politiek en vooral de PvdA, waarop velen van hen tot 
nu toe stemden, het signaal te geven dat ze er genoeg 
van hebben. Dit is kort samengevat de strekking van 
het artikel van Joop van Holsteyn in SenD van juni dit 
jaar. Deze kiezers voelden zich verwaarloosd, achter
gesteld en gediscrimineerd en vonden dat 'de politici 
het dan maar eens moesten voelen'. In zekere zin moe
ten we blij zijn dat ze op de CD gestemd hebben, want 
het is ten minste nog een teken van Ieven; hun meeste 
lotgenoten hielden het wei voor gezien en stemden ge
woon niet.' Het vervelende is aileen dat ze met hun sig
naal zo'n rotpartij in het zadel hebben geholpen. 
De proteststemmers vinden dat de PvdA het 'aan haar 
stand verplicht is om voor de zwakkeren in de samenle
ving op te komen' en willen haar Iaten merken dat zij 
zich achtergesteld voelen, nu de PvdA 'bepaa/de groe
pen zonder echt begrepen of gebillijkte redenen extra 
aandacht' geeft. Het stemmen op de CD is volgens Van 
Holsteyn 'een noodkreet om aandacht en om een ( ge
/ijke) behandeling van mensen die hun toch a/ zwakke 
concurrentiepositie in de maarschappij verslechterd 
achten.' 'Het idee bestaat dat buitenlanders een voor
keursbehandeling genieten en eerder in aanmerking 
komen voor een huis, werk, een uitkering, een ant
hefting van een vergunning en wat dies meer zij.' Vol
gens hem is' of dit beeld van de eigen achterstelling te
recht is of niet ... hier minde1· ter zake , dan dat deze 
perceptie kan leiden tot een stem op de CD .' Mijn punt 
is dat dit voor de politiek nu juist wei ter zake doet. 
Als het zich achtergesteld voelen, voortkomt uit een 
onterecht of onbegrepen voorrangsbeleid dan kan 'de 
politiek' twee kanten op. Zij kan besluiten het voor
rangsbeleid af te schaffen omdat het onterecht was of 
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zij kan het beter uitleggen omdat het onbegrepen was. 
Er bestaat echter nauwelijks een voorrangsbeleid voor 
buitenlanders en bovendien hoorde men dezelfde ver
wijten ook al toen er in de verste verte nog geen sprake 
van een voorrangsbeleid was. Het voeren van een voor
rangsbeleid en 'positieve actie' wordt echter wei over
wogen. Moeten we het Iaten omdat het misschien wei 
juist is, maar teveel racisme oproept? Moeten we het 
Iaten omdat het gewoon niet het juiste antwoord op 
problemen in onze ingewikkelde en gedifferentieerde 
amenleving is? Of is het voeren van een beleid dat 

voorrang geeft aan degenen die de minste kans hebben 
een kwestie van rechtvaardigheid, welke reacties het 
dan ook oproept en moeten die reacties met een vorrn 
van anti-racisme beleid worden benaderd? Oat zijn de 
vragen waar 'de politiek' voor staat. Door de vraag bui
ten beschouwing te Iaten of de klacht over het voortrek
ken van buitenlanders wei of niet reeel is, kan men met 
Van Holsteyns artikel in de hand daar geen antwoord 
op geven. 

Volgens mij zijn er drie bronnen voor het idee dat bui
tenlanders worden voorgetrokken. De eerste is het feit 
dat mensen zich altijd selectief vergelijken met ande
ren. De tweede is een collectieve mythe, mede gevoed 
door het optreden van racistische partijen, in de zin van 
buitenlanders pakken ons werk af, profiteren van onze 
voorzieningen, willen zich niet aanpassen en de poli
tiek houdt hen nog de hand boven het hoofd ook. En de 
derde ten slotte is het beleid en de mate waarin al dan 
niet voorrang wordt gegeven aan etnische groepen. 
Wat het eerste betreft: om hun eigen Ieven te beoorde
len vergelijken mensen zich in het algemeen met ande
ren. Het is onder anderen Engbersen die er op heeft ge
wezen dat mensen aan de onderkant van de samenle
ving selectief zijn in dat vergelijken en dat zij daarbij 
uitgaan van een aantal norrnen aangaande rechtvaardig
heid, die eveneens selectief gebruikt worden.2 Die nor
men zijn 1) loon naar werken, 2) loon naar behoefte, 3) 
'geboorterecht ' , 4) gelijkheid en 5) legaliteit. Men 
vindt dat wie lang gewerkt heeft recht heeft op een ho
gere uitkering dan degene die kort of niet gewerkt 
heeft, tenzij men zelf slechts kort of niet gewerkt heeft. 
Men vindt dat mensen die meer nodig hebben wegens 
zwakke gezondheid, kindertal of alleenstaan recht heb
ben of een hogere of aanvullende uitkering, tenzij men 
zelf buiten die groepen valt. Men vindt dat mensen die 
in Nederland geboren zijn meer recht hebben op werk, 
huis en uitkering dan buitenlanders. Ten aanzien van de 
werking van het stelsel van verdelende rechtvaardig
heid vindt men dat mensen in gelijke situaties gelijk be
handeld dienen te worden, maar bij het vergelijken van 
situaties houdt men lang niet altijd rekening met facto
reo van anderen die zwaarder zouden kunnen wegen of 
die men niet kent. Er is veel twist mogelijk over wat ge
lijke situaties zijn. En ten slotte vindt men dat mensen 
die zich aan de regels houden, niet achtergesteld mogen 
worden bij degenen die zich daar niet aan houden, 
waarbij niemand bedenkt hoe een overheid daarvoor 
ooit zou moeten zorgen. 
Gezien deze elkaar ten dele uitsluitende criteria is het 
voor een overheid onmogelijk om beleid te voeren 

waardoor niemand zich achtergesteld voelt. In navol
ging van Schuyt meent Engbersen dat door het bestaan 
van vele, voor niemand meer duidelijke regels waarom 
de een dit krijgt en de ander dat (neem de voorrnalige 
eenmalige uitkering!) steeds meer groepen mensen zich 
gaan afzetten tegen degenen die gelijk lijken, maar niet 
gelijk behandeld lijken te worden. Doordat de leefwe
reld van mensen aan de onderkant steeds meer inkrimpt 
en zij niet meer omgaan met mensen die nog wei werk 
en meer geld hebben, zetten zij zich vooral tegen elkaar 
af.' Uitkeringsgerechtigden in het onderzoek van Eng
bersen zetten zich aftegen zwartwerkers, tegen 'de aso
cialen' (mensen die maar doen en anderen voor hun 
problemen op Iaten draaien, bijvoorbeeld door schul
den te maken), tegen fraudeurs (met name de scheidin
gen-in-naam) en tegen 'de buitenlanders'. Het gaat niet 
zozeer om reeel bestaande mensen, maar om min of 
meer geconstrueerde groepen; geen mensen die men 
zelf kent, maar gevallen van horen zeggen, men sen die 
men wei eens gezien heeft en die mogelijk ... of om en
kele bekende gevallen die men extrapoleert tot hele 
hordes. 

De tweede bron van discriminatiegevoelens, de mythe, 
sluit hier nauw bij aan. Iedereen weet wei een verhaal 
van een buitenlander die met een grote auto, grote 
mond of getrokken mes zijn uitkering kwam ophalen 
dan wei zijn woningtoewijzing kwam afdwingen. Het 
zijn 'broodjes-aap', populaire sterke verhalen die ge
bruikt worden in het creeren van groepen waartegen 
men zich afzet, die met zoveel overtuigingskracht wor
den gebracht en tegelijkertijd zo absurd zijn dat nie
mand ze durft weerspreken. Zij sluiten aan bij andere 
populaire vooroordelen over buitenlanders die meer te 
maken hebben met de dagelijkse werkelijkheid, maar 
die vaak evenzeer interpretaties zijn van gedrag dat 
men niet begrijpt. Waarom dergelijke vooroordelen be
staan, daarover zijn hele boeken volgeschreven.• Voor 
het beleid is het bijzonder lastig dat ze gebaseerd zijn 
op een combinatie van (over en weer) onbegrepen ge
drag, tegengestelde belangen en de projectie van eigen 
problemen op anderen. Oat maakt ze zeer hardnekkig 
en moeilijk te bestrijden. Veel aandacht geven aan het 
weerleggen van onwaarheden, kan bijvoorbeeld de in
druk 'dat er iets mis is' versterken of nieuwe mythes 
oproepen. 

Tenslotte het reeel bestaande (voorrangs)beleid. Tot 
voor kort bestond het voorrang geven aileen uit het re
kening houden met de positie van buitenlanders binnen 
algemeen beleid. Nederlanders hebben om een zaak te 
kunnen beginnen een middenstandsdiploma nodig. 
Buitenlanders bezitten dat in het algemeen niet en in 
veel gemeenten is besloten om de mogelijkheden voor 
buitenlanders om een zaak te beginnen te vergemakke
lijken. Dit vanwege de behoefte aan op de buitenlandse 
bewoners afgestemde winkels en het feit dat het eisen 
van Nederlandse diploma's discriminerend zou werken 
ten aanzien van buitenlanders die in de praktijk vrijwel 
niet in staat zijn ze te halen.' Voor een Nederlander die 
eerst een tijd moet blokken is dergelijk 'voortrekken' 
natuurlijk niet leuk. 
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Ook in het huisvestingsbeleid gelden regels die buiten
landers lijken te bevoordelen. Nadat vele gemeenten en 
corporaties eerst jarenlang geen enkele rekening had
den gehouden met de levensomstandigheden van de 
toenmalige gastarbeiders, is uiteindelijk op veel plaat
sen besloten om bij toewijzen van een woning een hoge 
mate van urgentie toe te kennen aan echtparen waarvan 
de ene helft in Nederland en de andere duizenden kilo
meters ver weg woont. Dat geeft buitenlanders voor
rang. Elke urgentiepunt die toegedeeld wordt aan een 
buitenlander, komt ten slotte niet ten goede aan een Ne
derlander die het ook niet makkelijk heeft (anders had 
hij helemaal geen urgentieverklaring nodig). Ander
zijds wordt bij urgentiebepaling van iedereen met een 
'economische binding' rekening gehouden met de af
stand die zij nu van hun werk wonen. Als iemand uit 
Maastricht een baan krijgt in Amsterdam en hij pendelt 
of laat zijn echtgenote tijdelijk achter, dan wordt dat 
ook in zijn score opgenomen. In dat kader is het Iogisch 
om ook rekening te houden met de afstand Amsterdam
Marokko of Amsterdam-Turkije. Het systeem geeft dus 
geen voorrang aan buitenlanders, maar houdt zodanig 
rekening met de kenmerken van woningzoekenden dat 
degenen met de hoogste nood het eerst geholpen wor
den.6 De zeer algemene opvatting dat aile buitenlanders 
worden voorgetrokken bij (her)huisvesting is eigenlijk 
een mythe die nauwelijks iets met de toegepaste regels 
- die in het algemeen onbekend zijn - te maken heeft 
en heel weinig met de resultaten van het gevoerde be
leid. Uit al het onderzoek blijkt dat met name Turken 
en Marokkanen Ianger moeten wachten en slechtere 
woningen treffen. 
Een aantal gemeenten voert sedert enige jaren een be
Ieid van positieve actie ten opzichte van etnische groe
pen, vrouwen en gehandicapten in de zin dat zij probe
ren de percentages van die groepen onder ambtenaren 
te verhogen. Het doel is om te komen tot een ambtena
renbestand dat een afspiegeling vormt van de lokale be
volking. In het beleid ten aanzien van banenpools gel
den voor etnische groepen lichtere eisen dan ten aan
zien van Nederlanders, hetgeen overigens nog niet be
paald leidt tot het beter bereiken van buitenlanders. Met 
name ten aanzien van de werkgelegenheid wordt ten 
aanzien van etnische groepen voorrangsbeleid overwo
gen, omdat de werkloosheid onder hen vele malen 
hoger is dan onder Nederlanders en omdat blijkt dat 
programma's gericht op langdurig werklozen hen zeer 
slecht bereiken. Onbekend is of het tot stand komen 
van enig voorrangsbeleid geleid heeft tot een grotere 
onvrede onder Nederlanders. 

Het idee dat buitenlanders worden voorgetrokken be
staat onafhankelijk van het gevoerde beleid. Zal meer 
voorrangsbeleid leiden tot meer racistische stemmen? 
Gezien de achterstand van etnische groepen op tal van 
terreinen lijkt voorrangsbeleid voor de hand te liggen. 
Jan Beerenhout, bekende vriend van buitenlanders en 
achtergestelde Nederlanders in het Amsterdamse cir
cuit, Iiet onlangs via het Parool weten dat voorrangsbe
Ieid de solidariteit tussen mensen voor zover die nog 
bestaat vemietigt. Zijn argument is de moeite waard: 
als men buitenlanders die slecht af zijn, voorrang geeft 
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boven Nederlanders die een paar procent minder slecht 
af zijn, maar even goed in de val van werkloosheid en 
armoede zitten, zal dat door de laatsten terecht niet be
grepen worden. Mensen worden tegen elkaar opgezet 
in plaats van dat zij samen de gelegenheid krijgen om 
zich uit de put te worstelen. 
Het grondprobleem is breder dan dat van buitenlanders, 
Nederlanders en (het oproepen van) racisme, namelijk 
de vraag of men gelijke regels moet toepassen op onge
lijke situaties of dat men de regels zo ongelijk moet 
maken dat zij die ongelijkheid compenseren. Die kwes
tie bestaat uit een aantal deelproblemen. Het meest in
gewikkelde is dat soorten van ellende zo moeilijk te 
meten en te vergelijken zijn. Of situaties gelijk of onge
lijk zijn is zelfs niet altijd duidelijk, omdat ze vanuit 
verschillende oogpunten beschouwd kunnen worden. 
Werkloosheid, armoede en ontoereikende huisvesting 
zijn altijd problemen met meerdere aspecten zodat het 
bepalen van 'de hoogste nood' altijd arbitrair is.' Ob
jectief gezien is datal zo en subjectief vinden de meeste 
mensen op basis van hun eigen, vaak diffuse normen 
hun eigen nood het hoogst. Minstens zo belangrijk is de 
vraag naar de negatieve effecten van dergelijk beleid. 
Het gaat om stigmatisering, het ondanks alles niet be
reiken van de 'ergste' doelgroep, onbegrip, onvrede en 
vijandige groepsvorming, het doorbreken van allocatie
processen die ook hun positieve kanten hebben, inge
wikk.elde regels, teveel overheidsingrijpen, het zwak
houden van groepen die beter hun eigen kracht kunnen 
ontwikkelen. 
Als men geen rekening houdt met ongelijke situaties, is 
het resultaat van gelijke behandeling bestendiging of 
vergroting van de ongelijkheid. En dat Ievert ooit grote 
ruzie op met de achtergebleven groepen, waarvoor men 
zich niet extra heeft willen inspannen. Als men wei re
kening houdt met ongelijke situaties ontstaan onvermij
delijk nieuwe ongelijkheden op basis van de regels die 
ongelijkheid moeten bestrijden. Het kan zijn dat die 
nieuwe ongelijkheden minder groot zijn, maar dat weet 
men niet van te voren. Voorrang geven aan mensen die 
zonder dergelijke voorrang achterblijven doet altijd an
deren pijn. Dat geldt voor vrouwelijke werknemers op 
een arbeidsmarkt waar vee) mannen het ook niet mak
kelijk hebben en het geldt voor buitenlanders in een si
tuatie waarin ook vee) Nederlanders te maken hebben 
met armoede, woningnood en werkloosheid. Een extra 
probleem met etnische groepen is dat we weliswaar ge
zamenlijk besloten hebben dat zij met recht dee) uit 
maken van onze samenleving maar dat velen niet het 
gevoel hebben dat in die kwestie hun mening gevraagd 
is.8 

Eenduidig beleid dat evenveel recht doet aan iedereen 
is niet mogelijk. De politiek zal dus so wie so moeten 
schipperen tussen veel tegenstrijdige belangen en ge
voelens. Bij het voeren van beleid moet mijns inziens 
rekening worden gehouden met de genoemde bronnen 
van gevoelens van onvrede en discriminatie. Dat wil 
zeggen dat in de eerste plaats 'de politiek' duidelijk 
moet zijn over wat haar houding is tegenover de in Ne
derland wonende etnische groepen en hen net als ande
ren zo vee! mogelijk bij het beleid moet betrekken. Dit 
om de mythes rond buitenlanders tegen te gaan. Vooral 
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op lokaal niveau, 'in de buurten' moeten mensen sa
menwerken, bij elkaar betrokken worden. Dat is niet 
makkelijk, er zijn vele valkuilen te bedenken en het 
vereist zeer gemotiveerde 'aanvoerders' van het type 
Beerenhout.• In de tweede plaats moet op landelijk ni
veau niet teveel groepsgericht beleid gevoerd worden 
dat weer een nieuw onderscheid tussen mensen aan
brengt en nieuwe vergelijkingen mogelijk maakt. Wat 
betreft het voorrangsbeleid ten slotte moet in elk geval 
voorkomen worden dat vee! gepraat over voorrangsre
gels, quoteringen en gelijke en ongelijke behandeling 
vee! reactie oproept terwijl het uiteindelijk toch maar 
min of meer symbolisch beleid blijkt te zijn dat nauwe
lijks zoden aan de dijk zet. Dat is niemands bedoeling, 
maar ik heb de indruk dat het wei het resultaat is. 
Beter dan het voeren van voorrangsbeleid lijkt me dat 
met diverse vorrnen van aanvullend beleid gezorgd 
wordt dat algemeen beleid ook de arrnsten, degenen die 
altijd buiten de boot vallen, de analfabeten, de etnische 
groepen, de schuchteren en de ouderen bereikt. Dat is 
a! moeilijk genoeg. Wat mij betreft: niet mannen of Ne
derlanders uitsluiten van sollicitaties, maar vrouwen of 
buitenlanders meer kansen geven door ze eerder op te 
roepen voor een gesprek. Niet speciale regels voor bui
tenlanders maken, maar ze meer kansen geven om -
soms op terrnijn - aan de regels te voldoen. Niet spe
ciale opleidingen voor buitenlanders, maar misschien 
wei aparte groepen voor bijvoorbeeld buitenlandse 
meisjes als blijkt dat dat aan hun wensen tegemoet 
komt en ze daardoor beter leren. Dat algemene beleid 
moet wei als inzet hebben om de situatie van de mensen 
aan de onderkant van de samenleving daadwerkelijk te 
verbeteren. 

An Huitzing, Amsterdam. 

No ten 
I. Om misverstanden uit te sluiten: hier spreekt niet meer Van 

Holsteyn maar schrijver dezes. 
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bruiken. Waarschijnlijk gebruiken ze zelfs dezelfde, aange
vuld met noties omtrent uitkeringsgerechtigden. 

3. Engbersen, 95. 
4. Een aantal plausibele interpretaties kan men vinden in L. Ha

gendoom, Cultuurconflict en vooroordeel. Alphen aan den 
Rijn, Samsom, 1986, door mij besproken in SenD, nummer 
9, 1986. 

5. Vaak wordt wei geeist dat op termijn alsnog een diploma 
wordt gehaald. 

6. Zie A. Huitzing, Open deur, huisvesting van etnische groe
pen in Nederland, Amsterdam, WBS, 1986. 

7. Oat probleem speelt bij vele vormen van beleid, hoewel het 
in verschillende sectoren wei verschillende vormen aan
neemt; bij huisvesting kan men ongelijkheid uitdrukken in 
urgentiepunten, bij werkgelegenheid ligt dat anders en bij 
bijvoorbeeld bestrijding van armoede speelt meer dan op an
dere terreinen de kwestie van het niet-gebruik een rol. 

8. Vrij algemeen is de opvatting dat het wei terecht was om bui
tenlanders binnen te halen toen er grote tekorten waren op de 
arbeidsmarkt, maar dat zij weer hadden moeten vertrekken 
toen de werkloosheid steeg en dat zij zeker hun gezinnen niet 
over hadden moeten Iaten komen. Gek genoeg is er echter als 
het om individuele buitenlanders gaat altijd wei een groep 
Nederlanders die actie willen voeren als een illegaal gezin 
wordt uitgezet. 'De buitenlanders' moeten weg, maar mijn 
aardige buurman niet. 

9. Die tot voor kort 'voorpostambtenaar' was in de Amster
damse Indische Buurt maar door een vreemde speling van 
het beleid in n.b. het kader van de decentralisatie nu op het 
stadhuis moet werken. 
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• Hoe haal ik het maxim ale rendement uit onderhandelingen, 
zonder de relatie in gevaar te brengen? 

• Welke onderhandelingsstijl past bij mijn persoonlijkheid? 
• Wat kan ik doen om impasses te doorbreken? 

Het antwoord op deze en vele andere vragen vindt u in: 

Ne~otiation Ma~azine 
Tijdschrift over onderhandelen, bemiddelen en 
conflicthantering. 

Onderhandelen is vaak hoog spel 
spelen. Opereren in een span
ningsveld van zet en tegenzet. 
Waar het aankomt op het juist 
beoordelen van situaties, perso
nen en 'haalbaarheden'. En waar 
natuurlijk het be"lnvloedings
vermogen tot het uiterste op de 
proef wordt gesteld. 
Dit nieuwe 'vaktijdschrift' gaat 
recht doen aan het speciale 
karakter van onderhandelen en, 
in het verlengde daarvan, 
bemiddelen en conflicthantering . 

lnhoud aflevering 1 
• Claim-onderhandeling en koop

onderhandeling -
dr. W.F.G . Mastenbroek en 
prof. dr. E. van de Vliert 

• Aansprakelijkheid bij afgebro
ken onderhandelingen -
prof. mr. B. Wessels 

Bohn 
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• Gedragsaspecten bij onder
handelen -
R.J.J.M. van Ommeren 

• Strategie en onderhandelen 
mr. M.J.G.P. Kaplan 

• Conflicten in organisaties: 
een klachtenbenadering -
mw. dr. E. Mante - Meijer 

Verschijning en prijs: 
'Negotiation Magazine' verschijnt 
vier maal per jaar. 
De abonnementsprijs voor de 
jaargang 1990 is f 85,-. 
Losse nummers kosten f 25,-. 

Abonneren: 
Voor uw abonnement: Libresso BV, 
Postbus 23, 7400 GA Deventer, 
tel. (05700) 33155 
Na 1 oktober 1990: 
lntermedia, Alphen aan de Rijn 
tel. {01720) 66333 
In Belgie: Distybo, 
Santvoortbeeklaan 21 -23, 
2300 Deurne - Tel. 03-3600220. 
Ook verkrijgbaar via de 
boekhandel. 
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Voorwaarts, en niet 
vergeten! 

Het eerste congres van de PvdA dat ik bijwoonde nam 
met bijval een motie aan waarin werd opgeroepen de 
inhoud van Opinie in overeenstemming te brengen met 
de naam van het aldus genoemde opinieblad van de 
partij. Dit was in 1969, op het hoogtepunt van de in
terne democratiseringsgolf die door Nieuw Links aan 
het roll en was gebracht. Opinie stierf in de jaren zeven
tig een zachte dood. Maar in februari 1975 verscheen 
het eerste nummer van Roos in de vuist ('waarin opge
nomen De Gemeente, Mededelingen van de Tessel
schadestraat, Dokumentatie Tweede-Kamerfraktie 
PvdA en De Wegwijzer') dat zich al snel ontwikkelde 
tot platform voor interne discussie en meningsvorming 
in de partij. Op Roos in de vuist moest men zich indivi
dueel abonneren. Dat deden in eerste instantie 16 000 
partijleden, een aantal dat later nog verder zou groeien, 
ook al bleek na enke1e jaren dat het een illusie was dat 
een tijdschrift aan aile informatiebehoefte voor aile 
partijgenoten en partijgenootschappen kon voldoen. De 
Gemeente herrees als Lokaal bestuur voor Iokale be
stuurders en volksvertegenwoordigers. Rosa kwam er 
bij voor de Rooie Vrouwen en Witsenkader om het par
tijkader te informeren over vergaderdata en uiterste ter
mijnen voor het inzenden van kandidaten en amende
menten. Daamaast bleef als algemene informatie voor 
aile !eden een maandelijkse Iedenkrant verschijnen. 
In 1980 veranderde Roos in de vuist van titel en werd 
Voorwaarts ('waarin opgenomen Roos in de vuist en de 
PvdA-ledenkrant'). Later verscheen de ledenkrant weer 
afzonderlijk. Belangrijker dan de naamswisseling was 
het feit dat het blad, na een aantal voorspelbare strubbe
lingen, een structuur kreeg waarin de redactie over een 
zekere onafhankelijkheid beschikte. Niet zonder 
moeite. Bij de vergadering waarin de nieuwe structuur 
formeel moest worden goedgekeurd, achtte de toenma
lige partijvoorzitter het vanzelfsprekend dat ten tijde 
van een verkiezingscampagne de hoofdredacteur recht
streeks onder controle van het partijbestuur zou opere
reo. Pas toen ik opmerkte dat dit, waar de partij dankzij 
hem nu officieel een 'permanente campagne' voerde, 
neerkwam op de volledige onmogelijkheid van de 
nieuwe structuur, liet hij zijn verzet varen. 
Voorwaarts werd daama nog meer een werkelijk opi
nieblad voor de PvdA, met een redactie die niet aileen 
ruimte bood aan de meningen en opvattingen die in de 
partij Ieven (en die via de formele partijkanalen niet of 
nauwelijks aan bod kunnen komen), maar die er ook 
voor zorgde dat de lezers gelnformeerd werden over 
(en geprikkeld door) water binnen en buiten de PvdA 
over politiek werd gedacht. 
De oplage van Voorwaarts varieerde, van een top die 
rond de 25 000 lag, tot de huidige van 18 000. Dat is 
tussen de 20 en 25 procent van het ledenbestand van de 
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PvdA (nog afgezien van het feit dat vee! huishoudens 
uit meer !eden bestaan, maar het doen met een abonne
ment). Dit is opmerkelijk hoog; er blijkt uit dat Voor
waarts vee! meer !eden bereikte dan de ongeveer tien 
procent die men met enige goede wil 'actief' mag noe
men. 
Vorige maand echter is het laat te nummer van Voor
waarts verschenen. Als onafhankelijk opinieblad had 
Voorwaarts in feite al opgehouden te bestaan toen in 
december 1989 de redactie ontslag nam, na een onover
komelijk meningsverschil met het partijbestuur. Dit 
laatste voorzag niet in de ontstane vacature, maar 
huurde 'professionele bladenmakers' (de term is van 
het PB) in om de net begonnen jaargang vol te maken. 
AI bij het eerste nummer bleek dat van de gelegenheid 
gebruik werd gemaakt om een heel ander soort blad te 
maken. Voortaan werd de abonnee verwend met heuse 
centerfold foto's van partijgenoten die z6 vooraan staan 
dat het niet meer nodig is hen middels een onderschrift 
te identificeren. De forumfunctie werd onmiddellijk 
opgedoekt. Toen ik de nieuwe hoofdredacteur opbelde 
met het aanbod de tekst van de toespraak over een 
nieuw beginselprogramma die ik op de partijraad van 
februari had gehouden aan Voorwaarts af te staan, 
werd dit welwillend geweigerd, met de mededeling dat 
in het vervolg nooit meer artikelen van gewone partij
genoten zouden worden gepubliceerd. Over alles zou 
nu !outer op professioneel journalistieke wijze worden 
bericht. 
Noch in Voorwaarts, noch in openbare stukken van de 
partij is ooit uit de doeken gedaan wat nu eigenlijk de 
redenen zijn geweest dat de redactie die Voorwaarts 
vele jaren had gemaakt was opgestapt. Zo gaat dat in 
een modeme democratische partij. Onmiskenbaar is 
echter de indruk gewekt dat de basis van het conflict 
eruit bestond dat partijbestuur en partijleiding geen on
afhankelijk en kritisch opinieblad konden velen. Dat 
blijkt uit voorstellen om Voorwaarts zowel redactio
neel als financieel af te knijpen. Het eerste door de 
structuur van de redactie z6 te wijzigen dat het partijbe
stuur rechtstreekse macht over het redactiebeleid zou 
krijgen. Het tweede door het uitgangspunt te aanvaar
den dat Voorwaarts zich financieel zelfzou moeten be
druipen. (Dat die twee voorwaarden met elkaar in strijd 
zijn, is niemand blijkbaar opgevallen). 
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De laatste voorwaarde is nogal zot, nog afgezien van de 
willekeurige wijze waarop kan worden berekend wat 
bij een partijblad als kosten en opbrengsten tellen. Ik 
heb er bij voorbeeld geen enkele moeite mee voor te re
kenen dat partijleden in de laagste contributieklasse de 
PvdA meer geld kosten dan zij opbrengen, en dat het 
daarom van gezond financieel beleid zou getuigen deze 
categorie, die ruim een derde van het ledenbestand uit
maakt, te royeren. 
De partijraad van 15 en 16 juni j.l. trok de aandacht 
door het bezoek van Nelson Mandela, die het woord 
voerde nadat Voorwaarts de nek was omgedraaid. Het 
partijbestuur had voorgesteld om de frequentie te hal
veren tot tien nummers per jaar, de redactie ad interim 
-die een half jaar tevoren zonder enige vorm van open
bare sollicitatie was. benoemd - te continueren, en een 
nieuw redactiestatuut in te voeren. (Aan water mis was 
met het oude en aan wat er in het nieuwe zou worden 
bepaald, daaraan werd geen woord vuil gemaakt). Vol
gens het voorstel zou daarentegen vee! geld worden ge
pompt in de ledenkrant, die geen onafhankelijke redac
tie heeft, maar wordt gemaakt door de afdeling voor
lichting (die rechtstreeks onder het partijbestuur ressor
teert). 
In de partijraad bestond klaarblijkelijk geen oog voor 
de noodzaak van een opinieblad. Dat orgaan wordt im
mers nog tezeer bevolkt door partijbonsjes die een 
broertje dood hebben aan publieke discussie binnen de 
PvdA, en het moeten hebben van telefonische en ge
westelijke onderonsjes. Zonder dat het partijbestuur 
zich daar ook maar met een argument tegen verzette, 
werd vervolgens een motie aangenomen om Voor
waar:s nu maar meteen uit zijn lijden te verlossen. 
Het is alweer drie jaar geleden dat de PvdA aan een 
'vemieuwingsdiscussie' begon en dat Wim Kok de par
tij opriep de ramen open te zetten. In het december
nummer van Socialisme en Democratie heb ik betoogd 
dat, met name op het terrein van de PvdA en haar orga
nisatie zelf, met die vemieuwing nauwelijks een begin 
was gemaakt. Daar is nu dus verandering in gekomen. 
De enige organisatorische vemieuwing die de Pvda in 
afgelopen jaren tot stand heeft gebracht is de liquidatie 
van Voorwaarts. Er zijn er in de partijtop die hun best 
doen om alsnog het gelijk van Robert Michels met zijn 
'ijzeren wet van de oligarchie' te bewijzen. 
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Partij van de Arbeid: op naar bet midden? 

In sommige politieke partijen leiden slechte verkie
zingsresultaten steevast tot een wisseling van het lei
derschap, in andere tot fundamentele beschouwingen. 
De PvdA behoort ongetwijfeld tot de laatste categorie, 
en dat is in het aJgemeen verheugend, zij het niet altijd. 
Het koppelen van strategie-discussies aan verkiezings
uitslagen heeft immers zo zijn beperkingen. De erva
ring heeft geleerd dat tegenvallende verkiezingen soms 
opmerkelijk snel gevolgd worden door meevallende: 
het absolute dieptepunt bij de Statenverkiezingen van 
maart 1982 (20,7 procent) werd binnen zes maanden 
gevolgd door de relatief goede uitslag van de Kamer
verkiezingen van september (30,4 procent). Wie dus, 
zoals collega Melkert in SenD van mei jongstleden', 
een verkiezingsnederlaag als bewijs wil opvoeren voor 
de stelling dat er zeer vee! niet deugt in de PvdA, doet 
er goed aan zijn verhaal snel gedrukt te krijgen voor het 
achterhaald is. 
Los echter van de uitslag van de gemeenteraadsverkie
zingen, waarvan nog maar moet blijken of zij een trend 
weerspiegelt, is er echter vee! voor te zeggen het debat 
over de koers van de PvdA voort te zetten. Het 'waar
toe zijn wij op aarde?' is immers een vraag die niet ai
leen de (ex.-)katholieken onder ons geregeld bezig
houdt. In iedere serieuze politieke partij moet de zijns
vraag met enige regelmaat gesteld worden wil men niet 
ten prooi vallen aan politiek opportunisme. De huidige 
crisis in de VVD is daar een overtuigend voorbeeld 
van. Bovendien heeft de PvdA aile reden het interne 
debat juist nu te continueren, omdat er binnen de partij 
evidente verschillen van opvatting bestaan over de op
stelling die de hemieuwde regeringsverantwoordelijk
heid vergt. De gewijzigde politieke verhoudingen 
plaatsen de discussie over Schuivende pane/en en Be
wogen beweging in een ander kader en dat vraagt een 
verdere uitdieping van de thema's die daar aan de orde 
zijn geweest. 
In en om de Partij van de Arbeid is de afgelopen jaren 
een opmerkelijk levendige discussie gevoerd over de 
bestaansgronden en opdracht van het democratisch so
cialisme. Ongetwijfeld is deze discussie 'niet afgerond' 
(als dat al zou kunnen), noch is zij in aile opzichten 
'fundamenteel genoeg ' geweest, zoals Bart Tromp 
reeds heeft aangegeven.2 Maar daar staat tegenover dat, 
voor wie gelnteresseerd is, het inhoudelijke debat in de 
PvdA een bijna permanent karakter heeft gekregen, of 
het nu de koppeling betreft, het landbouwbeleid of de 
ontwapening. Het is een feitelijke vaststelling dat het 
wetenschappelijk bureau, het partijbestuur en de 
Tweede-Kamerfractie van de PvdA de afgelopen jaren 
aanmerkelijk meer bijdragen aan de publieke discussie 
hebben geleverd dan welke andere politieke partij ook. 
De politieke plaatsbepaling van een partij is, als het 

goed is, altijd in beweging. Veranderende verhoudin
gen in de samenleving dwingen tot een geleidelijke, 
maar permanente herijking van standpunten. In dat pro
ces is de kennis van en het inzicht in de veranderende 
verhoudingen essentieel, en in die zin kan een partij 
niet genoeg deskundigheid hebben. Even essentieel 
zijn echter de politieke intui"ties, de 'reflex.en ' zoals col
lega Melkert ze enigszins smalend denkt te mogen af
doen' , die in feite een terugkoppeling naar de kern van 
het gedachtengoed betekenen. Een partij in dialoog met 
een veranderende samenleving zal met regelmaat te
rugvallen op de eigen beginselen. Deze worden daar
mee ~elf in de discussie betrokken, waardoor ze geen 
constanten meer zijn, en vormen tegelijk een richtpunt 
voor vemieuwde standpuntbepaling in de politiek van 
alledag. Idealiter zal de fundamentele discussie zich 
dan ook niet isoleren van het politieke bedrijf; ' re
flex.en' zijn daarbij een uitstekend hulpmiddel. 
Het beeld van intellectuele stilstand en angst voor debat 
dat critici zo graag van de PvdA schetsen is in dit Iicht 
een vals beeld. In een serieuze partij-discussie is im
mers niet alles en bij voortduring in beweging. Er tre
den met enige regelmaat ook constanten op die, zij het 
niet voor eeuwig, dan toch voor enige tijd een rustpunt 
vormen. Die rustpunten bepalen het profiel van een po
litieke partij in beweging, voor de kiezers, maar ook 
voor eigen !eden en kader; de formulering ervan is eer
der een politieke noodzaak dan een teken van rigiditeit. 
Het zou helpen wanneer critici als Tromp, Scheffer en 
Melkert die noodzaak erkennen en het belang van 're
flex.en' in het politieke debat respecteren; in plaats van 
te poseren als de moedige ridders van het intellect die 
zich tegen een muur van dom- en starheid in de PvdA 
verstaanbaar trachten te maken.' Die zelfgekozen rol 
mag dan wei het maximum aan persoonlijke publiciteit 
opleveren, zij doet de PvdA en de wijze waarop die 
partij op zijn koers reflecteert absoluut geen recht. 

Schild voor de zwakken 
Een van de meest constante reflex.en in de Partij van de 
Arbeid gaat, om het met Melkert te zeggen 'altijd weer 
in de richting van de zwaksten in de samenleving, de 
Iaagste inkomensgroepen, de uitkeringsgerechtigden en 
de minderheden en achtergestelden '. En in mijn waar
neming zeker niet aileen ' in campagnetijd en bij gele
genheden dat het partijprofiel moet worden opge
poetst' , maar steeds wanneer op belangrijke maat
schappelijke terreinen tot een standpuntbepaling moet 
worden gekomen. Het is wellicht een vorm van erfe
lijke belasting, maar ik heb steeds gedacht dat juist 
deze reflex. een wezenlijk onderdeel is van het sociaal
democratisch gedachtengoed. 
De gedachte dat de overheid een schild voor de zwak-
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ken dient te zijn heeft zich in de Westeuropese sociaal
democratie niet beperkt tot de garantie van een fysiek 
bestaansminimum voor allen. Reeds in de naoorlogse 
wederopbouwperiode is deze belangstelling voor de 
zwakken geladen met noties van rechtvaardigheid, eer
lijk delen en spreiding van keno is en macht. Het ging er 
niet Ianger om een vangnet onder de welvaart te span
nen, maar de welvaart meer gelijkelijk te verdelen en 
de welvaarts- en welzijnsverschillen te verkleinen. 
In de jaren zestig en ·zeventig stood het democratisch 
socialisme zeker niet aileen in dit streven. Vooral uit 
christen-democratische kring zijn belangrijke bijdragen 
geleverd aan de opbouw van een systeem van inko
mens- en welzijnsvoorzieningen dat vee! meer is dan 
een vangnet voor de allerarrnsten. Dit systeem is door 
de neo-liberale golf van de jaren tachtig, waarop de 
christen-democratic zich onverantwoord ver heeft Iaten 
meenemen, onder grote druk komen te staan. Zozeer 
zelfs dat in de samenleving sterke fragmentatie- en 
marginaliseringstendensen zijn opgetreden. De PvdA 
heeft in reactie hierop het versterken van de maatschap
pelijke samenhang een centrale plaats gegeven in de 
verkiezingsprogramrna's van 1986 en 1989. Vergroting 
van de maatschappelijke en economische participatie, 
een meer gelijke welvaartsverdeling en kwaliteitsver
betering van essentiele voorzieningen zijn hierin kern
punten. De zorg voor de positie van de zwakken komt 
hier als het ware 'reflexmatig' terug, zij het in een vee! 
bredere context. 
Wat hieraan in Melkerts optiek niet deugt ontgaat mij. 
Oh zeker, het is allemaal in die verkiezingsprogram
ma' s niet briljant verwoord en de terrnen zijn soms on
gelukkig gekozen. Vanzelfsprekend zullen de 'geadres
seerden niet altijd prijs stellen op deze kwalificaties'. 
Maar waar het om gaat is de politieke intu"itie, de in
stinctrnatige keuze tegen nog grotere welvaartsver
schillen en nog verdere marginalisering. Die keuze 
voor solidariteit is des poedels kern in ieder sociaal-de
mocratisch programma, welke materiele vorrn zij door 
de omstandigheden ook aanneemt. De PvdA-politicus 
ontleent er een bevlogenheid aan die niet kan worden 
gemist.• 
Wat een politieke koers aansprekend en effectief maakt 
is echter niet bevlogenheid aileen. Van minstens zo 
groot belang is ook een helder inzicht in de maatschap
pelijke realiteiten en de wijze waarop die door burgers 
worden waargenomen. Ontbreekt dit inzicht, bijvoor
beeld doordat de realiteit snel verandert, dan neigt de 
politick naar sjablonen: symbolen die wei de politieke 
intentie verwoorden, maar geen pendant in de werke
lijkheid hebben. 
Wil Melkert nu waarschuwen voor dit gevaar, en er op 
wijzen dat categorieen als de 'zwaksten in de samenle
ving' of 'de laagste inkomensgroeper.' geen herkenbare 
homogene groepen zijn, dan stem ik graag met hem in. 
Een van de meest ingrijpende sociaal-economische ont
wikkelingen van de laatste vijfentwintig jaar is onge
twijfeld de ongelooflijke heterogenisering van de inko
mens- en welvaartsverdeling in Nederland. In de jaren 
vijftig en zestig gaf de primaire personele inkomens
verdeling een zeer behoorlijk inzicht in de feitelijke 
welvaartsverschillen tussen individuen en tussen huis-
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houdens. Door de overheersing van de alleenverdiener 
waren de meeste personele inkomens tegelijkertijd 
huishoudinkomen. Alleenstaanden konden gemakke
lijk als categoric daartegenover worden omschreven. In 
de secundaire sfeer zorgde het progressieve belasting
regime voor een zekere verkleining van de verschillen, 
terwijl inkomensafhankelijke subsidies nog goeddeels 
onbekend waren: over een tertiaire inkomensverdeling 
behoefde nog niet te worden gesproken. 
Dit overzichtelijke bouwwerk is in de loop van de jaren 
zeventig en tachtig grondig overhoop gehaald. De sterk 
groeiende arbeidsdeelname van (gehuwde) vrouwen 
heeft de alleenverdienende kostwinner langzamerhand 
tot een minderheid gemaakt. Explosief is de toename 
van het aantal huishoudens waarin twee inkomens uit 
arbeid binnenkomen, de zogeheten tweeverdieners. 
Even explosief groeit daartegenover de categoric al
leenstaanden. Door deze ontwikkelingen is de reali
teitswaarde van de personele inkomensverdeling sterk 
gereduceerd. In toenemende mate wordt er dan ook ge
keken naar de verdeling van huishoudinkomens, die 
overigens door de cumulatie van inkomens aanmerke
lijk ongelijker blijkt te zijn dan de personele inkomens
verdeling (een laag eerste inkomen gaat nu eenmaal 
vaak samen met een laag tweede inkomen, en dat geldt 
voor hoge inkomens evenzeer). 
Ook de verdeling van huishoudinkomens Ievert echter 
geen betrouwbaar beeld op van de reele welvaartsver
schillen. Vee! vaker dan in het verleden wisselen men
sen van inkomenscategorie door echtscheiding of sa
menwoning, en fluctueert het huishoudinkomen door 
positiewisselingen van een van de inkomenstrekkers 
(deeltijd/voltijd, wisseling van baan, scholing etc). 
Voorts is voor de bepaling van de reele welvaart niet ai
leen van belang hoe hoog het inkomen van een huis
houden is, maar ook hoeveel personen daarvan moeten 
Ieven. Pogingen om deze factoren te Iaten meewegen in 
een gestandaardiseerde inkomensverdeling hebben tot 
op heden nog geen politick hanteerbare indeling opge
leverd.7 
De politieke discussie over het inkomensbeleid behelpt 
zich mede daarom met categorieen die meer homogeni
teit suggereren dan ze feitelijk bezitten, zoals 'bejaar
den' en 'minima'. lmmers, de bejaarden mogen zich 
gemakkelijk op het leeftijdscriterium 65+ Iaten om
schrijven, als inkomensgroep worden zij steeds hete
rogener. Dat heeft vooral te maken met de groei van het 
aantal pensioenen, die maakt dat bijna tweederde van 
aile bejaarden-huishoudens niet aileen van de AOW 
behoeft rond te komen. Voor de 'minima' geldt iets 
soortgelijks: in 1985 was het aantal huishoudens dat 
van een minimuminkomen moest rondkomen slechts 
een derde van het aantal individuen dat een minimum
inkomen had. 8 Dit betekent dat vee] minimuminkomens 
binnenkomen in huishoudens waar ook andere bronnen 
van inkomen zijn. 
Deze voorbeelden Iaten zien dat de inkomens- en wel
vaartsverdeling de Iaatste decennia sterk geheterogeni
seerd is. Dat maakt dat de inkomenspolitieke effecten 
van overheidsbeleid steeds vaker zeer divers uitwer
ken, en op een wijze die vooraf nauwelijks te overzien 
is. De gebruikelijke overzichten van koopkrachteffec-
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ten, die tegenwoordig bij ieder beleidsonderdeel voor
geschreven schijnen te zijn, bieden hiervoor in feite 
geen oplossing. Zij hanteren veel te grove categorieen 
om de realiteit enigszins te benaderen. 
Er is dus een grote behoefte aan betrouwbare informa
tie over de werkelijke inkomensverdeling in Neder
land. Moet nu de PvdA zijn sterke pre-occupatie met 
het inkomensbeleid maar loslaten, omdat we toch niet 
precies weten hoe het zit? Oat lijkt mij niet. Wie zijn 
ogen de kost geeft kan immers eenvoudig waamemen 
dat de welvaartsverschillen de laatste jaren eerder zijn 
toe- dan afgenomen. De treffende luxe van auto's en 
woningen, de onmiskenbare groei van de particuliere 
consumptie en de forse stijging van salarissen in het be
drijfsleven, zijn evenzovele signalen dat het matigen en 
de buikriem aanhalen voor grote groepen allang geen 
werkelijkheid meer is. 
Loslating van de inkomenspolitieke doelstellingen zou 
onvermijdelijk betekenen dat de PvdA deze situatie als 
gegeven accepteert. Dit is strijdig met een van de meest 
prirnaire reflexen van de sociaal-democratie. Vandaar 
het voortdurende gedoe met koopkrachtreparaties en 
inkomensplaatjes. Vandaar ook de blijvende keuze 
voor de koppeling als bodem in het inkomenspolitiek 
instrumentru;um. Maar het is duidelijk dat de gebrek
kige realiteitswaarde van de beschikbare gegevens 
daarbij beperkingen oplegt aan de exactheid van de 
politieke doelen. Als iedere keer een flink politiek ge
vecht geleverd moet worden om de inaccurate koop
krachtcijfers tot in tienden van procenten gelijk te 
maken, verdwijnt de gedachte van een rechtvaardig in
komensbeleid wei erg uit zicht. De PvdA lijkt ook hier 
weer te mogen kiezen uit twee kwaden: verdere deni
vellering aanvaarden als gegeven of vervallen in wei
nig aantrekkelijk gemillimeter. Het eerste is politiek 
uitgesloten, maar voor het tweede moet een beter alter
natief zijn. 

De koppeling 
Een favoriet thema bij aile recente critici van het PvdA
beleid is natuurlijk de koppeling. Hoewel Melkert er in 
zijn artikel niet rechtstreeks over spreekt, laat de flan
kerende publiciteit weinig twijfel over zijn opvattingen 
in dezen.9 Het vasthouden aan de koppeling van uitke
ringen aan de loonontwikkeling wordt hier wederom 
gepresenteerd als voorbeeld van verstarring in het den
ken, overmatige concentratie op inkomenspolitiek en 
ongevoeligheid voor wat belangrijke delen van het 
electoraat dri jft. 
Er is de afgelopen jaren zowel in als buiten de PvdA 
zeer fundarnenteel over de koppeling nagedacht, en van 
de critici mag minstens gevraagd worden dat zij hier
van kennisnemen.'0 Als voorlopig resultaat van deze 
gedachtenvorming bevat het regeeraccoord van PvdA 
en CDA een geclausuleerd besluit tot toepassing van de 
koppeling, en heeft de SER zich dit voorjaar gebogen 
over de meest gerede systematiek." Afgezien van aan
passingen in de techniek is hiermee een keuze gemaakt 
voor toepassing van de koppeling tenzij zich een ex
treme ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtig
den of van de lonen voordoet. Het is dus kennelijk niet 
aileen de PvdA die 'star vasthoudt aan de koppeling', 

ook in CDA-kring bestaat belangrijke steun voor de op
vatting dat de inkomensverschillen niet verder moeten 
groeien. De parallelle inkomensontwikkeling is daartoe 
het meest geeigende middel. 
Nu is het regeeraccoord geen kanoniek boek en men 
mag er dus heel wei andere opvattingen op na blijven 
houden. Mij ontgaat echter wat de politieke opportuni
teit is van het op dit moment ter discussie stellen van de 
koppeling, zeker wanneer dat gebeurt op een manier 
die meer ronkende publiciteit oproept dan inhoudelijke 
argumentatie. Losse formuleringen over een gewenste 
'differentiatie' van de koppeling, of een 'verlamming 
van de sociale mobiliteit ' brengen ons immers niet veel 
verder. Wat moet er bijvoorbeeld verstaan worden 
onder een gedifferentieerde koppeling? Het klinkt alle
maal heel plausibel: de koppeling is een automatisme, 
dus star, en als je het wat flexibeler wilt toepassen zou 
je moeten differentieren tussen groepen. Maar wat ver
der doordenkend blijkt de zaak alras minder simpel te 
zijn. 
Zo is het onjuist te veronderstellen dat de koppeling 
nog steeds aile uitkeringen en arbeidsinkomens in de 
collectieve sector omvat. Reeds geruime tijd bestaat er 
voor de arbeidsinkomens geen koppeling aan de loon
ontwikkeling in het bedrijfsleven (trend) meer. Deze 
inkomens worden, naast de andere arbeidsvoorwaarden 
bepaald in vrije cao-onderhandelingen. In de gepre
mieerde- en gesubsidieerde sector vinden deze onder
handelingen plaats binnen een door de overheid be
paalde ruimte. Deze beperking van de onderhande
lingsvrijheid is echter voorwerp van kritiek van de ILO, 
en zal wellicht op korte termijn moeten worden wegge
nomen. Voor de arnbtenaren is er geen tevoren vastge
stelde onderhandelingsruimte. Wei stelt het kabinet als 
werkgever (dus als een van de onderhandelende par
tijen) zich voor de ruimte voor deze onderhandelingen 
te Iaten aansluiten bij de ontwikkeling in de marktsec
tor, zodat er in lonen en andere arbeidsvoorwaarden 
een zekere parallellie mogelijk is. Er is echter geen wet 
die dit voorschrijft. De mogelijk parallelle ontwikke
ling van inkomens in de collectieve sector is een poli
tieke keus, en een goede keus op zich, maar zij heeft 
niet dezelfde status als de koppeling van de uitkerin
gen. Differentiatie in arbeidsvoorwaarden is daarbij in 
het huidige onderhandelingssysteem ruimschoots mo
gelijk. 
De arbeidsinkomens in de collectieve sector vallen dus 
hoe dan ook niet meer onder het koppelingsmecha
nisme. Als Melkert en Vos dit met 'differentiatie' be
doelen zijn zij dus al jaren geleden op hun wenken be
diend. Blijft over het geheel van gekoppelde uitkerin
gen. Als ik het goed begrijp, want ook hierover zijn de 
gedachten weinig concreet, is het voorstel de uitkerin
gen van hen die nog uitzicht hebben op herintreding in 
de arbeidsmarkt te ontkoppelen, en van hen die geen 
perspectief meer hebben aan te passen aan de loonont
wikkeling in het bedrijfsleven. 
Men moet op creatieve ideeen niet nodeloos sceptisch 
reageren, maar de vraag mag gesteld worden waar de 
grens precies gelegd moet worden. Buiten kijf lijkt mij 
dat aow-ers (1,9 miljoen) en de arbeidsongeschikten 
(bijna 850 000) weinig tot geen perspectief meer heb-
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ben en hun uitkering dus gekoppeld moet worden. Voor 
de bijstandsgerechtigden buiten de RWW (250 000) 
geldt ruwweg hetzelfde. Bij de langdurig werklozen 
(200 000) kan het perspectief op de arbeidsmarkt varie
ren van slecht tot zeer slecht. Wellicht kan men een 
grond vinden om 40 000 of 50 000 ervan te rekenen tot 
de kansrijke groep en daarom te ontkoppelen, hoewel 
ik mijn tijd liever zou besteden om deze mensen dan 
ook aan werk te helpen. Tenslotte blijven er ruim 
250 000 kortdurend werklozen over die niet onder kop
peling zouden moeten vailen. Door differentiatie wor
den dus hooguit 300 000 uitkeringen ontkoppeld op een 
totaal aantal van 3,5 miljoen, dat is ongeveer 8 procent. 
Ik blijf dan nog buiten de principiele vraag of het ge
maakte onderscheid een ontkoppeling van deze uitke
ringen afdoende legitimeert. Men kan immers met recht 
de vraag stellen of ontkoppeling, wat niet meer is dan 
een garantie op welvaartsvastheid, hier niet oneigenlijk 
gebruikt wordt om een te hoog geacht niveau van kort
durende uitkeringen te verlagen. Wie vindt dat werklo
zen met perspectief op de arbeidsmarkt wei tijdelijk 
met een lagere uitkering kunnen doen moet het 70 pro
cent-niveau verlagen naar 60 of 50 procent, ontkoppe
len is daarvoor niet het juiste instrument. 
Deze eenvoudige cijferexercitie laat zien dat een diffe
rentiatie van de koppeling, zo deze al gerechtvaardigd 
zou zijn, weinig oplevert. Veel effectiever is een beper
king van het volume in de arbeidsongeschiktheid en 
langdurige werkloosheid. Daarover wordt momenteel, 
ook binnen de PvdA stevig van gedachten gewisseld. 
Heeft het nu zin zo uitgebreid in te gaan op het thema 
dat in Ad Melkerts lange artikel slechts terloops aan de 
orde komt? lk meen van wei , omdat wij in de politieke 
discussie niet aileen te maken hebben met de inhoud 
van het artikel, maar ook met het effect ervan op de 
partij en daarbuiten. En de discussie over inkomenbe
leid en koppeling is, ook door Melkert zelf, in de flan
kerende krantenpublikaties zeer centraal geplaatst. 
Daar komt bij dat juist de terloopse wijze waarop dit 
voor de PvdA gevoelige thema in het artikel aan de 
orde wordt gesteld, naar mijn smaak een voorbeeld is 
van hoe de discussie niet moet worden gevoerd. Het 
opwerpen van zeer algemeen geformuleerde vragen, 
onder de suggestie van onvrede met de huidige koers, 
maar zonder een heldere argumentatie en plaatsbepa
ling helpt ons nu eenmaal niet verder. De publicitaire 
rimpeling, en de schade die het beeld van de PvdA 
daarvan leidt, is op die manier omgekeerd evenredig 
aan de voortgang in het debat. Zo gaat het mij te vaak 
in de PvdA. 

De middengroepen 
Een bijzonder interessant thema in de discussie binnen 
de PvdA is ongetwijfeld de positie van de middengroe
pen, meer in het bijzonder de verhouding tussen een 
partij die solidariteit voorop plaatst en de middengroe
pen. Algemeen bestaat het gevoelen, en dat wordt ook 
door onderzoek bevestigd, dat de partij weinig aantrek
kingskracht heeft op de grote groep van geschoolde 
werknemers en zelfstandigen die een inkomen heeft 
tussen een- en tweemaal modaal. Dit wordt wei om
schreven als een tragische paradox: de partij die zoveel 
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doet voor de verheffing van de arbeider wordt voor zijn 
succes in dit opzicht electoraal gestraft. 
De cijfers liegen in dit opzicht niet. Bij opeenvolgende 
verkiezingen blijkt de PvdA vooral sterk te verliezen in 
de randgemeenten van de grote steden, de plaatsen 
waar de geschoolde arbeiders zich een fatsoenlijke pre
miewoning hebben aangeschaft, kortom de Spijkenis
ses en Purmerends van heel Nederland. De mensen die 
daar wonen komen voor een belangrijk dee! uit de oude 
stadswijken. Zij hebben binnen een generatie een dui
delijke sociale stijging gerealiseerd, waarvan de mate
riele uitdrukking nog wordt geaccentueerd door de al
gemene welvaartsstijging. Deze mensen hebben het, 
ook naar eigen maatstaven, bepaald goed maar zij ken
nen de nette armoede van de naoorlogse jaren nog uit 
eigen ervaring en willen daarin niet terugvailen. Zij 
zien de nieuwe welvaart bovendien als het resultaat van 
!outer eigen inspanning, niet verworven door overer
ving maar verdiend door hard werken. 
De geringe electorale weerklank van de PvdA bij deze 
groepen is een te weinig onderzocht verschijnsel. Op 
het eerste gezicht lijkt het alsof de middengroepen zich 
door het streven van de PvdA naar solidariteit en eerlijk 
delen bedreigd voelen in hun welvaart. De solidariteit 
heeft immers een prijs, en waar de hogere inkomens 
nog altijd een kleine groep vormen zal de brede mid
denklasse daar waarschijnlijk voor op moeten draaien. 
De Iagere middengroepen hebben geen belang bij soli
dariteit, zij hechten sterk aan het behoud van de recent 
verworven welvaart en zijn dus het meest gevoelig 
voor een politiek die rechtstreeks appelleert aan het 
materiele eigenbelang. 
Deze benadering bevat minstens een kern van waarheid 
als zij zich baseert op de wereld- en levensbeschou
wing van de nieuwe ' lower middle class'. " Een sterke 
concentratie op het materiele eigenbelang en een ver
minderde collectieve identificatie staan hierin centraal. 
De vraag is echter of dit rechtlijnig doorgetrokken mag 
worden naar de electorale voorkeuren van deze groep. 
Anders gezegd: is het materiele eigenbelang wei de 
enige of overheersende factor die het stemgedrag van 
de middengroepen bepaalt? Hier is, lijkt mij, wei enige 
ruimte voor twijfel. 
Een duidelijke aanwijzing voor het tegendeel vormen 
de electorale wederwaardigheden van de VVD in 1989. 
Met de voorgenomen afschaffing van het reiskostenfor
fait dacht deze partij een geknipt thema te hebben ge
vonden om zijn positie in het midden ten koste van het 
CDA te versterken. De vanuit de rechtervleugel, met 
steun van De Telegraaf opgezette lobby Jegde dan ook 
het accent op de inkomensgevolgen van afschaffing 
van het forfait voor de autobezitter in het algemeen en 
de autorijdende middengroepen in het bijzonder. Deze 
zouden de voile last van het milieubeleid te dragen krij
gen, via heffingen en belastingverhogingen, als men 
het CDA zijn gang zou Iaten gaan. De VVD heeft ver
volgens in de verkiezingsstrijd herhaaldelijk het thema 
van de Jagere middengroepen in dit kader aan de orde 
gesteld. Maar als we kijken naar de verkiezingsresulta
ten van de VVD in de belangrijkste forensengemeenten 
heeft dit buitengewoon weinig effect gehad. 
Kennelijk is er bij de politieke voorkeursbepaling van 
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de lagere middengroepen dus meer aan de hand dan het 
directe eigenbelang. In dat Iicht laat het probleem van 
de PvdA zich dan ook niet oplossen door een stevige 
ruk van de sociaal-economische koers naar het mid
den.' 3 Een sterker appel aan het materiele eigenbelang 
van de middengroepen zou weleens weinig effectief 
kunnen zijn. Daarbij komt dat de PvdA dat appel niet 
geloofwaardig kan doen wanneer zij tegelijk vasthoudt 
aan de solidariteit als basis van het sociaal-democra
tisch gedachtengoed. Het profiel van de partij wordt 
dan uiterst vaag hetgeen, meer dan wat ook, als regel 
meedogenloos door de kiezers wordt afgestraft. 
Oat neemt niet weg dat een partij waarvan de koers, te
recht of ten onrechte, gezien wordt als een bedreiging 
van het eigenbelang een extra drempel te overwinnen 
heeft. Wil de PvdA die drempel slechten dan is de be
langrijkste vraag wat mensen die geen direct eigenbe
lang hebben bij het programma van een partij niettemin 
drijft op zo'n partij te stemmen. Anders gezegd: welke 
andere overwegingen bepalen de politieke voorkeur 
van groepen kiezers? Het bestaande kiezersonderzoek 
heeft op dit punt wei enig materiaal opgeleverd", zoals 
het belang van leiderschap en (veronderstelde) compe
tentie bij het besturen van het land, maar voor de mid
dengroepen is er geen duidelijk beeld. Ik zou ervoor 
willen pleiten dat de PvdA in het lopende zelfonder
zoek een belangrijke plaats inruimt voor gedegen on
derzoek naar de maatschappelijke en politieke opvat
tingen van de nieuwe lagere middenklasse. 

ldeologie en collectieve zingeving 
Zo'n onderzoek is uiteraard aileen nuttig als veronder
steld wordt dat andere dan materiele verdelingsvragen 
de politieke opstelling van burgers beslissend kunnen 
be"invloeden. Die veronderstelling is de laatste jaren 
een beetje uit de mode geraakt: het is alles eigenbelang 
wat de klok slaat. De 'young urban professional', die 
tegenwoordig model staat voor wat vroeger 'de mo
deme mens ' werd genoemd, is immers alleen ge·interes
seerd in maximalisering van zijn persoonlijke welvaart 
en genot op zo kort mogelijke termijn. Consumptie is 
de dominante waarde geworden en de ' leefstijl ' het be
langrijkste zingevingskader. De politiek, die toch al een 
marginate plaats inneemt in het Ieven van deze mo
derne mens, wordt uitsluitend beschouwd vanuit het 
perspectief van het persoonlijke welvaartsstreven. 
Hoewel dit beeld enigszins gechargeerd is, lijkt mij de 
tendens tot overaccentuering van het eigenbelang, ook 
in politieke en maatschappelijke afwegingen onmis
kenbaar. De culturele omslag die zich tussen 1965 en 
1975 voltrok heeft, hoezeer zij zelf ook een politieke en 
ideologische omslag was, toch voomamelijk een sterke 
depolitisering opgeleverd. Het mag wei tragisch wor
den genoemd dat een beweging die 'het persoonlijke 
politiek' achtte een situatie heeft voortgebracht waarin 
het persoonlijke een bijna absolute dominantie over het 
politieke en maatschappelijke heeft gekregen. In plaats 
van in het centrum van de samenleving te geraken is de 
politiek in een marginate positie terechtgekomen. De 
media Iaten dit, ondanks aile oppervlakkige aandacht 
voor het politieke incident helder zien: maatschappe
lijke trends worden vooral geduid als culturele veran-

deringen, met de nadruk op het effect in de persoonlijke 
levenssfeer. 
Deze marginalisering van de politiek wordt wei gezien 
als een reactie op de sterke politisering van de maat
schappelijke discussie in het begin van de jaren zeven
tig. De depolitisering is dan een onderdeel van de 
'Nieuw Rechtse' tegenbeweging, die door de economi
sche crisis de wind mee heeft gekregen.'s Daar zal on
getwijfeld iets van waar zijn, maar ik houd het er toch 
op dat het ferment van de depolitisering al in de ideolo
gische om slag van de jaren zestig aanwezig was. 
De kern van deze brede beweging laat zich niet in een 
paar trefwoorden vatten. Het is echter buiten kijf dat in 
de jaren zestig en zeventig de persoonlijke-kritische be
nadering van maatschappelijke vraagstukken en ver
houdingen een grote vlucht heeft genomen. Waar in het 
verleden de samenleving vooral werd beschouwd van
uit ge·institutionaliseerde perspectieven, zoals het waar
densysteem van de kerk of de vakbond, kreeg nu het 
eigen kritische oordeel een veel prominentere plaats. 
Het bijbrengen van het vermogen tot eigen oordeels
vorming werd een centraal onderwijs- en vormings
doel , maar ook het streven van belangrijke media. De 
mens moest de samenleving leren benaderen en kritise
ren als individu, en niet Ianger als vertegenwoordiger 
van het waardenpatroon van deze of gene kerk of orga
nisatie. 
Deze opvatting over de verhouding van mens en sa
menleving heeft vooral zo'n grote vlucht kunnen ne
men door de gelijktijdige individualiseringstenderis op 
sociaal-economisch terrein. De sterke groei van het 
aantal mensen dat een eigen inkomen uit arbeid geniet, 
en de daarmee samenhangende sterke toename van het 
aantal alleenstaanden heeft ertoe geleid dat de samenle
ving ook materieel steeds meer een verzameling losse 
individuen is geworden. 
In de PvdA is deze ontwikkeling overwegend positief 
benaderd. Economische zelfstandigheid voor aile vol
wassenen werd en wordt gezien als een belangrijke 
doelstelling van het beleid. De mogelijkheid van indi
viduen zelfstandig te wonen en samenlevingsverban
den op flexibele en tijdelijke basis naar eigen keuze aan 
te gaan en te verbreken, werd en wordt gezien als een 
bevrijding uit de knellende banden van het 'traditionele 
gezin'. De opkomst van het 'eigen oordeel' als supe
rieur altematief voor de ge"institutionaliseerde menings
vorming werd en wordt gezien als een vorm van gees
telijke democratisering en een doorbreking van onge
fundeerd en overbodig gezag. 
Op zich is er voor deze positieve benadering vee] te 
zeggen. Zij blijkt echter in toenemende mate eenzijdig 
te zijn. Steeds duidelijker word dat het proces van indi
vidualisering maatschappelijk ook schaduwkanten 
heeft. De 'vrijwording' van het individu uit 'knellende 
banden' betekent tegelijk een betekenisverlies van 
waardenpatronen die zin en structuur gaven aan het 
persoonlijk Ieven, zowel als aan de samenleving. De re
volutie van de jaren zestig en zeventig heeft belangrijk 
bijgedragen aan de afbraak van de dominante waarden
patronen uit de na-oorlogse periode, zij heeft er echter 
niets voor in de plaats gesteld dan een amorf geheel van 
individuele opvattingen en persoonlijke levensstijlen. 
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Onze samenleving is hierdoor ten prooi gevallen aan 
sterke middelpuntvliedende krachten. Het materiele ei
genbelang is langzamerhand als dominante drijfveer 
voor het handelen even geaccepteerd geworden als het 
kritische eigen oordeel. 
Persoonlijk genot heeft collectief welbevinden als 
toetssteen voor gedrag ruimschoots overvleugeld. Men 
behoeft slechts even stil te staan bij de enorme geluids
hinder die mensen elkaar aandoen (radio's, brommers), 
de vele onnodige risico's die mensen in het verkeer 
creeren voor andermans veiligheid, de sterk gegroeide 
agressiviteit, de extreme vervaging van het mijn en 
dijn, om te onderkennen dat de individualisering het 
collectief bewustzijn Iangzamerhand in de kern heeft 
aangetast. Mensen zien zich niet meer als onderdeel 
van een samenleving die vanzelfsprekende grenzen 
stelt aan het gedrag. Zij aanvaarden het collectief niet 
meer als een dominante bron van gedragsbepalende 
waarden en normen. 
Het is opmerkelijk dat dit proces in een sociaal-demo
cratische partij die van oudsher sterk normatieve opvat
tingen koestert over de verhouding individu - collecti
viteit zo lang veronachtzaarnd is. Weliswaar is onder 
anderen door Den Uyl herhaaldelijk gewezen op de ge
varen die de fragmentatie van de samenleving voor een 
sociaal-democratische solidariteitspolitiek opleverde, 
maar overigens overheerste in de partij het vooruit
gangsoptimisme. De emancipatie van het individu 
werd gezien als een onomkeerbaar proces. De ontwik
keling van een maatschappelijke tegenbeweging, die 
sociale en collectieve waarden accentueert werd als 
overbodig gezien of liever nog als reactionair. De PvdA 
is daarmee op belangrijke beleidsterreinen zeer dicht 
bij het liberale gedachtengoed komen te staan. 
Binnen het CDA daarentegen heeft men de keerzijden 
van de maatschappelijke ontwikkeling eerder onder
kend. In een typisch christen-democratische 'Realpoli
tik' heeft men herhaaldelijk geprobeerd een erkenning 
van die ontwikkeling met de aanzet tot een tegenbewe
ging te combineren. Zo hebben de kabinetten Van Agt 
en Lubbers in sociaal-economisch opzicht de solidari
teitsgedachte geleidelijk vervangen door het primaat 
van het pure eigenbelang, terwijl op maatschappelijk 
terrein tegelijk een 'ethisch reveil' werd ingezet tot her
stel van de 'zorgzame samenleving'. Men kan dit een 
vorm van politieke hypocrisie vinden, maar dat lijkt mij 
iets te gemakkelijk. Ik zou liever constateren dat het 
CDA, eerder en helderder dan de PvdA, heeft onder
kend dat de teloorgang van het collectief bewustzijn in 
de grote individualiseringsgolf een normatief vacuiim 
schiep dat opgevuld moest worden. Dat men daarvoor 
te weinig doordachte, materieel ook te weinig in beleid 
en maatschappelijke verhoudingen gefundeerde ideolo
gische bouwstenen heeft aangereikt is waar, maar dat 
doet aan de constatering niet af. 
Uit een groot aantal signalen blijkt narnelijk dat de in
dividualisering de behoefte aan collectieve zingevings
kaders (zoals waardenpatronen) niet volledig heeft 
weggenomen. De oude waardenpatronen en gedragsre
gels mogen dan gelukkig (?) zijn verdwenen, het indi
vidu blijkt aan zichzelf toch niet genoeg te hebben om 
de zin van het Ieven te bepalen. Mensen zoeken toch 
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een collectieve identificatie die, zoniet gedrag voor
schrijft, dan toch patronen aanreikt die gevolgd kunnen 
worden. 
Dergelijke collectieve identificaties worden in onze sa
menleving niet meer door politieke of levensbeschou
welijke instituties (en zuilen) aangereikt, maar in toene
mende mate door commerciele belangen. Een treffend 
voorbeeld hiervan is de 'Oranje-manie' die zich de 
laatste jaren van grote delen van het volk meester 
maakt wanneer het nationale voetbalelftal ergens zijn 
dubieuze prestaties ten toon mag spreiden. De kenne
lijke vreugde waarmee miljoenen de voorgeschreven 
consumptiepatronen volgen geeft wei te denken over 
de vlucht die het 'kritisch eigen oordeel' werkelijk ge
nomen heeft. Maar ook minder incidenteel zien we dat 
bepaalde consumptieve modes en trends gedragen wor
den door een sterke behoefte om deel te nemen aan col
lectieve identificatiekaders. Dit 'erbij willen horen' be
perkt zich vaak niet tot een passief consumeren, maar 
kan ook vormen van gedrag in of buiten groepsverband 
omvatten. 
Mede als reactie op de extreme individualiseringsbe
weging van de jaren tachtig kan de komende decennia 
een versterking van zulke collectieve identificatiepro
cessen optreden. De kemvraag is of de politiek hierin 
nog een rol van betekenis zal spelen, dan wei dat deze 
ontwikkeling geheel aan de commercie zal worden 
overgelaten. Politiek is van oudsher, naast besturing 
van, ook zingeving aan de samenleving. Zowel in de 
realiteit, door beleidsmatig ingrijpen, als in de hoofden 
van de mensen krijgt de sarnenleving mede inhoud 
door politiek handelen en denken. Vee! is er de afgelo
pen jaren geschreven over het verlies van invloed van 
de politiek op de realiteit van de maatschappelijke ver
houdingen. Minder is er nagedacht over de marginali
sering van de politiek waar het gaat om de vorming van 
maatschappij-opvattingen en gedragsbepalend collec
tief bewustzijn. 
In het verleden kwam aan politieke partijen een cen
trale rol toe bij de vorming en verbreiding van ideolo
gie en wereldbeschouwing, en daarmee van gedrags
be"invloedende waardensystemen. Deze rol werd ver
sterkt door de sarnenhang met andere ge"institutionali
seerde zingevingskaders zoals kerk, verenigingsleven, 
vakbond en standsorganisatie. Het verlies aan beteke
nis van laatstgenoemde kaders heeft ook de rol van de 
politiek in dit opzicht gemarginaliseerd. In overeen
stemming daarmee is het accent steeds sterker komen 
te liggen op de besturingsdimensie. Politiek verwordt 
tot besturingstechniek, met meer of minder succes, en 
biedt steeds minder normatieve kaders om de plaats 
van het individu in de samenleving te bepalen. 
Het probleem van de PvdA is dat zij zich, gegeven de 
inhoud van haar boodschap niet neutraal tegenover · 
deze maatschappelijke trend kan verhouden. Een op
vatting waarin solidariteit en samenhang centraal staan 
kan moeilijk zijn vertrekpunt kiezen in een sarnenle
ving waarin individuen de norm voor hun gedrag pri
mair ontlenen aan eigen opvattingen en eigen belang. 
Hoezeer het sociaal-democratisch gedachtengoed ook 
strookt met het streven naar economische zelfstandig
heid, het is ondenkbaar dat onze tx;weging een tendens 
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tot volledige individualisering in zijn maatschappelijke 
en ideologische consequenties aanvaardt. 
Niettemin is dat een tendens die ik, naast andere critici, 
ook proef in Melkerts suggestieve vragen 'is de ambitie 
van vee[ mensen niet gewoon gelegen in opwaartse so
ciale mobiliteit (aansluiting bij de middenklasse)? 
Wordt de PvdA juist ten aanzien van die ambitie niet 
eerder als bedreigend dan als beschermend ervaren?' '6 

Want hoewel Melkert verzuimt zelf een antwoord te 
geven op zijn vragen, daarmee (zoals vaker in zijn arti
kel) de discussie ontlopend, ligt het voor de hand hier 
de conclusie te trekken dat de PvdA meer ruimte moet 
maken voor persoonlijke ambitie en behoefte aan op
waartse mobiliteit. In de context van het inkomensbe
leid, waarin deze beschouwingen staan, kan dit niet an
ders betekenen dan een grotere ruimte voor welvaarts
stijging bij de lagere middengroepen. En zo is het door 
Melkert in de flankerende publiciteit ook uitgewerkt. 
Met Will em Breedveld ben ik van opvatting dater wei
nig behoefte bestaat aan deze vorm van 'Almere-socia
lisme' .17 Doordat het verdelingsvraagstuk nu eenmaal 
niet genegeerd kan worden komt deze plotselinge be
langstelling voor de materiele noden van de midden
klassen onvermijdelijk op gespannen voet te staan met 
de wens de Jagere inkomens een rechtvaardig dee! te 
geven in de welvaart. De PvdA moet daarmee kiezen 
tussen het loslaten van de solidariteit als kernstuk van 
het inkomensbeleid, en het aan de man brengen van een 
in zich inconsistente boodschap. Oat laatste zal niet ai
leen binnen de partij tot grote conflicten leiden, maar 
door de kiezers ook gemakkelijk worden doorzien en 
afgestraft. 
Niettemin moet worden geconstateerd dat het antwoord 
op Melkerts beide geciteerde vragen 'ja' luidt. Ja, de 
individuele materiele ambitie is voor vee! mensen een 
zeer dominante drijfveer (althans in hun maatschappe
lijk handelen, niet daarmee vanzelf ook in hun politieke 
keuze); en ja, de PvdA wordt op dit punt meer dan 
nodig en gerechtvaardigd is als bedreigend gezien. Het 
is, ook electoraal, een van de belangrijkste opgaven 
voor de komende jaren daaraan iets te doen. 
Gezien wat eerder gezegd is over de teloorgegane rot 
van politieke partijen bij de vorming van collectief be
wustzijn, heb ik niet de neiging die opdracht te zien als 
een eenvoudig voorlichtingsprobleem. Het gaat niet om 
een goede boodschap die helaas bij grote delen van de 
nieuwe middenklasse nog niet precies is overgekomen. 
Want hoewel ik er volstrekt van overtuigd ben dat een 
politiek van solidariteit en samenhang op de lange ter
mijn ook in het belang van de middenklassen is, is het 
evenzeer duidelijk dat de vertaling die deze uitgangs
punten in de dagelijkse opstelling van de PvdA krijgen 
niet altijd adequaat is. Het gesignaliseerde gebrekkige 
inzicht in de werkelijke welvaartsverdeling is daarvan 
oorzaak en uitdrukking. Het komt er dus op aan de so
ciaal-democratische boodschap zo te vertalen dat zij 
voor een grotere groep mensen, ook onder hen die zich 
niet in materieel opzicht door de PvdA vertegenwoor
digd en beschermd achten, zin geeft aan de samenle
ving en hun eigen positie daarin. 
Dit vraagt een scherpere profilering van de PvdA. 
Naast een beter uitgewerkte en meer op de realiteit pas-

sende vertaling van de solidariteit in sociaal-econo
misch opzicht, zal die scherpere profilering ook betrek
king moeten hebben op de aard van de maatschappe
lijke verhoudingen. Zoals de sociaal-democratische be
weging in de vooroorlogse periode niet schroomde 
sterk normatieve opvattingen te ontwikkelen over de 
verhouding individu-collectiviteit, over samenlevings
vormen, over verantwoordelijkheid in het werk, maar 
ook over vrijetijdsgedrag en omgaan met natuur en mi
lieu, kortom over bijna aile terreinen van het maat
schappelijk Ieven, zo zal de PvdA zich de vraag moeten 
stellen of zij nog een opvatting wit uitdragen over hoe 
individuen zich dienen te gedragen om een 'solidaire 
en samenhangende' samenleving te realiseren. De 
maatschappelijke opvattingen van de PvdA mogen niet 
in formuleringen op macro-niveau blijven steken, maar 
moeten ook naar individueel- en groepsgedrag een her
kenbare vertaling krijgen. Oat is collectieve zingeving, 
en daar zijn politieke partijen voor. 
Ik heb er eerder voor gepleit het lopende zelfonderzoek 
van de PvdA mede te richten op hetgeen de nieuwe 
'lower middle classes' beweegt bij hun politieke keuze, 
omdat ik ervan uitga dat dit niet uitsluitend het puur 
materiele eigenbelang is. Aan dat onderzoek zou men 
nu ook de veronderstelling mee kunnen geven dat de 
dominantie van het eigenbelang in het handel en langza
merhand tot zulke maatschappelijke problemen heeft 
geleid dat de behoefte aan collectieve normering groeit. 
Als die veronderstelling juist is rijst vervolgens de 
vraag in welke richting die normering moet gaan en 
welke centrale waardenpatronen hiervoor een vrucht
bare voedingsbodem zijn. Het zou mij teleurstellen 
wanneer de PvdA, vanuit haar beginselen ten aanzien 
van het belang van de collectiviteit, niet een levende en 
aansprekende invulling aan die waardenpatronen kan 
geven. 

Politiek vormt de samenleving 
Dit pleidooi voor een terugkeer van normatieve 
thema's in het politieke debat heeft echter een bredere 
strekking dan de electorale aantrekkingskracht van de 
PvdA voor de middenklassen. Het heeft betrekking op 
de betekenis van de politiek voor de vormgeving van 
maatschappelijke verhoudingen en menselijk gedrag in 
algemene zin. In feite is daarbij de maakbaarheid van 
de samenleving door overheid en politiek aan de orde. 
Het is misschien illustratief hoezeer de discussie over 
de maakbaarheid van de samenleving in de PvdA ver
engd is binnen een bestuurlijk-technocratisch kader. De 
gedachte dat maatschappelijke verhoudingen door de 
overheid kunnen worden gevormd stoelde in de jaren 
zestig en zeventig vooral op een groot geloof in het ef
fect van formele regelgeving op de realiteit van alledag. 
Het bestuurlijk instrumentarium van ge- en verboden 
werd gezien als het voornaamste, zo niet het enige mid
del waarmee de politiek de samenleving kan 'maken'. 
Maakbaarheid krijgt hier dus uitsluitend de zeer directe 
inhoud van 'vastleggen' en 'voorschrijven'; wie de 
regel stelt legt daarmee de maatschappelijke verhou
ding vast. 
Deze visie op maakbaarheid is in de loop van de jaren 
tachtig enigszins gerelativeerd. Enerzijds is ook in de 
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PvdA een opener oog ontstaan voor de aanvullende 
werking van gedragsprikkels naast regelgeving. Opval
lend genoeg is daarbij het accent echter vrijwel uitslui
tend gelegd op financiele gedragsprikkels, prikkels dus 
van het economisch gedrag. Anderzijds heeft de toene
mende ineffectiviteit van bestuurlijke regelgeving ge
Ieid tot een reflexie op de maakbaarheidspretentie van 
de overheid die vrijwel naar de tegengestelde positie 
doorschiet: 'de samenleving verandert de overheid'. 
Dit verregaande relativisme terzake van de rol van poli
tiek en overheid laat zich uiteraard heel goed combine
reo met een radicaal pleidooi voor verdere individuali
sering op aile maatschappelijke terreinen, zoals de ge
lijknamige nota van Kalsbeek en Alders laat zien.' 8 

Deze, deels dus zeer radicale relativeringen van de 
overdreven maakbaarheidspretentie leveren echter voor 
de PvdA geen bevredigend alternatief. De reden daar
van is dat zij evenzeer als het gedachtengoed waartegen 
zij zich afzetten gevangen blijven binnen een bestuur
lijk-technocratische opvatting van maakbaarheid. De 
politiek fungeert in deze opvatting voornamelijk als 
een mechanisme voor de ontwikkeling van bestuurlijke 
regels waarmee de amenleving wordt gevormd. Bin
nen dit formeel-juridisch denkkader is nog een hele dis
cussie mogelijk over de aard van de regels (prikkels of 
voorschriften), over de reikwijdte (onttrekt een dee) 
van de maatschappelijke verhoudingen zich niet terecht 
aan bestuurlijke invloed) of over de terugkoppeling 
(vormt de samenleving niet evenzeer de overheid als 
andersom), maar de uitkomst blijft in een zeer smalle 
marge van de politiek. 
De kern van mijn bezwaar tegen deze benadering is dat 
zij de maakbaarheid van de samenleving door de over
heid uitsluitend presenteert als een vraag naar de effec
tiviteit van regelgeving, en de politiek daarmee verengt 
tot bestuur. Daardoor verdwijnt het inzicht dat de poli
tiek de samenleving evenzeer kan maken door ideolo
gische zingeving, door immateriele gedragsbe"invloe
ding, kortweg door normstelling in plaats van regelge
ving. Het is weliswaar in sociaal-democratische kring 
Iangzamerhand bijna verdacht geworden te wijzen op 
het normstellend karakter van de politiek (dit zou im
mers de pas verworven vrijheid van het individu aan
tasten en overleefde vormen van autoriteit herstellen) 
maar men kan anderzijds moeilijk volhouden dat de 
ideologische inhoud van het politiek bedrijf aileen op 
de werkelijkheid van het bestuur slaat en geen betrek
king heeft op de samenleving. Anders gezegd: een poli
tieke partij die geen kiesvereniging is maar zich ziet als 
onderdeel van een ideologische beweging kan niet zon
der sterke normatieve opvattingen over maatschappe
lijke verhoudingen en individueel sociaal gedrag. 

Regelgeving en normstelling 
En zo is het ook altijd geweest. De politiek is een van 
de bronnen zo niet de belangrijkste bron van maat
schappelijke normen, zij het dat zij die taak vaak ver
richte in samenhang met andere maatschappelijke orga
nisatiekaders. Faalt de politiek in dit opzicht, en wordt 
haar taak niet door andere gremia of kaders overgeno
men, dan worden de maatschappelijke verhoudingen 
gekenmerkt door toenemende normloosheid. Oat de 
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bestuurlijke kant van de politiek tezelfdertijd ernstig in 
zijn effectiviteit wordt bedreigd is daarvan meer gevolg 
dan oorzaak. 
De op dit moment zeer levendige discussie over het mi
lieubeleid biedt hiervan een mooi voorbeeld. De PvdA 
legt bij de ontwikkeling van het NMP-instrumentarium 
een bijzonder accent op dwingende regelgeving. De 
overheid moet helder aangeven welke produkties, toe
passingen van gevaarlijke stoffen, maximale uitstoot 
van gassen, maximaal gehalte van verontreinigingen 
etc. etc. zij toelaatbaar acht. Deze regels hebben in eer
ste instantie een algemeen karakter, maar moeten ver
volgens ook per regio en per bedrijf worden gespecifi
ceerd. Overleg met de betrokkenen, met name produ
centen, dient vooral te gaan over de instrumenten en 
niet over de inhoud van de regels. De problematiek van 
regelhandhaving, effectieve controle op de naleving en 
sanctionering van overtredingen, krijgt in deze opzet 
vanzelf een prominente plaats. Meer ambtenaren op 
landelijk en provinciaal niveau is daarop het eerste ant
woord, maar te vrezen valt dat weer daarmee niet zijn. 
In aanvulling op de regelgeving is in het milieubeleid 
ook de financiele prikkel stevig in discussie. Gedrags
be"invloeding via zogeheten 'regulerende heffingen ' 
leek eerst een hoofdlijn van beleid te worden, maar de 
discussie daarover heeft inmiddels meer complicaties 
dan oplossingen opgeleverd. Zo is de mate van ge
drag regulering zeer afhankelijk van, zeg maar, de 
prijselasticiteit van de vraag: een paar cent verhoging 
van de benzineprijs blijkt geen enkele invloed te heb
ben op het aantal verreden kilometers, en zo is het met 
veel prijsverhogende heffingen. Bovendien blijkt de 
prijselasticiteit te worden be"invloed door het inko
mensniveau, meer in het bijzonder door de marges die 
mensen in hun overige consumptie hebben. De inko
menseffecten van regulerende heffingen zijn daardoor 
zeer divers, en helaas meestal niet in de door de PvdA 
gewenste richting. 
In dit Iicht is het merkwaardig (en typerend) dat het be
lang van andere gedragsbe"invloedende mechanismen 
in het milieubeleid tot nu toe vrijwel onbesproken is 
gebleven. Veel verder dan vage noties over milieu-edu
catie op aile scholen en voorlichting is deze discussie 
nog niet. Tegelijkertijd blijkt dat zowel consumenten 
als bedrijven positieve gedragsreacties vertonen die 
vrijwel uitsluitend zijn ingegeven doordat het milieu
thema zo in de publieke belangstelling is komen te 
staan. In nauwelijks twee jaar tijd blijken gewone bur
gers bijna een kwart van het klein chemisch afval (bat
terijen, verfresten etc.) gescheiden in te leveren, niet 
omdat zij daartoe door regels gedwongen zijn, noch 
door enigerlei financiele prikkel, maar simpel omdat zij 
door de aanhoudende publiciteit overtuigd zijn van het 
maatschappelijk nut van zulk gedrag en de overheid 
goed bereikbare verzamelpunten heeft aangeboden. 
In dit voorbeeld heeft de politiek, in samenhang met 
andere verbanden, kans gezien een maatschappelijke 
gedragsnorm te stellen zonder tot dwingende regelge
ving te komen. Hier lijkt vooral voor het op de con
sumptie gerichte milieubeleid nog een heel terrein 
braak te liggen. Op andere terreinen zien we een ster
kere samenhang tussen regelgeving en normstelling: de 
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overheid stelt een regel aan het gedrag en probeert de 
naleving ervan af te dwingen, maar faalt daarin wan
neer veelvuldige overtredingen aangeven dat de regel 
niet verinnerlijkt is tot een gedragsnorm. Van dit 
verband zijn zowel positieve als negatieve voorbeelden 
te geven. Zo is het rijden onder invloed van alcohol de 
laatste jaren beduidend teruggelopen als gevolg van 
een samenspel van strengere regelgeving, controle en 
straf enerzijds, gerichte publieksvoorlichting over de 
gevolgen en een appel aan het verantwoordelijkheids
besef anderzijds. Zo is echter een soortgelijke combina
tie van elementen tot nu toe niet in staat gebleken het 
veel te hard rijden op auto- en andere wegen ook maar 
enigszins terug te dringen. 

Deze voorbeelden wijzen echter wei in een bepaalde 
richting. Het lijkt er op dat de verinnerlijking van ge
dragsnormen in ieder geval belemmerd wordt wanneer 
de overheid de ermee samenhangende formele regels 
zichtbaar niet blijkt te kunnen afdwingen. De tegen de 
norm bestaande weerstand wordt daarmee gehono
reerd, de regelovertreding gelegitimeerd (niet in juridi
sche maar wel in maatschappelijke zin: kennelijk aan
vaard gedrag). Voor de grote groep mensen die in hun 
gedrag be"invloedbaar zijn door prikkels van buitenaf 
betekent deze situatie dat zij in vrijheid kunnen kiezen: 
het verschil tussen regelnaleving en regelovertreding is 
hooguit de kleine kans op een geringe boete, maar niet 
maatschappelijke aanvaarding of uitstoting. Het gewe
ten, noch het respect van de medeburgers zijn bij die 
keuze in het geding. Het gedrag ten aanzien van de be
treffende regel is een spel tussen de individuele burger 
en de anonieme overheid, waar de rest van de samenle
ving onverschillig tegenover staat. 
Een van de meest fnuikende ontwikkelingen van de 
laatste jaren is het evidente falen van de overheid op het 
gebied van de rechtshandhaving. Het is verbijsterend 
om te zien hoe overheidsinstanties soms als een vol
strekte vanzelfsprekendheid komen melden dat zij de 
naleving van bepaalde regels niet kunnen of willen 
controleren. Personeelsgebrek, andere prioriteiten, de 
technische onmogelijkheid van controle, het uitblijven 
van een strafrechtelijk vervolg op de opsporing, maar 
vaak ook een geheel eigen opvatting over wat wei en 
niet belangrijk is fungeren voor politie, sociale diensten 
en andere uitvoeringsinstanties te vaak als reden om 
overtreding van de regel openlijk te gedogen. De fre
quentie waarmee dit gebeurt kan niet anders dan een 
vemietigend effect hebben op het geloof van de burgers 
in de legitimiteit van de regelgeving en het gedrag wat 
ermee in overeenstemming is. Daardoor wordt niet ai
leen het 'inzinken' van constructieve gedragsnormen 
belemmerd, maar wordt ook de ontwikkeling van de
structieve normen, die contrair zijn aan het algemeen 
belang, bevorderd. 

Politieke opdracht 
Gezien de eerder genoemde groeiende behoefte aan 
collectieve waardenpatronen als tegenbeweging tegen 
de doorgeschoten individualisering ligt er, zeker voor 
de sociaal-democratie, een urgente opdracht om de nor
matieve functie van de politiek te doordenken. De so-

ciaal-democratische politiek moet uit haar verstikkende 
preoccupatie met bestuurlijke problemen loskomen en 
opnieuw de maatschappelijke verhoudingen in het cen
trum plaatsen, en dan niet aileen in macro-categorieen 
als arbeid en kapitaal, werknemers en werkgevers, 
maar vooral ook op het micro-niveau van individu en 
sociale leefwereld. Deze opdracht laat zich niet een
voudig in een paar trefwoorden vangen, maar ik zou tot 
besluit van deze zoektocht door het ideologische 
mijnenveld van de moderne sociaal-democratie toch 
drie aspecten globaal willen aanduiden. 

In de eerste plaats is daar het al aangestipte verband tus
sen handhaving van de formele regels en de verinnerlij
king van overeenkomstige gedragsnormen. In de poli
tieke discussie zullen vraagstukken van controle, hand
having en bestraffing een vee! centralere plaats in moe
ten nemen. Dat geldt niet alleen voor de handhaving van 
bestaande regels, en het zichtbaar tekortschieten van het 
uitvoerend overheidsapparaat op dit punt, maar zeer in 
het bijzonder ook voor de opstelling van nieuwe regels, 
zoals in het milieubeleid. Een regel waarvan de naleving 
niet afgedwongen kan worden leidt vaak tot schadelij
ker gedragsreacties dan geen regel. 
Tot dit probleemveld behoren echter ook andere vra
gen. Een daarvan is de vraag hoe regelnaleving ook be
vorderd kan worden door gerichte voorlichting, publiek 
debat over de gevolgen van gedrag, en overtuiging, 
naast zichtbaar handhavingsbeleid. Een andere is of 
strengere straffen bijdragen tot regelnaleving, door af
schrikking of doordat zij het belang dat de samenleving 
aan de regel hecht onderstrepen. En tens lotte is hier na
tuurlijk de zogeheten 'pakkans' een doorslaggevende 
factor: zware straffen helpen zeer weinig als de kans 
om betrapt te worden op de overtreding microscopisch 
klein is. In de PvdA is de afgelopen jaren de discussie 
over een aantal van deze technische aspecten wei ge
voerd. Daarbij is zeer veel aandacht besteed aan de ju
ridische facetten, en zeer weinig aan de sociologische 
en sociaal-psychologische. Het lijkt mij wenselijk dat 
de PvdA de steeds weer opflakkerende discussie over 
rechtshandhaving'9 niet aan de christen-democratie 
overlaat en daarbij niet schroomt op de normatieve kant 
de meeste nadruk te leggen. 

In de tweede plaats dient de discussie over normen 
voor maatschappelijk gedrag een eigen plaats te hebben 
in het politieke debat. Ten onrechte heeft dit debat zich 
steeds verder beperkt tot wat bestuurlijk mogelijk is. 
Wat maatschappelijk wenselijk is, mocht alleen aan de 
orde komen voorzover de overheid daarop direct in
vloed kan uitoefenen. Dit heeft het politieke debat ont
ideologiseerd, de politiek gedepolitiseerd. 
Het is de kracht, en ook de electorale aantrekkelijkheid 
van de christen-democratie dat zij deze oversteek naar 
het maatschappelijk wenselijke (de publieke moraal) 
veel vaker en vee! gemakkelijker maakt dan de huidige 
sociaal-democratie. Voorlieden als Lubbers en Brink
man geven met regelmaat blijk van zeer uitgesproken 
opvattingen over individueel en sociaal gedrag. Vanuit 
de PvdA worden deze opvattingen vooral gekritiseerd 
op hun vaak reactionaire inhoud, alsook op het feit dat 
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ze soms in flagrante tegenspraak zijn met de feitelijke 
politieke keuzes die het CDA maakt. Die kritiek mag 
meestal nog zo terecht zijn, zij neemt de pijn van het 
ontbreken van een heldere en aansprekende eigen op
vatting niet weg. Het lijkt mij een opdracht aan de 
voorlieden van de PvdA om, ook enigszins los van de 
dagelijkse politiek, het open bare debat over maatschap
pelijk en onmaatschappelijk gedrag te zoeken. 

Ten derde en tenslotte moet er natuurlijk een verbin
ding zijn van dergelijke normatieve opvattingen met de 
concrete politieke standpuntbepaling. De politieke keu
zes, en nog meer wat de overheid doet, moet de vor
ming van gewenste normpatronen en gedrag bevorde
ren. De kortste bocht in deze weg van politieke opvat
ting naar maatschappelijke norm is die van de regelge
ving: wat wenselijk is wordt gewoon voorgeschreven 
en zal daarmee wei norm voor het gedrag worden. 
Maar in de praktijk blijkt die bocht vaak vee! te kort te 
zijn, waardoor we overal eindigen behalve op het 
rechte eind. 
Overheidshandelen kan, vaak zelfs zonder regelgeving, 
normbevestigend gedrag van burgers uitlokken en 
daarmee de werking van de norm verstevigen. Zo is het 
verbod op graffiti (de terreur van de eigen smaak) niet 
effectief vanwege handhavingsprobtemen, maar teidt 
de plaatsing van huismeesters en toezichthouders wet 
tot het gewenste resuttaat, atthans in de directe woon
omgeving. Zo is het de politie door personeetsgebrek 
onmogelijk de veiligheid op straat overat te garande
ren, maar leidt een investering in de woonomgeving die 
meer buurtbewoners op straat brengt wei tot die grotere 
veitigheid (vgl. de Rotterdamse Opzomerstraat). Over
heidshandelen moet burgers in de getegenheid stellen 
normnaleving zelf af te dwingen, als het kan goed
schiks maar wellicht een enkele keer ook kwaadschiks. 
'Sociale controte' heet dat, en het is wei typerend dat 
dat begrip binnen de PvdA de laatste jaren vooral in ne
gatieve connotaties is gehanteerd. 
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porttanden. Hetzelfde geldt voor de suiker die nu nog 
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lijk dee! van de huidige marktondersteunende maatre
geten, zoals de interventies en de opslag, worden beein
digd. Bij een beter op de behoefte afgestemd produktie
beleid behoren eventuele prijsschommetingen dan tot 
de normale bedrijfsrisico's. Het is duidelijk dat derge
lijke ingrijpende beleidsveranderingen niet voetstoots 
kunnen worden gerealiseerd en dat gedurende een 
lange periode directe financiele en sociale ondersteu
ning noodzakelijk zal zijn. De gelden daarvoor komen 
echter vrij uit de huidige marktondersteunende maatre
gelen en kunnen dan verantwoord worden besteed. 
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Partij-organisatie: doel of middel? 

De klap van de gemeenteraadverkiezingen van 21 
maart kwam hard aan. Enigszins 'gerustgesteld ' door 
de voorspelling van een Iichte achteruitgang, sloeg 'het 
volk' hard toe. De stembus en de kiezer lieten de Partij 
van de Arbeid in de steek - meer dan andere partijen. 
Het veelgeprezen wethouderssocialisme - stug wer
kende en soms vernieuwende sociaal-democraten 
zowel in tijden van barre bezuinigingen als in tijden 
van een opbloeiende economie - bleek niet in staat de 
(rode?) vlag hoog te houden. In de meeste steden- nog 
het minst in Rotterdam - kreeg de stijl van besturen 
(naast de landelijke neergang) nog een extra lokale tik 
mee. Als eerste, meest prominente slachtoffer vie! Wal
ter Etty, naast Van Thijn het gezicht van de sociaal-de
mocratie in Amsterdam. Ook in een enkele andere hard 
getroffen stad vond een wisseling van de wacht plaats, 
zowel in de partij als in de samenstelling van de colle
ges van B&W. 
Intussen gaat het bestuurlijk Ieven door en is de klap zo 
goed en zo kwaad als het gaat, verwerkt. Voor de wat 
langere termijn dringt zich echter de vraag op of deze 
grote verkiezingsnederlaag een - door gebrek aan span
ning (de machtsvraag ontbrak) - conjunctureel ver
schijnsel is of dat hier sprake is van een neergang van 
een meer structurele aard. Daarover gaan de navol
gende kanttekeningen. 

ldeologisering en ontideologisering 
Wie de situatie waarin de PvdA zich heden bevindt wil 
begrijpen, zal een paar stappen terug in de tijd moeten 
doen. Met de in dit korte bestek noodzakelijke schema
tisering ontstaat dan het volgende bee! d. 
Het kabinet-Den Uyl is onmiskenbaar het produkt van 
een progressieve golf die einde jaren zestig, begin jaren 
zeventig over ons land spoelt. De daarbij gehanteerde 
politiek van polarisatie - door Den Uyl evenwichtiger 
opgevat dan de 'mainstream' van de partij voor wense
lijk hield - verhardt het politieke klimaat in een door 
het coinpromis getekend land van minderheden. Onbe
doeld heeft deze polarisatie een extra, misschien zelfs 
wei beslissende invloed gehad op de samensmelting 
van de christelijke partijen tot een CDA. 
De PvdA wint in 1977 grandioos de verkiezingen, maar 
verliest de macht. De geschiedenis is bekend. De pola
risatiestrategie- in het kabinet-Den Uyl aanzienlijk ge
temperd - wordt weer voluit ter hand genomen, dit 
alles nog versterkt door een gevoel van verongelijkt
heid over de verloren formatie. Tegen het kabinet-Van 
Agt-Wiegel (1977-1981) wordt een vrij harde oppositie 
gevoerd, die er uiteindelijk in resulteert dat de partij 
een grote verkiezingsnederlaag leidt. 
Die nederlaag rue niet anders had moeten worden uit
gelegd dan als een afstraffing van het gevoerde opposi-

tiebeleid, brengt de partij nochtans in het al snel broos 
gebleken kabinet-Van Agt-Den Uyl. De partijvoorzit
ter, die zijn destijds gemaakte fout inziet, maakt- mede 
naar aanleiding van de desastreus verlopen provinciale 
statenverkiezingen - 'eigenhandig ' een eind aan dit 
nooit tot enige daadkracht uitgegroeide kabinet. 
Wij schrijven 1982. De werkloosheid is tot ongekende 
hoogte gestegen; de staatsfinancien zijn in het ongerede 
geraakt. Het CDA neemt- naar later zal blijken - voor 
tijden afscheid van de PvdA, en vormt een coalitie met 
de inmiddels gegroeide VVD. Het besef dat er nu echt 
geregeerd moet worden groeit met de dag; een no
nonsense beleid wordt ingezet, met de terugdringing 
van het financieringstekort als uiteindelijke richtsnoer 
van beleid. 
Het herstelbeleid van Lubbers-! kan een aanvang 
nemen. De sociale partners zijn het kabinet daarbij 
- vanuit hun 'ontluikende ' eigen verantwoordelijk
heid - zeer behulpzaam. Het Stichtingsaccoord tussen 
Kok en Van Veen (1982) garandeert een gematigde 
loonontwikkeling in ruil voor werkgelegenheid, al is 
het verband vooralsnog rijkelijk vaag. De overeen
komst tussen Van Veen en Kok is geen, zoals velen 
aanvankelijk denken, 'piece of paper' , maar blijkt een 
'paper of peace' te zijn. 
Het interessante van deze ontwikkeling is, dat terwijl 
de partij een verhevigde oppositie inzet tegen het kabi
netsbeleid, de sociale partners op de lijn zitten van het 
maatschappelijk compromis. Een van de weinige 'be
vriende' maatschappelijke groeperingen - te weten de 
vakbeweging - geeft een helder signaal dat een andere 
wijze van 'politiek' bedrijven wenselijk is. lntussen 
wordt - ondanks massaal maatschappelijk protest -
door het kabinet afgerekend met het Jeerstuk dat ingrij
pende maatregelen dienen te stoelen op een breed 
maatschappelijk draagvlak. Een coalitie met een smal 
politiek draagvlak blijkt hestand te zijn tegen een in
drukwekkende maatschappelijke tegendruk (b.v. de 
ambtenarenstakingen van 1983). 
De PvdA raakt intussen in de ban van het protest tegen 
de plaatsing van kruisvluchtwapens. De oppositionele 
koers komt vooral in het teken te staan van de strijd 
tegen het plaatsingsbesluit. Constructieve altematieven 
voor beleid op velerlei terrein spoelen weg onder de 
aanzwellende stroom van protesten tegen het defensie
beleid. De PvdA is de belangrijkste politieke arm van 
de vredesbeweging, waardoor zij als maatschappelijke 
kracht wordt 'uitvergroot', en dus schromelijk over
schat. 
Wat de PvdA sinds jaar en dag heeft gewild, namelijk 
dat de kiezers v66r de verkiezingen iets te zeggen heb
ben ('wie gaat met wie?'), brengt Lubbers in praktijk. 
Hij maakt zijn kabinetsbeleid tot inzet van de verkie-

273 

A. Peper 
Burgemeester van Rollerdam 

socialisme en democratie 
nummer 10 
oktober 1990 



--------------------

socialisme en democratie 
nummer 10 
oktober 1990 

zingen: 'Laat Lubbers zijn karwei afmaken'. Lubbers 
belooft- na barre jaren van teruggang voor velen- het 
behoud van koopkracht in de komende jaren. Duide
lijkheid in de politiek! De kiezers belonen die duide
lijkheid op twee manieren: Lubbers mag met een ver
grote CDA en een gehavende VVD zijn beleid voort
zetten; de PvdA oogst vee! maatschappelijke protest
stemmen, wint, maar blijft opnieuw buiten het 
regeringskasteel. 
Deze 'overwinningsnederlaag' leidt tot een herbezin
ning binnen de partij: een partij die inmiddels Wim 
Kok als opvolger van Joop den Uyl heeft aangewezen. 
De partij trekt zich terug en gaat aan de studie. Niet 
zonder enige moeite verschijnt een tweetal rapporten: 
Schuivende pane/en ( 1987) en Bewogen beweging 
( 1988) die in de luwte van de macht enige discussiestof 
opleveren voor een inhoudelijke en strategische herbe
zinning. De oppositielijn wordt overigens geconti
nueerd, zij het hier en daar wat milder van vorm (Kok), 
en soms met een enkel succesje voor een ingediend 
altematief voor regeringsvoomemens. De oppositio
nele rol - de PvdA is tegen - blijft echter in de beeld
vorming domineren. 
Deze oppositionele cultuur wordt gepraktiseerd in een 
maatschappelijk klimaat dat in toenemende mate wordt 
gekenmerkt door een zakelijker en pragmatischer hou
ding van de mensen-in-het-land. De no-nonsense hou
ding slaat aan, de veelvraat genaamd overheid wordt 
steeds kritischer bejegend, de bemoeienis van 'de' poli
tiek wordt als steeds hinderlijker ervaren: de politiek is 
op de terugtocht. Naar het woord van Kuitert: 'niet 
alles is politiek'. Deze 'ontideologisering' mag als een 
kenmerk van de jaren tachtig worden beschouwd, die in 
de herfst van 1989 nog een enorme impuls krijgt door 
het ineenstorten van het ideologische bouwwerk dat in 
Oost-Europa decennia in stand is gehouden. 
De conclusie moet zijn dat de PvdA - als onder
stroom - jarenlang een oppositiecultuur heeft gekoes
terd en uitgedragen, terwijl eveneens al jarenlang een 
bovenstroom zichtbaar was die in zakelijkheid en com
promisbereidheid de belangrijkste instrumenten zag om 
tot een maatschappelijk vergelijk tussen verschillende 
belangen te komen. Het democratisch-socialistische 
gedachtengoed kwam wat los in de (maatschappelijke) 
lijst te hangen. 

De reactie van de partij 
Met de keuze voor Max van den Berg als voorzitter van 
de PvdA ( 1979) word! een extra accent gegeven aan de 
strijdcultuur die inmiddels het waarmerk van de partij 
is geworden. Een bekentenis van de partijvoorzitter tot 
het 'nieuwe realisme'- wij schrijven begin jaren tach
tig- wordt onmiddellijk door partij en 'bevriende' pers 
afgestraft, waarmee dit denken aanstonds van de poli
tieke agenda verdwijnt. Dit 'nieuwe realisme' was niet 
meer dan een poging van een aantal invloedrijke partij
genoten om de partij open te stellen voor ontwikkelin
gen die zich in de boze buitenwereld - de maatschap
pij - aftekenden. In dat verband verdient nog vermel
ding de beschouwing van de toenmalige fractievoorzit
ter, Wim Meijer, bij de algemene politieke en 
financiele beschouwingen (herfst 1981 ), die alom als 
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'knap' werd gekwalificeerd- zij handelde over de pro
blemen van de verzorgingsstaat -, maar die zonder in
vloed is gebleven. Wie het toen niet heeft gezien, kan in 
ieder geval achteraf constateren dat de voorzittersstrijd 
tussen Van den Berg en Meijer de koers van de PvdA in 
de jaren tachtig als inzet had.' 
In de tweede helft van de jaren zeventig was het in 
zichzelf gesloten karakter van de partij overigens al ge
signaleerd. Niet aileen door daarvoor speciaal inge
stelde commissies, maar ook in nota's van het partijbe
stuur en vooral de Wiardi Beckman Stichting (vgl. G. 
Heyne den Bak, Democratie in problemen, 1982). 
Het introverte karakter van de partij wordt na het echec 
van het kabinet-Van Agt-Den Uyl nog versterkt door 
de volstrekte dominantie van het veiligheidsdebat. De 
PvdA schept het beeld van een 'zuivere' partij die het 
met steun van aile mogelijke groeperingen moest opne
men tegen een boze buitenwereld. 'Dissidente' gelui
den werden meteen de kop ingedrukt- en niet aileen op 
dit terrein; de loyaliteit aan de partij wordt direct in het 
geding gebracht. Het intellectuele debat verschrompelt, 
de denkers worden op veilige afstand gehouden, c.q. 
vinden hun laatste 'beschutting' in de kolommen van 
SenD. Anderen haken af, of zoeken een uitweg in de 
kolommen van de niet-'bevriende' pers. 
Ondertussen vergadert de partij - in gelukzalige zelfge
noegzaamheid - door. Door te vergaderen in het ritme 
dat men zichzelf heeft opgelegd, is men vooral met 
zichzelf bezig. De oligarchisering zet definitief in en 
door. De aantrekkelijkheid van de partij voor 'buiten
staanders' - mensen met een werkkring, jongeren die 
een plaats in de maatschappij willen zoeken, etc. -
neemt in razende vaart af. 
Zoals gezegd, na de 'overwinningsnederlaag' komt, zij 
het aarzelend, een proces op gang waarin de partij zich 
gaat bezinnen op het waarom van een langdurige afwe
zigheid in het regeringskasteel. Met Schuivende pane
len wordt een inhoudelijk inhaalslag beoogd- de partij 
wordt bijgepraat over wat zich in haar maatschappe
lijke omgeving afspeelt -, terwijl de commissie-Middel 
die rapporteert over cultuur en organisatie van de partij 
een vroege dood sterft. De PvdA kan deze overwegend 
juiste en kritische analyse kennelijk nog niet aan. De 
moeizame totstandkoming van het rapport Bewogen 
beweging illustreert het onvermogen om te gaan met 
een 'kritische' cultuur in onze partij. 

Na de ontspanning op het wereldpolitieke toneel, waar
door het 'nationale' vijandbeeld ook in betekenis af
neemt, en de discussie over de genoemde rapporten, 
wordt een ander verschijnsel zichtbaar dat - naar later 
zal blijken- grote invloed heeft op de koers van de par
tij. Dat verschijnsel kan worden geduid als de gedurige 
arbeid van duizenden partijgenoten in raden en staten 
- gesteund door gewesten en afdelingen -, die zich in 
de jaren tachtig, anders dan de top van de partij, niet 
hebben kunnen afschermen van de werkelijkheid van 
alledag. Zo goed en zo kwaad als het gaat, 'lenen' zij 
zich in de jaren tachtig voor de uitvoering van een be
leid met een relatief hoog Lubbers-gehalte. Lubbers, 
die op nationaal niveau het mikpunt bleef van een op
positionele partijcultuur. 
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Het is mijn vaste overtuiging dat de gebundelde maat
schappelijke ervaringen van partijgenoten in het lokale 
bestuur - de ' silent majority' van de PvdA - de reden 
zijn geweest waarop de partij z6 snel en z6 abrupt een 
eind heeft kunnen maken aan haar 'oppositionele' ge
zicht. De razende snelheid waannee de PvdA - na de 
val van het kabinet-Lubbers II - haar draai heeft ge
maakt in de richting van een CDA-PvdA-coalitie kan 
slechts verklaard worden uit de opgestapelde ervaring 
en frustratie van partijgenoten aan de basis. Een una
niem (!) congres ging accoord met regeringsdeelne
ming. De stijl van Wim Kok i er uiteraard zeer debet 
aan dat die gapende kloof tussen top en basis snel ge
dicht kon worden. Andere tijden, andere !eiders. 
De welhaast existentiele noodzaak om - na toch eigen
lijk twaalf jaar oppositie - op nationaal niveau mede
verantwoordelijkheid te dragen voor regeringsbeleid, 
heeft in hoog tempo de oppositiecultuur doen omslaan 
in een nog volstrekt onwennige regeercultuur. Eigen
lijk heeft de huidige generatie spraakmakende politici 
hier geen ervaring mee, en de partij is nog beduusd van 
de nieuwe status. 
Om allerlei redenen was het ook naar mijn opvatting 
noodzakelijk dat de partij- na de val van het kabinet
Lubbers II- een uiterste poging zou doen regeringsver
antwoordelijkheid te dragen. Maar het is wei goed ons 
te realiseren vanuit welke startpositie wij de overstap 
naar het nieuwe kabinet hebben gemaakt. Naar de in
houd gesproken - en zeker naar de beeldvorming - is 
de PvdA regeringsverantwoordelijkheid aangegaan 
zonder een breuk met het beleid te kunnen forceren. De 
machtsverhoudingen waren er niet naar- een voortref
felijke campagne van Wim Kok , maar toch terug
gang -, terwijl beleidsmatig de kloof tussen de opposi
tierol en de regeringsrol onvoldoende kon worden ge
dicht. Het is geworden: herstel en vemieuwing. Daarbij 
komt dat de afgelopen jaren de PvdA - op enkele uit
zonderingen na- niet in staat is geweest de omtrekken 
van een wervend nieuw beleid over het voetlicht te 
brengen. Dit is mede het gevolg van het feit dat vele 
onderwerpen te vroeg in de taboesfeer zijn gebracht, 
niet grondig in aile openheid zijn doorgesproken 
(' F eind hiirt mit'), en de partij daarom vooral wordt ge
associeerd met behoud en niet met vemieuwing. Een 
partij die een wat sombere, tobberige indruk achterlaat, 
en die vennoeid achter maatschappelijke ontwikkelin
gen aansjokt. Met die politieke bagage en die beeldvor
ming zijn wij het kabinet binnengestapt. 

Organisatorische vernieuwing 
In de wijze waarop de partij functioneert zijn de laatste 
tien jaar geen werkelijke wijzigingen aangebracht. Aile 
pogingen tot vemieuwing - denk bij voorbeeld aan de 
kandidaatstelling voor de Tweede Kamer - zijn ge
strand. De partij heeft zich verder in zichzelf opgeslo
ten en is daarmee onderdeel van het probleem gewor
den. De gedurende een lange reeks van jaren gemaakte 
analyses (en voorstellen) van de partij-als-organisatie 
(vgl. Tromp, Heyne den Bak, Van den Berg, Kalma, 
Peper, Vos, Scheffer, Middel, en vele anderen), zijn 
'behandeld' als betroffen zij niet het functioneren van 
de partij, maar een verschijnsel buiten ons. 

Men kan zich een tijdje veroorloven deze analyses te 
negeren, maar z6 lang als tot op heden is gebeurd, leidt 
onherroepelijk tot moeilijkheden. Elke grote organisa
tie die z6 lang de tekenen des tijds niet verstaat- en die 
een 'markt' wil behouden bij mens en maatschappij -
zal ineenschrompelen tot een onbetekenende factor. 
Buiten het politieke speelveld zou zo'n organisatie al 
zijn overleden. Buiten ditzelfde politieke speelveld 
hadden 'externen' zich al over de patient gebogen, en 
drastische maatregelen voorgesteld. 

Naar mijn mening heeft de PvdA zich- zo kan men bo
venstaande samenvatten- in verregaande mate ontwik
keld tot een-doel-in-zichzelf. Zij die vertrouwd zijn met 
het gedachtengoed van Michels - en velen na hem -
herkennen hierin een partij die in extreme mate is 'ge
oligarchiseerd'; dat wil zeggen dat een betrekkelijk 
kleine groep- zich niet bewust, maar wei feitelijk af
sluitend van haar maatschappelijke omgeving - de 
dienst uitmaakt. Een groep die als het ware in zichzelf 
de macht ziet en zoekt, en deze onvoldoende ontleent 
aan een open relatie met de maatschappij. 
Wie een partij 66k - en misschien wei, in de eerste 
plaats - ziet als een middel tot maatschappelijke veran
dering, zal er op uit zijn systematisch te zoeken naar 
bondgenoten buiten de partij. Oat laatste is nu door de 
gesloten cultuur van de partij de laatste ·tien jaar schro
melijk verwaarloosd. Het onderhoud en het bevestigen 
van de betrekkingen met onze (potentiele) achterban 
zijn verwaarloosd, alsook het geduldig luisteren naar 
die achterban. Daar je maar een keer je tijd kunt gebrui
ken, moet worden vastgesteld dat het merendeel van de 
tijd is ingezet voor partij-inteme debatten en besluit
vorming. 
De PvdA heeft zich niet georganiseerd in de maat
schappij, maar naast de maatschappij. Met het woord 
van een bekende schrijver - en dus overdreven -: men 
spreekt in onze kringen over de maatschappij 'alsof 
men er zelf geen deel van uitmaakt' . 
De politiek wordt bedreven alsof het een beroep is, 
waarvoor je je moet inspannen om het te beheersen, an
ders dan dat de rekrutering van de PvdA-vertegenwoor
digers mensen naar voren haalt die- gelet op hun maat
schappelijke ervaringen en inzichten - al direct het po
litieke strijdtoneel kunnen betreden. Onthullend is in 
dit verband het portret dat onlangs enkele Kamerleden 
van zichzelf schilderden (De Groene, 28/3/90). Kriti
sche partijgenoten krijgen het advies mee om 'eerst een 
paar jaar ondersteunend werk te doen voor de zittende 
raadsleden. Dan ziet men wat je kan en gaat het ge
makkelijker. Je moet in dit soort functies investeren.' 
Een ander, overijverig Kamerlid vat haar taak als volgt 
op: 'Kamerlid ben je zeven dagen per week, vieren
twintig uur per dag. Het is een hele zware baan hoor, 
je hebt totaal geen vrije tijd meer'. 
Soortgelijke observaties zijn ook te maken op het lo
kale niveau. Van het inmiddels verdwenen gewestelijk 
bestuur in Rotterdam, was een drietal !eden - ver
meldde men met trots - naast een werkkring per week 
35 tot 40 uur voor de partij in touw. Zij hadden dan ook 
de macht- of dachten dat- totdat zij, zonder het in de 
gaten te hebben, moesten ervaren dat zij geheel boven 
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de partij zweefden. Einde oefening, exit Kombrink. 
De hierboven geschetste ontwikkeling staat haaks op 
een ontwikkeling die - reeds eerder ingezet - zich in 
verhevigde mate zal manifesteren, namelijk de toene
mende identificatie van partijen met hun Ieider, en an
dersom. Deze 'Amerikanisering' van het politieke to
nee) kan niet zonder gevolgen blijven voor de partij als 
organisatie. 

Twee modellen 
Het bovenstaande in ogenschouw nemend staat de par
tij-als-organisatie - binnen betrekkelijk smalle mar
ges - voor de keuze tussen twee wegen om zichzelf te 
reorganiseren. Deze twee wegen zijn in intentie ver
schillend, maar zullen in de praktijk van aJie dag min
der verschillen vertonen. Het gaat bier om de keuze tus
sen een partij die als vereniging zowel doel als middel 
is, en een vereniging die vooral als kiesvereniging 
functioneert, dus vooral middel is. Beide varianten zijn 
mogelijk, beide kunnen effectief zijn in termen van po
litieke prestaties. In bet eerste geval wordt waarde ge
hecht aan het verenigingsleven als zodanig: bet met 
gelijkgezinden debatteren ('besluiten ') over maat
schappelijke vraagstukken om-zichzelfs-wille en om de 
beleving van kameraadschap en de uitwisseling van 
meningen (vormingsaspect). In bet andere geval is dit 
Iaatste aspect minder belangrijk en wordt de partij 
'slechts' geactiveerd bij belangrijke maatschappelijke 
vraagstukken en vooral wanneer verkiezingen in aan
tocht zijn. Nog een enkele opmerking over deze twee 
modellen. 

De vereniging als doe/ en middel 
Dit model- dat moge duidelijk zijn- past in de Neder
landse traditie, zeker in de sociaal-democratische tradi
tie. Het is immers bekend dat andere partijen - in ver
schillende mate- er een 'Iossere', minder dwingende 
cultuur op nahouden. Nog niet zo lang geleden leken de 
VVD, de CHU en - tot op heden - 0'66 veel op wat 
wei eens denigrerend een kiesvereniging werd ge
noemd. Nochtans kan worden vastgesteld dat met een 
dergelijke structuur ook verkiezingen zijn te winnen, 
macht is te organiseren. Dit gegeven relativeert op zijn 
minst de noodzaak om er, zoals wij, een overgeregle
menteerde en verschriftelijkte partij op na te houden. 
In onze beweging is- naar de letter- altijd veel waarde 
gehecht aan bet debat binnen de vereniging en het met
elkaar-verkeren als waarde op zich. De keuze voor dit 
model is verklaarbaar vanuit een strijd- en minder
heidspositie, gevoegd bij de noodzaak tot machtsvor
ming in een als 'vijandig' gedefinieerde omgeving. Een 
vereniging echter die in de praktijk door een veel te 
zware belasting voor de !eden een hoge drempel op
werpt om aan de eisen van dit verenigingsleven te vol
doen, schiet Ietterlijk en figuurlijk- de-vereniging-als
doel - haar doel voorbij. Er zijn stevige aanwijzingen 
dat een groot deel van de partij in deze fuik is beland. 
De vereniging-als-doel verklaart ook waarom de afde
lingen de kern vormen van de verenigingsorganisatie. 
Zij hebben een omvang waardoor verenigings/even 
mogelijk is. Een andere factor is natuurlijk geweest 
- nu overigens minder belangrijk dan vroeger- de ge-
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ringe mogelijkheid tot mobiliteit en communicatie (de 
telefoon als massaconsumptiegoed is nog van betrekke
lijk recente datum) die er tot voor kort bestond. Door 
een getrapt systeem van afvaardiging blijft de koersbe
paling in hoge mate een zaak die door de partijleiding 
wordt voorbereid, inclusief soms - in het regelmatige 
overleg van de partijleiding met de gewestelijke bestu
ren - de gewesten. 
Men zou zich de vraag moeten stellen - nu de vereni
ging-als-doel minder belangrijk is geworden (vgl. het 
concurrerende aanbod in die sfeer)- of de alom gecon
stateerde schaalvergroting (communicatie!), onze hui
dige organisatie ouderwets heeft gemaakt. Anders ge
zegd: is het nog van deze tijd om - althans in theorie
het begin- en eindpunt van de besluitvorming nog bij 
de afdelingen te leggen. Zouden in die gedachtengang 
'afdelingen' niet veeleer bet karakter moeten krijgen 
- als men zou blijven hechten aan enige (sociaal-)geo
grafische inbedding - van ontmoetings- en discussie
clubs? Zouden de gewesten niet de (formele) kern moe
ten zijn van een nieuwe partijorganisatie? Oat betekent 
ook dat op een andere wijze de afvaardiging naar en de 
besluitvorming van de gewestelijke vergadering moet 
worden geregeld. Voorts zou er aan kunnen worden ge
dacht om - bij belangrijke besluiten -aile !eden in de 
gelegenheid te stellen om via een schriftelijke stem
ming (b.v. per referendum) hun stem te doen gelden. 
Daarmee zou een eind komen aan de uit democratisch 
oogpunt verschraalde opvatting 'dat je er geweest moet 
zijn om er over te kunnen oordelen'. 
Tenslotte nog dit. Bij afwezigheid in ons politieke sys
teem van een districtenstelsel is het natuurlijk van de 
dolle dat wij nog steeds de kandidaatstelling voor de 
Tweede Kamer geheel hebben geregionaliseerd. Het 
regionale belang is maar een van de vele invalshoeken 
die bij het landsbestuur in de gaten moet worden ge
houden. Met een afgevaardigde per regio zou het be
lang van deze invalshoek a! meer dan voldoende zijn 
gehonoreerd. De overige Kamerleden zouden op een 
andere wijze moeten worden geselecteerd en aangewe
zen. Daarbij zou de naar conformisme neigende hui
dige kandidaatstelling, vervangen moeten worden door 
een aanpak waarbij uit vee I meer maatschappelijke sec
toren en ervaringswerelden kandidaten worden gewor
ven. Oat zou de partij voor een veel grotere groep aan
trekkelijk maken en haar maatschappelijke worteling 
verstevigen. 

De vereniging als middel: de kiesvereniging 
Met als uitgangspunt dat personen - en dus ook per
soonlijke verantwoordelijkheid - in de toekomst een 
belangrijker rol gaan spelen is een 'lossere' organisa
tievorm denkbaar, die: 
a) zich meer richt op de mobilisatie van mensen en 
denkbeelden, vooral wanneer belangrijke maatschap
pelijke vraagstukken aan de orde zijn en wanneer er 
vertegenwoordigers in publieke Iichamen moeten wor
den aangewezen; 
b) minder frequent vergadert, waardoor de kans wordt 
vergroot dat de emstig versmalde rekruteringsbasis van 
de partij aanzienlijk wordt verbreed; 
c) kiesmannen en -vrouwen aanwijst, die regelmatig 

(rna 
din~ 
COD) 

Op o 
part 
het 
maa 
de 1 
lijkl 
Wru 
aan1 
sen 
dat 
eige 
een 
tij'. 
Wie 
zo v 
ingr 
huio 
a am 
daat 
lukk 
WOr• 

frag 
en t 
heel 
acht 
slac 

Syn 

Op : 
cent 
sitei1 
Ges< 
Wer 
Wia 
nig-1 

De' 
in 1~ 
ROOJ 
ing~ 
posi1 
en c 
dad 
Een 
tici J 
(VV 



(maar weer minder frequent dan nu) met de partijlei
ding overleggen en jaarlijks op een goed voorbereid 
congres zaken van inhoudelijke importantie bespreken. 
Op deze wijze kan de naar-binnen-gekeerdheid van de 
partij worden doorbroken, en kan de partij - a! klinkt 
het wellicht paradoxaal - een betere worteling in de 
maatschappij krijgen. Daardoor zou de slagkracht van 
de partij worden vergroot, en worden verantwoorde
lijkheden ook in personen duidelijker herkenbaar. 
Want wat de laatste verkiezingen (opnieuw) hebben 
aangetoond is dat er nauwelijks een relatie bestaat tus
sen het beleid en het ter verantwoording roepen voor 
dat beleid. Zowel in ons politieke systeem als in onze 
eigen partij vervluchtigen verantwoordelijkheden in 
een voor de kiezers ongrijpbaar fenomeen als 'de par
tij '. 
Wie deze richting- die zoals gezegd, in de praktijk niet 
zo vee! verschilt van het andere model - te 'vreemd', te 
ingrijpend vindt, roep ik in herinnering dat 66k bij de 
huidige organisatie de Ieiding (fractievoorzitter, lijst
aanvoerder, partijvoorzitter) over een aanzienlijk man
daat(macht) beschikt. Het komt ook in die situatie- ge
lukkig - weinig voor dat zij tussentijds uit hun functie 
worden ontheven. Dit wordt mede veroorzaakt door de 
fragmentatie van de macht over honderden afdelingen, 
en het mandaat dat de partijvoorzitter van het congres 
heeft meegekregen. Terugkoppeling van beleid naar de 
achterban wordt daardoor uiterst ingewikkeld en om
slachtig, en vooral verschriftelijkt. 

Symposium Vrijzinnig-Democratische Bond 

Op zaterdag, 24 november a.s. houden het Documentatie
centrum Nederlandse Politieke Partijen van de Rijksuniver
siteit Groningen, het Documentatiecentrum voor Nieuwste 
Geschiedenis van de Universiteit van Amsterdam en de 
Werkgroep Sociaal-Democratische Geschiedenis van de 
Wiardi Beckman Stichting een bijeenkomst over de Vrijzin
nig-Democratische Bond (VDB). 

De VDB splitste zich in 1901 af van de Liberale Unie en ging 
in 1946 op in de PvdA. In bijdragen van /. Harmsen, P. de 
Rooy, R.A. Koole, H. Spijkerman en G. Voerman zal worden 
ingegaan op deze ontwikkeling. Daarbij zullen de midden
positie van de VDB tussen liberalisme en sociaal-democratie 
en de doorwerking van het vrijzinnig-democratische ge
dachtengoed in de PvdA aan de orde komen. 
Een forum o.l.v. J.ThJ. van den Berg, bestaande uit de poli
tici E. Jurgens (PvdA), J. Kohnstamm (D66) en H. Vonhoff 
(VVD), zal de bijeenkomst besluiten met een discussie over 

Forse ingrepen 
Er zijn misschien betere, creatievere oplossingen denk
baar dan ik hierboven heb aangeduid. lk heb ook niet 
willen suggereren dat hiermee het hele verhaal over po
litieke partijen - en de PvdA in het bijzonder- is ver
teld. Partijen staan ook voor een inhoudelijke taak. 
Voor de taak om, in een tijdperk van ontideologisering, 
hun maatschappelijke integratie-functie opnieuw vorm 
te geven. Ze zijn te vee I verworden tot een doorgeefluik 
van belangen en tot een onherkenbaar dee] van de 
vierde en de vijfde macht. Door de politiek te zien als 
maatschappelijke normstelling zal vee! beleid - ruim 
en helder bediscussieerd - zowel gemakkelijker uit
voerbaar zijn als aan legitimiteit winnen. 
Maar die functie kan niet worden vervuld als niet aan 
nieuwe intem-organisatorische voorwaarden is vol
daan . lk heb duidelijk willen maken dat de PvdA op dit 
punt voor forse ingrepen staat. Wie niet op korte ter
mijn- overigens stug en inspirerend doorwerkend in de 
regering - dit hervormingswerk ter hand neemt, laat 
een unieke kans liggen ter vemieuwing van de sociaal
democratie. 

Noten 
I . Oat er, gelet op het maatschappelijke en partij-politieke kli

maat van die dagen, geen wezenlijk andere koers dan Van 
den Berg voorstond mogelijk was, heb ik proberen duidelijk 
te maken in een artikel in dit tijdschrift: 'Gelijkhebben en ge
Jijkkrijgen. Bart Tromp, de sociologie en de Partij van de Ar
beid', Socialisme en Democratie, 46 (3), maart 1989,95-97, 
103. 

de vraag welke van deze drie partijen zicll heden ten dage de WBS-nieuws 
rechtmatige ideologische erfgenaam van de VDB mag noe-
men. 

Het symposium vindt van 10.00-16.00 uur plaats in het ge
bouw van de Faculteit ·der Politieke en Sociaal-Culturele 
Wetenschappen, O.Z. Achterburgwal 237 te Amsterdam. 
Belangstellenden kunnen zich tot 7 november a.s. schrifte
lijk aanmelden bij de WBS, t.a.v. V. van Lingen, Postbus 
1310, 1000 BH Amsterdam. De deelnamekosten ad f 15,00 
(incl. lunch) dienen tegelijkertijd te worden overgemaakt 
naar Postbank 30603, ten name van WBS, Amsterdam, 
onder vermelding van 'VDB-dag'. 

Nadere informatie is te verkrijgen bij het Documentatiecen
trum Nederlandse Politieke Partijen, Oude Boteringestraat 
52, 9712 GL Groningen, tel. 050-636 830. 
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De landbouw op weg naar 2000 

Het Europese landbouwbeleid is voor velen maar moei
lijk te begrijpen. Niet aileen door de samenhang van 
vee! problemen, maar ook omdat de politiek van de EG 
door de vele tegengestelde belangen niet steeds logisch 
is. Zo stelt de burger zich vaak de vraag hoe het toch 
komt dat hier in Europa overschotten zijn die de over
heid moet opslaan en met grote financiele offers op de 
wereldmarkt moet slijten, terwijl elders in de wereld 
honger wordt geleden. En als dan de boeren met hun 
trekkers in de steden verschijnen om te protesteren 
tegen te !age prijzen en de Europese Commissie toont 
aan dat de boereninkomens in dat jaar flink gestegen 
zijn, is de verwarring compleet. 
In het volgende zal ik trachten enkele oorzaken van de 
problemen aan te duiden en zal ik tevens een oordeel 
geven over de door de Europese Gemeenschap ge
volgde politiek. Daarbij zal ik Speciale aandacht schen
ken aan de Nederlandse landbouw, hoewel die natuur
lijk nauw verweven is met de landbouw in de Europese 
Gemeenschap. Nader zal worden ingegaan op de pro
blemen die gerezen zijn doordat de produktie niet meer 
in overeenstemming is met de afzetmogelijkheden. 
Deze problemen vragen op korte termijn aanpassings
maatregelen, mede uit overwegingen van intemationale 
handelspolitiek. 

Het ontstaan van 'overschotten' 
De landbouw in Europa is in een snelle ontwikkeling. 
De modeme technologie maakt een voortdurende ver
hoging van de produktiviteit mogelijk, niet aileen van 

tabell 

Eur. lO 

EGE % B.S.S. % B.S.S. 

de grond, maar vooral ook van de arbeid. De snelle toe
name van de arbeidsproduktiviteit met ongeveer vier 
procent per jaar heeft grote gevolgen. Zij heeft geleid 
tot een verdubbeling van het produktievolume per ar
beidskracht in twintig jaar, en dat betekent bij een ge
lijkblijvende vraag een halvering van de agrarische be
volking in een generatie. Dit heeft emstige socio-de
mografische consequenties en vraagt om een antwoord 
op de knellende vraag welk type landbouw we in de 
toekomst willen behouden. Wensen we een zich meer 
en meer industrieel ontwikkelende landbouw, of hou
den we vast aan het nu nog algemeen aanvaarde gezins
bedrijf. Indien dat laatste het geval is en dat is naar mijn 
mening op goede gronden te verdedigen, dan zal dat in 
het beleid ten aanzien van de prijzen en de inkomens 
moeten blijken. Hier nu is het huidige beleid niet duide
lijk en dat geeft vanzelfsprekend aanleiding tot onrust 
en protesten. 
Ondanks deze grote stijging van de produktiviteit blijkt 
uit tabel I, dat een hoog percentage van de bedrijven in 
Europa nog te klein is om daaruit een redelijk inkomen 
te halen. Driekwart van de bedrijven produceert slechts 
een vijfde van de bruto toegevoegde waarde en een 
groot deel daarvan vindt dan ook het hoofdinkomen in 
andere beroepen. Nederland toont een ander beeld. Van 
slechts een kwrurt van de bedrijven is de economische 
omvang te klein om aan een gezin een volledig bestaan 
te bieden en darurvan is de produktiewaarde slechts zes 
procent van het totaal. 
Behalve de sterke verhoging van de arbeidsproduktivi-

Ned!. 

Aantal % B.S.S. A an tal 
bedr. XMio 

Ecu 
per bedr. bedr. XMio 

% B.S.S. 
per bedr. 
Ecu 

<8 
8-16 

16-40 
40-100 
>100 

X 1000 

4050 
823 

919 
421 

96 

6310 

64 10 100 
13 9 230 

15 23 470 
7 24 800 
2 19 000 

100 86 600 

11 
11 

27 
29 
22 

100 

I EGE = Europese Grootte Eenheid in 1000 Ecu 

Ecu 

2500 
II 200 

25 500 
58 900 

198 000 

X 1000 

14 11 
19 15 

38 29 
50 38 

9 7 

130 100 

Ecu 

104 
216 

1050 
3100 
1480 

5950 

2 7 400 
4 11000 

18 
52 
25 

100 

27 700 
62000 

164 700 

B.S.S. = Bruto Standaard Saldo per bedrijf. (Bruto toegevoegde waarde) 

(Structuur Enquete EG. 1985) 
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teit constateren we een jaarlijkse verhoging van de pro
duktie per hectare van ruim twee procent bij een ver
groting van de vraag van nog geen half procent. Oat 
maakte medio de jaren zeventig de EG van een netto in
voergebied tot een netto uitvoergebied. En waar de prij
zen van produkten als granen, zuivel, suiker en vlees in 
de EG hoger zijn dan op de wereldmarkt, kan de uit
voer daarvan slechts met subsidies plaats vinden. Het 
netto overschot aan invoerheffingen heeft plaatsge
maakt voor een groot bedrag aan uitvoersubsidies. Dit 
vergt jaarlijks ruim negen miljard Ecu op een totaal aan 
marktondersteunende maatregelen van ruim achten
twintig miljard. Gewoonlijk wordt dit laatste bedrag 
genoemd als 'subsidies' aan de boeren. Het is een van 
de wijd verbreide misvattingen, want de steun aan de 
landbouw in de EG wordt niet bepaald door het uitga
venbedrag in de begroting, maar door het prijsverschil 
met de wereldmarkt en deze is het resultaat van een 
groot aantal marktordeningen die het prijsniveau bin
nen de grenzen van de EG op een hoger niveau brengen 
dan dat van de wereldmarkt. De uitvoersubsidies druk
ken het prijspeil op de wereldmarkt en omdat slechts de 
rijke Ianden, zoals de EG en de VS, zich deze kunnen 
permitteren, wen tel en zij zo hun moeilijkheden af op de 
schouders van de boeren in de arme Ianden, die niet in 
staat zijn zich daartegen te verdedigen. 
Het is te verwachten dat deze verhoging van de produk
tiviteit nog lang zal voortgaan, mede omdat de techno
logie nieuwe impulsen krijgt door de genenmanipula
tie. Bij een nauwelijks toenemende vraag zal het graan
areaal in de EG bijvoorbeeld in de volgende vijfentwin
tig jaar met de helft moeten verminderen, tenzij de 
prijzen op de wereldmarkt voor granen stijgen tot een 
niveau waarop ook de rationeel werkende akkerbou
wers in Europa uit de export een redelijk inkomen kun
nen verdienen. 

Pogingen tot herstel 
In de loop van de jaren zeventig is de EG er niet in ge
slaagd het probleem van de zuivel- en graanoverschot
ten op te lossen. Oat was trouwens een periode van al
gemene frustratie in de Gemeenschap, waaraan een 
einde werd gemaakt door de commissie die, onder 
voorzitterschap van Delors en met Andriessen als lid, 
werd belast met het landbouwbeleid. De commissie pu
bliceerde een 'Groenboek', waarin een goede analyse 
van de problemen werd gegeven en een aantal beleids
opties werden voorgesteld om aan de marktontwrich
ting en de onhoudbare financiele situatie een einde te 
maken. Inmiddels was reeds een eerste stap gezet op de 
weg naar marktherstel voor de zuivel, door een contin
gentering van de produktie. Voor ieder bedrijf werd een 
produktiehoeveelheid vastgesteld, overschrijding werd 
gestraft met een zogenaamde superheffing. Het stelsel 
werkt redelijk, de produktie is afgenomen met ca. 12 
procent en sedert de invoering van het stelsel stabili
seert het zich op rond 100 min. ton me1k, terwijl zonder 
deze contingentering de produktie reeds de 120 min. 
ton zou zijn gepasseerd. Niettemin is met de financie
ring van de zuivel nog steeds een jaarlijks bedrag van 
4,5 miljard Ecu ( 1 Ecu = ± f 2,50) gemoeid, waarvan de 

helft voor exportsubsidies. De produktie van melk zal 
dan ook verder verminderd moeten worden. 
Om de steeds stijgende produktie van granen, peul
vruchten en oliehoudende zaden te beteugelen heeft de 
Europese Raad op de 'Topconferentie' van 1988 een 
andere weg bewande1d. Hij heeft twee maatregelen ge
nomen om daarmee te trachten een halt toe te roepen 
aan de steeds stijgende produktie. Ten eerste een vrij
willige braakregeling die de mogelijkheid opende voor 
de akkerbouwers om tegen een jaarlijks door de over
heid te betalen bedrag een deel van het bedrijf uit de 
cultuur te nemen. Ten tweede een zogenaamd stabilisa
tiemechanisme voor granen, oliehoudende zaden en 
peulvruchten. Voor granen komt dat neer op een jaar
lijks nominale prijsverlaging van drie procent als de to
tale graanproduktie groter is dan 160 mln. ton. Boven
dien is de graanteler een heffing verschuldigd van drie 
procent van de prijs, die echter terugbetaald wordt als 
de totale produktie in de EG met minder dan drie pro
cent de garantiehoeveelheid van 160 min. ton heeft 
overschreden. Door deze maatregelen is de graanprijs 
met ca. 28 procent gedaald, met vanzelfsprekend zeer 
emstige consequenties voor de inkomens in de akker
bouwsector. Het waren de gevolgen van dit besluit die 
aanleiding gaven tot de heftige demonstraties dit voor
jaar. Het is dan ook geenszins zo dat de landbouw in 
het algemeen in grote moeilijkheden verkeert. In an
dere sectoren blijken de inkomens zich redelijk te ont
wikkelen. Het zijn de akkerbouwers en dan vooral de 
graantelers, wier inkomens onder zware druk staan 
door de zeer abrupte prijsdaling. 

Het resultaat 
En wat is nu het resultaat van deze Brusselse besluiten? 
Hebben zij tot gevolg dat de produktie van graan en van 
oliehoudende zaden en peulvruchten aan banden is ge
legd? Geenszins! Gedurende de laatste tien jaren daa1t 
het graanareaal met gemiddeld een half procent per 
jaar, terwijl de opbrengst per hectare stijgt met bijna 
twee en een half procent, hetgeen resulteert in een pro
duktietoename van jaarlijks twee procent. Er is niets 
dater op wijst dat hier een verandering is opgetreden. 
Hetzelfde geldt voor de vrijwillige braakregeling, 
waardoor volgens de Commissie gedurende de beide 
jaren van toepassing, slechts een procent van het totale 
bouwland uit de produktie is genomen, waarbij te be
denken valt dat het daarbij merendeels gaat om minder 
vruchtbare gronden en dat bovendien blijkt dat het 
areaal van de 'stabilisatieprodukten' waar het om be
gonnen was, niet is afgenomen. Dit alles was te voor
zien. En het is dan ook onbegrijpelijk, dat niet alleen de 
regeringen, maar ook de grote meerderheid van de 
landbouworganisaties bij de afweging van de te treffen 
maatregelen in 1987 voor dit stelsel hebben gekozen. 
Men heeft een marktordening door belnvloeding van 
het produktievolume niet gewild en de voorkeur gege
ven aan het zogenaamde 'marktgerichte prijsbeleid', 
waarbij wordt verondersteld dat bij een prijsverlaging 
de produktie zal verminderen en/of de afzet zal vergro
ten. Oat nu is een misvatting als het gaat om de produk
ten die hier in het geding zijn en wei om de volgende 
redenen. Van deze produkten is de prijselasticiteit zeer 
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gering, zodat de vraag nauwelijks reageert op prijsver
anderingen. Wei kunnen verschuivingen in de produk
tie optreden naar vervangende produkten, zoals bij de 
produktie van granen onderling of tussen granen en 
oliehoudende zaden. Het gaat hier echter om een pak
ket van produkten, dat is onderworpen aan slechts een 
regime: bij overschrijding van een bepaald produktie
plafond daalt de prijs automatisch. Dat pakket van pro
dukten beslaat in de EG 32 procent van de totale opper
vlakte cultuurgrond, terwijl een oppervlakte van 64 
procent wordt ingenomen door produkten waarvan uit
breiding niet mogelijk is doordat de hoeveelheid is be
grensd of tot de blijvende teelten moet worden gere
kend, zoals de olijven. De enige uitwijkmogelijkheid 
die de boeren overblijft, is een verschuiving van de 
teelt naar de zogenaamde vrije produkten, zoals groente 
van de vollegrond, handelsgewassen, aardappelen en 
fruit. De vrije produkten beslaan echter nog geen vier 
procent van het totale areaal cultuurgrond, hetgeen be
tekent dat een verschuiving van enkele procenten 
graanareaal naar deze produkten een marktontwrich
ting veroorzaakt en voor de boer als altematief slechts 
terugkeer naar het graan overblijft ... 
Een volkomen zinloze operatie dus, besloten op een 
topconferentie door regeringsleiders. Hoewel derge
lijke conferenties, zoals de 'Europese Raad' zeker hun 
nut hebben, moet worden gewaarschuwd tegen beslui
ten in een materie, waarvan de deelnemers iedere ken
nis ontbreekt. 
In de argumentatie ter verdediging van het stelsel 
speelden twee elementen een hoofdrol. Ten eerste: De 
prijzen zijn in het algemeen te hoog vastgesteld en dat 
moedigt de produktie aan. Ten tweede: Het overgrote 
dee! van de graanproduktie vindt plaats op de grote be
drijven in Frankrijk en Engeland en daar ligt de kost
prijs aanzienlijk lager. Beide argumenten zijn gebruikt 
op de Topconferentie om de rigoureuze prijsdaling te 
verdedigen. Beide argumenten missen iedere grond. 
Wat zijn de feiten? Voor de beoordeling van het prijs
niveau moeten we uitgaan van de reele prijzen, dat wil 
zeggen van voor inflatie gecorrigeerde prijzen. Dan 
blijkt dat de producentenprijzen sinds 1983 voortdu
rend zijn gedaald met ruim 2 procent per jaar. Wei valt 
het op dat de consumenten van deze prijsdaling niet 
hebben geprofiteerd, immers de reele consumentenprij
zen voor voedingsmiddelen zijn sedertdien niet ge
daald. De handels- en verwerkingsmarges zijn dus aan
zienlijk toegenomen. 
De sterke rationalisatie van de produktie maakte het 
mogelijk dat de daling van de producentenprijzen de 
inkomenspositie van de boeren niet aantastte. Voor de 
granen en oliehoudende zaden is echter door het stabili
satiemechanisme in 1989 de nominale prijs in twee 
jaren met 28 procent verminderd. De totale reele 
prijsdaling over de laatste twee decennia leidde er toe 
dat de boer, die in 1970 een landbouwmachine kocht 
voor de waarde van 10 ton graan, daarvoor nu 20 ton 
moet leveren. Dat is een sprong die zelfs de rationele 
bedrijven niet kunnen maken en dat is ook de directe 
aanleiding tot de protestacties dit voorjaar van de ak
kerbouwers. 
Ook het tweede argument, dat het overgrote dee! van de 
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graanproduktie komt van de grote bedrijven die een la
gere kostprijs hebben strookt niet met de feiten. Uit de 
statistieken van de agrarische structuur in de EG 10, 
(Eurostat, Farm Structure, I 985) blijkt het volgende: 

tabe12 

graanareaal EG 1 0 
graanareaal bedrijven groter dan I 00 ha 
graanareaal bedrijven van 50 tot 100 ha 
graanareaal bedrijven van 30 tot 50 ha 
graanareaal bedrijven kleiner dan 30 ha 

mln ha. 
27 
7,2 
5,8 
4,5 
9,5 

% 
100 
26,5 
21,4 
16,6 
35,5 

De werkelijk grote bedrijven produceren dus iets meer 
dan een kwart van het benodigde graan, terwijl de be
drijven groter dan 30 hectare ongeveer tweederde van 
de graanproduktie voor hun rekening nemen. Aange
zien het hier gaat om een basisprodukt voor menselijke 
en dierlijke voeding zou een prijsniveau dat de kost
prijs van deze bedrijven dekt te verdedigen zijn. Dat 
betekent echter niet dat dit zonder meer ook voor de 
Nederlandse verhoudingen kan gelden. Daarvoor zijn 
hier de grondprijzen te hoog. Binnen de Nederlandse 
verhoudingen zal de bedrijfsgrootte voor graantelende 
akkerbouwbedrijven minstens 60 ha. moeten zijn. Hier
bij moet in aanmerking worden genomen dat het graan
prijsniveau van doorslaggevende betekenis is voor een 
groot aantal akkerbouwprodukten door de zogenaamde 
spilfunctie van de graanprijs. 

Wat kan worden gedaan? 
Terwijl we kunnen concluderen dat het gekozen beleid 
in Brussel het beoogde doe! niet kan realiseren, blijft de 
vraag langs welke weg het marktevenwicht wei kan 
worden hersteld. In plaats van te trachten de produktie 
via de prijzen te regu1eren, za1 men moeten kiezen voor 
een directe regulering van de produktiehoeveelheid. 
Contingentering van de produktie per bedrijf, zoals met 
succes bij suiker en zuivel is toegepast, is voor granen 
niet mogelijk, omdat deze in het verdere marktverloop 
geen centraal punt passeren. Wei komen in aanmerking 
systemen die leiden tot braaklegging van cultuurgrond. 
Een vrijwillige regeling met behulp van een premie 
blijkt tot dusver geen succes. Wellicht kan een verho
ging van de premie leiden tot een beter resultaat, maar 
dat is voor .de overheid financieel niet aantrekkelijk. 
Ook is een verplichting tot braaklegging mogelijk. Ik 
heb daarvoor gepleit in 1986 (Spit dec. '86). Deze ver
plichting kan eventueel beperkt worden tot de grotere 
bedrijven die te zamen ca. 80 procent van de produktie 
leveren, zodat de bijna vijf miljoen kleine bedrijven on
gemoeid worden gelaten (zie tabel l ). Compensatie kan 
plaats vinden via een prijsverhoging van granen en 
oliehoudende zaden, zodat het budget van de overheid 
niet wordt belast. Een prijsverhoging van ca. 6 procent 
is voldoende om het inkomensverlies, ontstaan door I 0 
procent braaklegging te compenseren. Een andere mo
gelijkheid is de verplichting tot het hetalen van een 
heffing per hectare cultuurgrond, waarvan de boeren 
vrijgesteld worden indien ze tot braaklegging over
gaan, gecombineerd met een subsidie voor braakgelegd 
areaal te betalen uit de binnengekomen heffingen. 
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Hiervoor wordt gepleit door het lid van het Europarle
ment E. Woltjer. Beide stelsels kunnen leiden tot een 
beperking van de produktie en een daarop gebaseerde 
prijsstelling, die het behoud van een redelijk inkomen 
voor rationele bedrijven mogelijk maakt, zoals in het 
geval van de zuivel en suiker. 
Beperking van de produktie tot het marktevenwicht is 
bereikt, is een absolute voorwaarde voor een beter 
prijspeil. Tot die conclusie kwam ook de Commissie 
van Goede Diensten, ingesteld door de Nederlandse re
gering om een advies uit te brengen inzake de proble
matiek in de akkerbouw. Voor het beleid op korte ter
mijn acht zij een aantal aanpassingen van het stabilisa
torenmechanisme gewenst met een prijseffect van ca. 9 
procent waarmee de prijzen teruggebracht worden op 
het niveau van het seizoen 1988/89, echter onder de 
voorwaarde van een effectieve produktiebeheersing. 
Voor het beleid op lange termijn heeft deze Commissie 
voorstellen gedaan gericht op een herstructurering van 
de akkerbouwbedrijven, bevordering van regionale 
ontwikkelingsplannen en een taakstellend beleidspro
gramma ten behoeve van altematieve teelten en de 
agrificatie. 
Wat het korte-termijnbeleid betreft, is het te betreuren 
dat aan het advies nauwelijks gevolg is gegeven. 
Slechts tot enige financiele ondersteuning is - in prin
cipe- besloten, maar de regering weigert zich in te zet
ten voor veranderingen in het beleid van de stabilisato
ren. Ook bij de landbouworganisaties bestaat nog een 
grote aarzeling zich uit te spreken voor een systeem 
van produktiebeheersing, maar men moet wei beseffen, 
dat demonstreren voor betere prijzen zinloos is als men 
niet bereid is de produktie aan de markt aan te passen. 

De internationale handel 
lnmiddels dreigt een nieuw gevaar, dat van de Gatt-on
derhandelingen die in een beslissende fa e komen 
tegen het einde van dit jaar en die een besluit om de 
produktie te beperken tot een dringende aangelegen
heid maken. Ook op de Conferentie van de Zeven in 
Houston is gebleken, dat de EG onder zware druk komt 
te staan en dat zij ten aanzien van het belangrijke punt 
van de exportsubsidies zelfs ge"lsoleerd staat. Voor het 
slagen van de onderhandelingen is het dus essentieel, 
dat de EG kan aantonen een beleid te voeren dat Jeidt 
tot een vermindering van de verstoring van de wereld
markt van agrarische produkten. Dat behoeft geenszins 
te betekenen dat zij voldoet aan de eis van de VS om 
haar bescherming van de landbouw prijs te geven en 
haar markt open te stellen voor de wereldmarkt. lnte
gendeel, een geliberaliseerde wereldhandel voor agrari
sche produkten zou funeste gevolgen hebben voor mil
joenen producenten en geen enkele oplossing bieden 
voor de problemen van de ontwikkelingslanden op 
lange termijn en voor een stabiele voorziening van 
voedsel. Het is dan ook te betreuren dat in plaats van 
het streven naar liberalisatie geen poging wordt gedaan 
tot een werkelijke organisatie van produktie en handel, 
dat wil zeggen van een marktordening op wereldschaal, 
om de voedselvoorziening van de wereldbevolking op 
langere termijn veilig te stellen. In het bestek van dit ar
tikel beperk ik mij tot enkele factoren die aanleiding 

geven tot een gerechtvaardigd protest tegen de eisen 
van de VS, maar ook duidelijk maken wat door de Gatt
partners wei kan worden gedaan om de verhoudingen 
op de wereldmarkt te verbeteren. 
Door de zeer verschillende produktieomstandigheden 
in de wereld is een volledig geliberaliseerde intematio
nale handel in Jandbouwprodukten een illusie. Maar 
ook door weers- en klimaatomstandigheden zijn de op
brengsten zeer veranderlijk en dat geeft bij de geringe 
prijselasticiteit en stabiele vraag aanleiding tot grote 
prijsschommelingen op de wereldmarkt. Dat wordt nog 
versterkt door het relatief geringe dee! van de produktie 
dat in de intemationale handel komt. Van de granen bij
voorbeeld slechts 13 procent, waarvan de helft uit de 
VS. De c.i.f.-prijzen van granen in Rotterdam zien we 
dan ook in enkele jaren met 60 procent dalen of stijgen. 
En deze prijsschommelingen kunnen dan nog worden 
vergroot tot het dubbele als gevolg van de wijzigingen 
in de wisselkoersen door het gebrek aan monetaire sta
biliteit. Het stelsel van de variabele invoerheffingen 
van de EG is dan ook volstrekt verdedigbaar. De 
hoogte van de heffingen dient wei onderwerp te zijn 
van onderhandelingen in het Gatt. Deze is afhankelijk 
van het prijsniveau dat men wenst te handhaven en zal, 
zoals ik eerder heb betoogd, afgestemd moeten worden 
op de werkelijke rationele bedrijven in een agrarische 
structuur, die men voor Europa wenselijk acht. Als 
voorbeeld zou dat voor de granen betekenen dat op 60 
procent van het graanareaal de kostprijs moet kunnen 
worden gehaald, geteeld op ca. een kwart van de land
bouwbedrijven in de EG (tabellen I. en 2.). 

Wat mag van de EG worden verlangd? 
Terwijl een bescherming tegen de zeer wisselende om
standigheden op de wereldmarkt dus is te verdedigen, 
is het anderzijds ontoelaatbaar, dat deze bescherming 
zou leiden tot het in stand houden van produkties, zoals 
van zuivel, vlees, granen en suiker, die slechts met be
hulp van zeer hoge exportsubsidies op de wereldmarkt 
kunnen worden afgezet. Hieraan maken zowel de VS 
als de EG zich schuldig. Mede daardoor is de wereld
marktprijs voor een aantal produkten zeer laag. Voor de 
ontwikkeling van de landbouw in de ontwikkelingslan
den is dat funest. 
Het verzet van de EG tegen de eisen van de VS is op dit 
punt niet te verdedigen en de Nederlandse regering zou 
het voortouw moeten nemen om hier een doorbraak in 
de onderhandelingen te bereiken. Reeds omdat Neder
land als belangrijk exportland groot belang heeft bij 
een beter functionerende wereldmarkt zou het zijn hui
dige standpunt ten aanzien van de exportsubsidies moe
ten herzien. De aarzeling van de EG en ook van Neder
land hieromtrent kan voor de boeren emstige conse
quenties hebben. Te verwachten valt, dat de EG op dit 
punt, althans ten dele, zal moeten toegeven en dan is 
het een cruciale vraag op welke wijze dat zal worden 
gerealiseerd. Zal men voortgaan met het tot dusver ge
voerde beleid van prijsverlagingen? Of zal men, door 
schade en schande wijs geworden, kiezen voor een be
perking van de produktie? Dit is ook de kernvraag 
waarvoor de landbouworganisaties worden gesteld en 
Ianger uitstel van de keuze is dan niet meer mogelijk. 

Vervolg op biz. 272. 
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Politieke partijen tussen pretenties en praktijk 

Enige tijd geleden publiceerde P. Kuypers, medewer
ker van het Amsterdams centrum voor cultuur en poli
tiek De Balie, het boekje Pretenties en partijen.' Het is 
een curieus werkje. Het bestaat uit een verzameling 
brieven van mensen die, behalve hun (mannelijk) ge
slacht, slechts met elkaar gemeen hebben dat zij reage
ren op eenzelfde aan hen gericht epistel van Kuypers. 
Hierin maakt Kuypers zich zorgen over het functione
ren van politieke partijen. Hij doet dit echter niet zo
maar. Hij schrijft zijn brief nadat hij in De Balie een 
drietaJ (besloten) discussiebijeenkomsten over de toe
komst van politieke partijen heeft georganiseerd.2 

Aldus ge"informeerd schrijft hij zijn brief, die hij teza
men met een achttal reacties en een 'laatste woord', dat 
weer van zijn hand is, tot genoemd boekje bundelt. Bij 
elkaar vormen deze activiteiten het 'vrijzinnig onder
zoek ... naar de toekomstige rot en positie van politieke 
partijen in de Nederlandse democratie', waarvoor De 
Balie van het jubilerende Ministerie van Binnenlandse 
Zaken (175 jaar) een subsidie ontving. 

Vee! kan men over dit boekje zeggen- en in onder
staand artikel zal er regelmatig aan worden gerefe
reerd -, maar een onderzoek kan het niet worden ge
noemd. Dat ligt niet aan de medewerkenden. Zij heb
ben de moeite genomen om de brief van Kuypers - zij 
het soms met duidelijke tegenzin - te beantwoorden. 
Het ligt veeleer aan de onsystematische aanpak van 
Kuypers. Wellicht wordt dat bedoeld met 'vrijzinnig'. 
Het resuJtaat is evenwel een verwarrende compilatie 
van cliche's, achterhaalde of foutieve inzichten, enige 
aanzetten tot analyse, gedateerde kritiek, een enkele 
prikkelende suggestie, vermoeide reacties op Kuypers ' 
voorzetten en een scala aan niet samenhangende deel
onderwerpen. Deze verwarring is niet in de laatste 
plaats te wijten aan Kuypers' eigen ambivalente hou
ding ten opzichte van partijen, zoals ook verschillende 
van de andere auteurs opmerken. Enerzijds toont Kuy
pers zich Lid van de 'generatie van de jaren zestig', die 
streefde naar politisering, democratisering, ideologise
ring en meer participatie. Anderzijds is hij duidelijk 
be"invloed door het postmodeme klimaat van het einde 
van de jaren tachtig, waarin berusting ·overheerst. Met 
instemming haalt hij de Franse (post-modeme) filosoof 
Lyotard aan. Nu de tijd van grote denkbeelden voorbij 
is en de 'performativiteit' (sic!) van de staat en de poli
tieke partijen afneemt, blijft er niet veel meer over dan 
'de wisselende en tijdelijke consensus in de pragmatiek 
van het (politiek) handelen' (p. 13). Kuypers neemt er 
kennelijk genoegen mee. Wellicht bestaat er enig oor
zakelijk verb<md tussen zijn radicaliteit van destijds en 
zijn gelatenheid van nu, de overgang is echter niet vol
ledig en voor een systematische analyse van de veran-
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derende rol van partijen biedt een dergelijke persoon
lijke Werdegang niet echt een helder kader. Toch zijn 
verschillende opmerkingen van diverse auteurs in Pre
tenties en partijen de moeite van het vermelden waard, 
al zal dit in een ander raamwerk gebeuren dan de 
'structuur' van het boekje. 

De wetenschappelijke discussie over politieke par
tijen 
Politieke partijen zijn voortdurend aan kritiek onderhe
vig (geweest). In de formele structuur van de meeste 
democratieen waren zij in eerste instantie niet voor
zien. De meeste constituties gingen uit van kiezers en 
gekozenen en besteedden aan de intermediaire struc
tuur van politieke partijen nauwelijks aandacht. Ster
ker, in de klassiek-liberale democratische opvatting 
was partijvorming uit den boze, omdat zij de natie zou 
verdelen en in de (parlementaire) besluitvorming de 
rede door de macht zou vervangen. Ook in de radica
lere opvatting van de directe democratie, die teruggaat 
op onder anderen Rousseau, pasten partijen niet, daar 
zij tussen het volk en de 'algemene wil' zouden staan. 
Aan het eind van de negentiende eeuw was het echter 
duidelijk dat nationaal-georganiseerde partijen niet 
meer weg te denken waren uit democratische politieke 
systemen. Men ging spreken van een partijendemocra
tie of van een partijenstaat. Met de invoering van het al
gemeen kiesrecht bleken partijen nuttige en nodige in
strumenten om de kiezersmassa enige vorm te geven en 
om de band tussen overheid en onderdaan te verzorgen. 
Partijen - althans de meest succesvolle - namen de 
vorm aan van massaorganisaties. Rond de vorige eeuw
wisseling kwam de massa-democratie op, een totaal 
nieuw type democratie.3 De Spaanse filosoof Ortega y 
Gasset sprak zelfs van de 'opstand van de mass a's' : 
Massapartijen leken de aangewezen organisaties om dit 
proces te begeleiden. 
lnmiddels evenwel lijkt het tij te keren. Zijn massapar
tijen, met hun gecentraliseerde structuur, waarbinnen 
relatief grote aantallen I eden zich afdelingsgewijs orga
niseren, nog wei de meest adequate vormen van poli
tieke organisatie? In het onderzoek naar partijen begon 
men zich vanaf de jaren zestig steeds meer met deze 
vraag bezig te houden. Waar de bekende Franse politi
coloog Duverger in zijn Les part is politiques ( 1951) de 
massapartij (van het sociaal-democratische type) nog 
als een eindstation beschouwde, gekoppeld aan de de
finitieve invoering van het algemeen kiesrecht, gingen 
steeds meer onderzoekers het historisch bepaalde ka
rakter van die massapartijen benadrukken. Met andere 
woorden: nieuwe tijden zouden ook nieuwe typen van 
partijen voortbrengen, ondanks de continui"teit van het 
algemeen kiesrecht. Zo stelde Kirchheimer in 1966 dat 
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de mass integration parties (veel gelijkend op wat men 
in Nederland de emancipatiepartijen zou noemen) 
plaats zouden maken voor de zogeheten pak-alles-par
tijen of catch-all-parties, die minder nadruk leggen op 
ideologie en die ook organisatorisch anders in elkaar 
steken (het individuele partijlid wordt minder belang
rijk, de partijtop krijgt meer macht; men werft kiezers 
in aile bevolkingslagen en niet meer hoofdzakelijk in 
speciale sociale klassen of godsdienstige groeperingen; 
de contacten tussen partijen en belangengroepen nemen 
toe).5 Anderen leggen andere accenten. In een recent 
boek over partijorganisaties voorziet Panebianco een 
ontwikkeling van de massa-bureaucratische partij naar 
de electoraal-professionele partij, gekenmerkt door ge
ringe participatie van leden en kiezers, concurrentie 
door belangengroepen, specialisatie en professionalise
ring op het terrein van verkiezingen, en een eveneens 
geringe stabiliteit.6 

Nu zijn deze algemene modellen niet zonder meer of 
volledig toepasbaar op de Nederlandse situatie; daar 
zijn het modellen voor.7 Zij geven echter wei aan dat 
men de ontwikkelingen in Nederland niet als een gei'so
leerd verschijnsel moet beschouwen. Bovendien kun
nen zij als waarschuwing dienen tegen de neiging de 
huidige situatie te beoordelen aan de hand van een (ge'i
dealiseerde) visie op hoe partijen in het verleden func
tioneerden. Immers, indien bepaalde tendensen in de 
meeste westerse democratieen zijn te herkennen, dan 
heeft het weinig zin te denken dat Nederland daar vol
ledig aan ontkomt en zal men zich bij het beoordelen 
van partijen moeten afvragen in hoeverre de verande
ring in het functioneren van partijen is bepaald door de 
poging van partijen zich aan te passen aan verande
rende omstandigheden. 
In zijn 'laatste woord ' in Pretenties en partijen ziet 
Kuypers - na vee! kritiek in die zin - het gevaar van 
nostalgie naar een ge'idealiseerd veri eden, maar hij slaat 
door. Het lijkt hem niet zinvol om over het verleden 
van partijen te blijven discussieren. Het constateren van 
de achteruitgang van partijen is volgens hem onzinnig. 
Liever wil hij het hebben over ' de veranderingen, die 
in de rol en de functie van partijen zijn opgetreden' . 
Hoe hij veranderingen wil bestuderen zonder naar het 
verleden te kijken, is evenwel een raadsel. Daarnaast 
vindt hij dat over die veranderende rol veel te opper
vlakkig wordt gepraat: 'bij voorkeur in termen van lid
maatschap, verkiezingsuitslagen en andere cijfersco
res' . De partij wordt door de deskundigen te gei'soleerd 
behandeld. Er is te weinig aandacht voor de context; zo 
wordt de relatie met de bureaucratie en de staat zelden 
gelegd, aldus Kuypers (p. 66). 
Hier wreekt zich toch echt dat Kuypers geen werkelijk 
onderzoek heeft gedaan. Indien hij dat wei had gedaan, 
dan was hij - bijvoorbeeld bij de geciteerde auteurs, 
Kirchheimer en Panebianco - gestuit op de uitvoerige 
aandacht die deze auteurs besteden aan maatschappe
lijke ontwikkelingen als individualisering en fragmen
tatie van de samenleving. Hij had kunnen zien hoe par
tijen zich bewegen in de electorale en parlementaire 
arena's, hoe zij zich verhouden tot sociale bewegingen 
en belangengroepen of hoe zij zich gedragen als (po
tentiele) regeringspartijen. lndien hij enige literatuur 

over het neo-corporatisme ter hand had genomen, was 
hem de relatie tussen partijen enerzijds en de staat en de 
bureaucratie anderzijds zeker niet ontgaan.8 Sprak Lijp
hart in 1968 al niet van' interlocking directorates' (per
sonele unies van topfuncties in het maatschappelijk 
Ieven, inclusief de partijen)?9 En gewaagden Van den 
Berg en Molleman in 1975 niet van de 'gesloten be
leidscircuits' van fractiespecialisten, vakministers, ge
specialiseerde departementale ambtenaren, pressie
groepen en adviesorganen?'0 

Het onderzoek heeft sindsdien niet stilgestaan. Zeker, 
er dient nog veel onderzoek gedaan te worden, maar het 
beeld dat Kuypers van de wetenschappelijke stand van 
zaken schetst is verre van volledig. Daar komt nog bij 
dat hij zich op merkwaardige wijze afkerig toont van 
empirische gegevens ('cijferscores'). Getallenreeksen 
moet men niet heilig verklaren; gegevens moeten in 
een historisch, theoretisch en/of norrnatief kader wor
den geplaatst. Zonder die gegevens, evenwel, blijft veel 
van de kritiek in de Iucht hangen en is het onderscheid 
tussen Dichtung en Wahrheit nog moeilijker te maken 
dan het met die gegevens al is. Ook bij de behandeling 
van enkele thema's hieronder zullen daarom toch en
kele getalsmatige gegevens worden gepresenteerd. 

Verminderde participatie in partijen en constant 
vertrouwen in de democratie 
Wanneer wij ons nu richten op de Nederlandse poli
tieke partijen, is het duidelijk dat ook zij aan verande
ringen onderhevig zijn." Een aspect daarvan is het ver
minderde aantal !eden. In absolute getallen verrnin
derde het totale ledenbestand van aile partijen vooral in 
de jaren zestig, terwijl ook de Iaatste jaren weer een 
duidelijke achteruitgang is te bespeuren. Omdat het 
aantal kiezers groeide, nam de organisatiegraad (ver
houding leden/kiezers) sterk af: van 15% in 1946, via 
8% in 1967, tot ruim 3% in 1989. In Pretenties en par
tijen wordt over die ontwikkeling soms zorg uitgespro
ken (bijvoorbeeld door Zonneveld), soms aanvaardt 
men haar als onverrnijdelijk (Kuypers, Kalma). Er lijkt 
zich inderdaad een verschuiving voor te doen van een 
massapartij naar een kaderpartij, zij het dat de laatste 
een modeme variant is van de negentiende-eeuwse ka
derpartij. De notabelen van toen zijn vervangen door de 
'apparatjiks' (partijkader) van nu, al suggereert een be
grip als 'partijbaron' ook een terrninologische verwant
schap. Tevens hebben de amateurs van toen deels 
plaatsgemaakt voor de professionals van nu (bij de par
tij en bij de Tweede-Kamerfractie), maar hun aantal is 
- zeker in vergelijking met de buurlanden- nog steeds 
niet erg groot. De modeme kaderpartij heeft enige 
-maar lang niet aile- trekjes van de door Kirchheimer 
en Panebianco beschreven 'pak-alles-partij' of 'electo
raal-professionele partij'. Haar structuur is forrneel nog 
geent op de massapartij. Het aantal !eden noopt echter 
tot het loslaten van de terrn 'massapartij'. 
Hoe moet het geringe ledental van partijen worden be
oordeeld? Is het waar dat partijen daardoor steeds min
der hun rol als interrnediair tussen staat en burger ver
vullen, zoals Kuypers stelt (p. 12)? Of dat zij mede 
daardoor 'niet Ianger de souvereiniteit van het volk be
lichamen'? Vrijwel aile andere auteurs waarschuwen 
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naar aanleiding hiervan voor a! te hoge verwachtingen 
omtrent hetgeen partijen vermogen en Stuurman maakt 
korte metten met Kuypers' gebruik van de term volks
souvereiniteit. De vraag of het geringe aantal !eden de 
legitimiteit van partijen -en daarmee van het politieke 
stelsel, waarin zij een belangrijke rol spelen- niet aan
tast, is echter zeker relevant. 
Deze normatieve vraag kan men op verschillende wij
zen proberen te beantwoorden. Men kan wijzen op de 
relatief hoge opkomst bij de verkiezingen voor de 
Tweede Kamer (sinds de afschaffing van de opkomst
plicht gemiddeld ruim 80%) en daarmee tevens aanto
nen dat de kiezers zich niet massaal van de politieke 
partijen als zodanig afwenden. Ondanks hun geringe !e
den tal weten de partijen de kiezers kennelijk te bewe
gen in behoorlijke mate naar de stembus te gaan. Een 
groot ledental is niet meer nodig als bruggehoofd naar 
de kiezers; die functie is overgenomen door de televi
sie, net zoals opiniepeilingen de partij als communica
tiekanaal voor bottom-up informatie grotendeels over
bodig heeft gemaakt. Een kenmerk van deze 'video
mobilisatie' en 'elektronische informatie' is dat zij 
minder 'zichtbaar' zijn dan grote ledentallen en massa
meetings. Een partij of een Kamerlid behoeft veel min
der direct contact met de burgers om te weten wat er 
onder hen leeft. Minder contact betekent niet automa
tisch slechter ge"informeerd. Op zijn beurt kan de bur
ger hierdoor minder snel de noodzaak voelen om lid te 
worden van een partij. 
Daarmee stuiten wij op de vaak impliciete aanname dat 
minder partijpolitieke participatie door burgers een 
aanwijzing is voor politieke ontevredenheid. Maar 
minder participatie kan evengoed duiden op instem
ming met de werking of de resultaten van het politieke 
proces. De Amerikaanse politicoloog Olson heeft er in 
zijn bekende werk The Logic of Collective Action 
( 1965) op gewezen dat het voor een individuele burger 
niet rationeel is lid te worden van een organisatie (als 
een politieke partij), waarvan het nastreven van een 
'collectief goed' het doe) is.'1 Immers, omdat deze bur
ger ook kan profiteren van een collectief goed zonder 
dat hij lid is van de organisatie die dat goed nastreeft 
(daarom is het een collectief goed), is het nut van dat 
lidmaatschap gering. Aileen wanneer die organisatie 
daamaast voor hem ook nog enkele 'selectieve prik
kels' produceert (bij voorbeeld: carriereperspectieven) 
is het lidmaatschap de moeite waard. Maar dat geldt 
vanzelfsprekend voor een relatief kleine groep. Olson 
is later gekritiseerd vanwege het al te economische ka
rakter van het model, waarin slechts plaats is voor ma
terie\e overwegingen", maar hij heeft met zijn werk een 
essentiele vraag opgeworpen. Hetfree rider-probleem, 
vooral ook bekend in de vakbeweging, maakt het zon
der meer verklaren van non-participatie uit ontevreden
heid tot een hachelijke onderneming. 
Zoals reeds opgemerkt, loopt het totale ledental van de 
Nederlandse partijen de laatste jaren opnieuw sterk 
terug. Individuele fluctuaties daargelaten is deze ten
dens bij aile partijen, behalve de orthodox-calvinisti
sche, waameembaar. 14 Tegelijkertijd neemt de tevre
denheid over het functioneren van de Nederlandse de
mocratie juist toe, zo blijkt uit de zogeheten Eurobaro-

284 

meter-peilingen. Vanaf 1973 is op gezette tijden in de 
lidstaten van de EG door middel van een enquete ge
vraagd in welke mate men tevreden was met de manier 
waarop de democratie in het eigen land werkt. In Ne
derland was tijdens de jaren zeventig door de bank ge
nomen ruim zestig procent tamelijk of zeer tevreden 
(met uitzonderingen in september 1973 en november 
1978). Van 1980 tot en met 1985 schommelde dit per
centage tussen 51% en 59%. Vanaf \986 werden weer 
waarden boven de 60% bereikt. In 1989 toonde voor 
het eerst meer dan 70% van de bevolking zich tamelijk 
of zeer tevreden over de werking van de Nederlandse 
democratie (in juli: 74%; in oktober/november: 73%)." 
Nederland scoort hiermee bijzonder hoog. In 1989 
waren aileen in de Bondsrepubliek (76-78%) en 
Luxemburg (76-82%) nog iets meer mensen tevreden. 
In andere Ianden was dat duidelijk minder: Belgie 53-
63%, Denemarken 61-70%, Griekenland 48-53%, 
Frankrijk 54-56%, Ierland 57-59%, ltalie 27-29%, Ver
enigd Koninkrijk 55-57%. 
Uit deze 'cijferscores' moet men niet afleiden dat er 
geen kritiek mogelijk is. Bijna dertig procent van de 
Nederlandse bevolking toont zich immers minder te
vreden. Zij geven wei aan dat verminderde (partij)poli
tieke participatie en een grote mate van tevredenheid 
over de werking van de democratie heel goed samen 
kunnen gaan. 
In dit verband is het aardig de door Jansen van Galen in 
Pretenties en partijen aangehaalde Drion, oud-lid van 
de Hoge Raad, ten tonele te voeren: 'Wij doen nu wei 
alsof iedereen macht en zeggenschap wil hebben, maar 
dat is absoluut niet zo. ledereen weet verdomd goed 
hoe verve/end vergaderen is, hoewel je daardoor een 
klein beetje invloed verwerft. Zolang de ding en redelijk 
goed verlopen houdt men zich er liever buiten. Het 
enige wat gegarandeerd moet zijn is dat de burger kan 
ingrijpen als de zaken echt mis dreigen te gaan. Dat 
kanaal mag niet verstopt raken.' (p. 15) 

Interne partijdemocratie 
Kalma raakt aan deze door Orion geformuleerde eis 
wanneer hij zich afvraagt hoe het zit met het democra
tisch gehalte en het draagvlak van de besluiten, wan
neer zich een verschuiving van massa- naar kaderpartij 
voordoet. 'Komt niet de (in de praktijk betrekkelijke) 
democratische controle die met een actief verenigings
leven samenhangt te vervallen, zonder dat een externe 
democratische controle (zoals in Amerika de "pri
maries") beschikbaar is?' (p. 35) Of het idee van een 
primary, waarbij ook niet-partijleden invloed hebben 
op de interne gang van zaken van een partij, in Kalma's 
eigen partij (de PvdA) haalbaar is, waag ik te betwij
felen. Maar wat dan? Het is niet reeel een grote bloei 
van het aantal !eden in de nabije toekomst te verwach
ten, alle ledenwerfacties ten spijt. Men zou kunnen pro
beren het draagv lak te vergroten door binnen het 
(kleine) ledenbestand dan toch op zijn minst zoveel 
mogelijk !eden direct bij de besluitvorming te betrek
ken. Bijvoorbeeld door middel van een intern referen
dum, zoals in diezelfde PvdA recentelijk is gesugge
reerd. Het eigenaardige is dat binnen de PvdA het refe
rendum in het midden van de jaren zestig werd afge-
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schaft, juist omdat het niet democratisch was: te weinig 
!eden participeerden. Nu zou het worden ingevoerd, 
omdat het de interne democratie juist zou versterken: 
het simpele lid krijgt meer invloed. 
Opvallend is dat de PvdA, maar het geldt evengoed 
voor andere partijen, oplossingen voor het probleem 
van verminderde participatie vrijwel steeds zoekt bin
nen het 'denkraam' van een massapartij, met !eden die 
zich organiseren binnen het verband van een afdeling 
en zich van daaruit actieftonen. Wellicht is het verstan
dig om de mythe van de massapartij los te Iaten en niet 
aileen te denken in 'afdelingen' of 'actieve partijleden', 
maar bijvoorbeeld ook in 'gesprekskringen' of 'sym
pathisanten'. Enkele pogingen in die richting zijn wel
iswaar ondemomen, maar bleken te schuchter om echt 
zoden aan de dijk te zetten. Een grondige studie naar 
echt alternatieve vormen van partijorganisatie is ge
wenst. De vraag van de interne partijdemocratie wordt 
er echter niet eenvoudiger door. Hoewel het vertrou
wen in de democratie als zodanig behoorlijk groot is, is 
die vraag toch belangrijk. Het is immers niet onredelijk 
om van politieke partijen, die een zo belangrijke rol in 
het politieke bestel spelen (men denke aan het absolute 
monopolie dat zij hebben op de rekrutering van poli
tici), te verwachten dat zij het intern democratische ge
halte op peil te houden. 

Die interne democratie wordt ook bei'nvloed door de fi
nanciele gevolgen van de exodus van de !eden. Neder
landse politieke partijen zijn in belangrijke mate afban
kelijk van de contributiebijdragen van hun leden.'6 Wat 
zou er gebeuren indien partijen die !eden niet meer 
nodig hadden vanwege de inkomsten? Zij zijn ook al 
niet nodig als 'bruggehoofd' naar de kiezers (zie hier
boven). Het gevolg is dat de partijen, vanuit de optiek 
van hun organisatie bezien, leden aileen nog behoeven 
om het partijapparaat draaiende te houden en om vol
doende kandidaten te hebben voor politieke functies. 
De wens van verschillende partijen om meer subsidie 
van de overheid te ontvangen moet ook in dit Iicht wor
den bezien. In Pretenties en partijen bepleit Hoekstra 
een ruimere subsidiering, vooral ook om de internatio
nale gerichtheid van de Nederlandse partijen te verster
ken (p. 30). Nauta acht een proces van professionalise
ring van de partijen gewenst. Maar dat kost geld. Moet 
de overheid voor de partijen in de bres springen? Als zij 
dat niet doet, is dan de kans niet groot dat partijen zich 
meer tot het bedrijfsleven wenden? lndien de overheid 
wei tot extra subsidiering overgaat, moet het subsidie
bedrag dan niet ook afbangen van het aantal leden en 
niet alleen van het aantal zetels, zoals nu reeds het 
geval is? Men hoeft geen ijdele hoop op (de terugkeer 
van) een massale ledenaanhang te koesteren, om toch te 
streven naar een minimum aantal mensen dat bereid is 
tijd en/of geld aan partijen te besteden. 

Rekrutering en ideeenproduktie 
Politiek-inhoudelijk gaan partijen meer op elkaar Iij
ken. Sommigen ervaren dit als een gemis. In het voor
jaar van . 1990 maakte de Rotterdamse hoogleraar 
Oerlemans met een artikel in NRC/Handelsblad 
(14/2/1990) over 'Eenpartijstaat Nederland' verschil-

Iende pennen los. In Pretenties en partijen gewaagt 
Stuurman van een 'semi-een-partijstaat' (p. 25). Oerle
mans legt in een voor een historicus overigens nogal a
historisch betoog de nadruk op de zelfgenoegzaamheid 
van de Nederlandse politieke kaste. Stuurman bena
drukt de geslotenheid van een circuit van beroepspoli
tici, die men zou kunnen doorbreken door de invoering 
van een referendum naar Italiaans model (hetgeen ech
ter geen garantie is voor tevredenheid over de werking 
van de democratie aldaar- zie hierboven), door decen
tralisatie, door rechterlijke toetsing van 'wetten en de
creten', etc. (p. 25). Zonneveld stelt dat de politici ' al
lemaal even glad' zijn, 'alsof ze allemaal van dezelfde 
mal kwamen' (p. 57). Van den Berg spreekt elders van 
een 'prefab-Kamerlid' .11 

De selectie van kandidaten door de partijen wordt in
derdaad gekenmerkt door een zekere eenzijdigheid. 
Voor een belangrijk deel komt dit, doordat de rekrute
rende instantie, de partijorganisatie, zelf duidelijk geen 
doorsnee van de Nederlandse bevolking vormt en bij de 
selectie nauwelijks buiten de grenzen van de eigen or
ganisatie kijkt. Partijen zouden hier wat minder in zich
zelf gekeerd moeten zijn. De kwaliteit van vertegen
woordigers is echter altijd gekritiseerd. Ook wat dit be
treft moet men het verleden niet idealiseren. Aan de 
andere kant is de berusting van Jacobse wei erg gemak
kelijk: 'Maar moe ten we er niet eerder dankbaar voor 
zijn te Leven in een redelijk democratische samenle
ving, waarbinnen overheid en overheidsinstellingen 
zijn samengesteld uit doodgewone mensen, die zich 
niet torenhoog verheffen hoven "de massa", maar er 
eenvoudig midden tussen staan?' (p. 38). Enige kwali
teitseisen mag men toch wei stellen? Of, zoals de soci
aal-democratische hoogleraar Bonger in 1934 stelde: 
'De democratie zal selectionistisch zijn , of zij zal niet 
zijn!' .18 

De politiek-inhoudelijke convergentie van partijen 
wordt vaak verklaard door een verminderd belang van 
de ideologie. Dit hoeft natuurlijk niet zo te zijn. Con
vergentie is ook mogelijk doordat een ideologie domi
nant wordt. In Nederland kan men zeggen dat aile grote 
partijen inmiddels een vorm van sociaal-liberalisme als 
richtsnoer hanteren. Oat is erg ideologisch, maar niet 
makkelijk zichtbaar. Bovendien stimuleert deze situatie 
niet tot grote debatten. Nauta beklaagt zich over het ge
brek aan 'debatcultuur' in Nederland, dat volgens hem 
wellicht te verklaren is doordat het traditionele gezin 
hier exemplarisch is voor het politieke gedrag. 
Ook zonder grote debatten kan de ideologie aanwezig 
zijn. Kalma stelt zelfs (p. 34) dat het 'ideologisch' ge
halte van de Nederlandse partijen betrekkelijk hoog is. 
Maar ook hij zal toch moeten erkennen dat de ideologi
sche verschillen tussen de partijen relatief gering zijn. 
Bovendien is het de vraag of het gedachtengoed van de 
huidige partijen veel meer is dan het oppoetsen of 're
cyclen' van oude ideeen. 19 Maar zelfs dan is het te 
vroeg om te concluderen dat het politieke handelen ge
dachtenloos wordt gemodelleerd naar de functionele 
eisen van het politieke systeem, zoals Kuypers stelt (p. 
63). 
Ook hier - het wordt eentonig - moet men niet denken 
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dat de constatering dat de partijen inhoudelijk op elkaar 
lijken nieuw is. Zo sprak Daniel Bell in 1960 van The 
End of Ideology. Voor Nederland constateerde Hooger
werf in 1965 over de houding van politieke partijen ten 
opzichte van politieke strijdpunten dat 'de mate van 
verschil tussen de bepleite oplossingen verminderd (is) 
en de bereidheid tot compromissen toegenomen'. Hij 
concludeerde: 'Misschien waart er toch een spook 
door Europa, een spook met de dubbele naam van ont
ideologisering en depolitisering ' .20 Daama kwamen 'de 
jaren zestig ' . Maar staan die niet veel meer voor een 
stijlrevolutie dan voor diepgravende herideologisering? 
Is het 'ideologisch gehalte' nu inderdaad zoveel minder 
dan in die 'jaren zestig'? 

De partijen in internationaal perspectief 
Wat in ieder geval verminderd lijkt, is de beleidsruimte 
die de regering autonoom kan invullen. De 'marges van 
de democratie' zijn vooral door de voortschrijdende 
Europese integratie wei erg smal geworden. Nationale 
partijen hebben daardoor minder mogelijkheden om 
zich ten opzichte van elkaar te profileren (hoewel dat 
zeker wat meer zou kunnen dan nu het geval is). Een 
aantal auteurs in Pretenties en partijen wijst op het be
lang van 'Europa' voor het functioneren van de Neder
landse politieke partijen. Hoekstra stelt terecht dat de 
Nederlandse partijen zich vee! te weinig gericht orien
teren op de Europese besluitvorrningsniveaus en me
chanismen (p. 30). Kalma stelt zich de vraag ' hoe de 
partijen zich ontwikkelen in een situatie waarin de po
litieke speelruimte op nationaal niveau vermindert, 
maar er van een werkelijke politieke democratisering 
op Europees niveau nog lang geen sprake is' (p. 35). 
Beiden signaleren het probleem, maar komen niet met 
(aanzetten tot) oplossingen. Binnen het bestek van het 
boekje kon dat ook niet. Nu blijft het- huns ondanks?
bij losse opmerkingen. Een nader onderzoek (maar dan 
niet al te 'vrijzinnig') naar de gevolgen van (West-) Eu
ropese integratie, Duitse eenwording en Oosteuropese 
democratisering op het functioneren van nationale par
tijen en op hun relaties tot andere (zuster-) partijen is 
niet overbodig. 

Slot 
De Nederlandse partijen zijn onderhevig aan verande
ringen die gepaard gaan met problemen. Zij staan 
daarin niet aileen. Sommige ontwikkelingen zijn ook 
elders te bespeuren. Voor een goed begrip is een verge
lijking met andere Ianden, maar ook een vergelijking in 
de tijd noodzakelijk. Onder andere daaraan ontbrak het 
in Pretenties en partijen, dat de weerslag van een 'vrij
zinnig onderzoek' beoogde te zijn. De afwezigheid van 
een structurerend kader leidde - zoals ook in de inlei
ding gesteld - tot een regen van losse opmerkingen en 
suggesties van zeer verschillend niveau. Sommige 
ervan waren echter interessant genoeg om er in deze 
beschouwing bij stil te staan en zijn nadere analyse 
waard. Wel\icht verstrekt het ministerie van Binnen
Jandse Zaken ook hiervoor nog eens een subsidie. 
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V anuit de dood bekeken 

kijkend vanuit de dood zul je eindelijk zien 
wie je nooit van je Ieven moest zien 
kun je altijd be graven worden waar je maar wilt 
rondsnuffelen waar je maar wilt en jezelf begraven 
begraven op een plek die hun haat wekt 

wanneer het zand van hun schep op je gezicht valt 
moet je ze bedanken, en nog een keer bedanken: 
je ogen zullen de vijand nooit meer zien 
dan komt vanuit de dood 
hun schreeuw, verzakt in vijandschap 
maar die kun jij niet horen 
diit is de schreeuw van de ergste zielepijn 

Een zin met slagkracht leidde een Ieven tijdens Poetry International '90: Mijn vaderland, over Amsterdarnse 
grachten vaart het traag voorbij. Zo onmogelijk is het voor de Chinese dichter Duoduo (1951 -) los te komen van 
zijn vader/and, dat hij tijdens de toestanden op het Plein, waarvan hij ooggetuige was, nog net kon ontvluchten. 
In Engeland waar hij nu woont is een uitgebreide vertaling van zijn wanhopig werk verschenen: Looking out from 
death . 
Hier is de Nederlandse versie van het titelgedicht. (R.B.) 
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Signalementen 

Middenveld en commercialisering 

Deze maand viert het CDA in zelfverzekerde stemming 
zijn tienjarig bestaan. Deze zelfverzekerdheid vloeit 
deels voort uit de successen van het beleid van de twee 
kabinetten-Lubbers: het bedrijfsleven heeft zich her
steld, er zijn een kleine half miljoen banen bijgekomen. 
Bovendien zijn de sociale voorzieningen, vergeleken 
met die in het buitenland, nog altijd goed. De BY Ne
derland is opgebloeid. Mede daardoor stond samenwer
king met de PvdA weer open. Hoewel het overgrote 
dee! van de CDA-achterban zich vorig jaar uitsprak 
voor continuering van het centrum-rechtse beleid, werd 
die samenwerking ook daadwerkelijk aangegaan. 
Voorts is de juichstemming te danken aan de doorwer
king van het leerstuk van de verantwoordelijke samen
leving. De onduidelijke en onsamenhangende ideologi
sche koers van de jaren zestig en zeventig is voorbij. 
Christen-democraten beschikken weer over een her
kenbare visie. 'Het gaat goed met het CDA, zeker op 
ideologisch gebied', zo verzekert voorzitter Van Vel
zen ons in het rapport Bestuurlijke vernieuwing en de 
verantwoordelijke samenleving (1988). Is deze uit
spraak gerechtvaardigd? Leiden de christen-democra
ten het publieke debat, zoals zij zelf beweren? En heb
ben zij een aantrekkelijke politieke visie in huis? 
In zekere zin wei. Men zou de christen-democratie on
derschatten door haar nieuwe visie af te doen als een 
kortademig betoog, illustratief voor een overjarige 
machtspartij. 
Vooral de christen-democratische cultuurkritiek op een 
gemoderniseerde en vertechniseerde samenleving heeft 
sterke kanten. Anders dan socialisten en liberalen, heb
ben confessionelen vanouds bedenkingen bij verlicht
rationele vooroordelen als 'religie is een achterhaald 
fenomeen', 'wetenschap lost aile problemen op' en 
'materiele vooruitgang leidt vanzelf tot morele vooruit
gang'. Dat de anti-verlichte visie aanslaat, blijkt uit het 
groeiende ongenoegen met de vertechnisering van 
Ieven en dood (abortus, euthanasie) en met de milieu
verontreiniging waardoor het Ieven van toekomstige 
generaties in gevaar wordt gebracht. Naarmate de seep
sis groeit, neemt ook het besef toe dat de mens niet het 
alrnachtige middelpunt van de wereld kan zijn. 
De christen-democratische cultuurkritiek schiet op be
paalde punten echter te vee! door. Dat gebeurt bij voor
beeld wanneer het individualisme tot hoofdvijand van 
de moderne beschaving wordt uitgeroepen. De dia
gnose luidt steeds hetzelfde: de individualisering is te 
ver gegaan en keert zich tegen de mens; sociale veran
kering is daarom geboden. Met deze kritiek maken 
christen-democraten het zich wei erg gemakkelijk. Het 
individualisme kan imrners moeilijk worden vereenzel-
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vigd met anomie, eenzaamheid en ego'isme. Men zou 
zich moeten afvragen of het gevaar van het indivi
dualisme iiberhaupt wei bestaat (zeker in een wereld 
die nog genoeg slaafsheid kent). Het is echter zo dater 
'verkeerde verhalen' in omloop zijn, zoals 'ieder zoekt 
het zelf maar uit', 'succes is aan jezelf te danken' en 
'het komt erop aan om snel vee! geld te verdienen'. Dat 
deze 'verhalen', die uit een oogpunt van beschaving 
een sterk tegenwicht behoeven, in het ontzuilde tijd
perk aan invloed hebben gewonnen, lijkt mij evident. 
In de veroordeling van het individualisme wreekt zich 
wellicht de harmonische denkwijze van de christen-de
mocraten: ontkend wordt dat in de moderne samenle
ving het bestaan een voortdurende spanning en strijd is 
en dat de mens ertoe genoodzaakt wordt een zelfstan
dige koers te bepalen. Hoe het ook zij: christen-demo
craten stellen te weinig vertrouwen in de 'autonome re
delijkheid' van de mens: men proeft af en toe de oude 
bevoogding, of zelfs geestesdwang. Natuurlijk behoort 
nog een aanzienlijk dee! van de achterban tot het 'volg
zame christendom'. In deze groep is sympathie voor 
het vrijheidsstreven soms ver te zoeken. Mensen die 
niet genoeg moed hebben om naar vrijheid te streven, 
horen uiteraard graag dat het vorm geven aan een 
autonoom bestaan een ondeugd is. 

Tegenspraak 
Nog belangrijker is echter een opvallend gemis in het 
denken van het CDA over de moderne samenleving. 
Het CDA wil niet alleen het maatschappelijk midden
veld, de non-profit-sector, maar ook de marktsector 
versterken. Gevolg daarvan is een diep stilzwijgen over 
de schadelijke tendensen van het kapitalisme. 
Paul Scheffer heeft in dit blad al eens gewezen op de te
genspraak die hieruit voortvloeit: het CDA-verzet 
tegen culturele modemisering, tegen individualisme, 
anonimiteit en normvervaging, gaat gepaard met een 
instemmende houding ten opzichte van economische 
modernisering. Het CDA wil de dynamiek van het ka
pitalisme bevorderen en wil tegelijk de traditionele mo
raal herstellen.' Ook andere auteurs signaleren deze te
genspraak. Volgens Engbersen en Komter wenst het 
CDA enerzijds een economisch beleid te voeren dat re
kening houdt met de toenemende internationale inter
dependentie en schaalvergroting, maar anderzijds is er 
behoefte aan kleine, herkenbare leefverbanden. De sa
menleving is tegelijk een grote fabriek en een dorp. 
Maar bepalend voor de CDA-visie, merken de twee 
auteurs op, is het beeld van de samenleving als een 
groot bedrijf dat efficient en rendabel moet functione
ren. Het 'opportune' van een rendabel samenlevings
bedrijf hult zich in het gewaad van het 'principiele' van 
de verantwoordelijke dorpsgemeenschap. 2 De nostalgi
sche visie op de samenleving als een dorp, waar weder
zijdse zorg nog bestaat en geen beroep wordt gedaan op 
overheidshulp, fungeert hierbij als ideologische legiti
mering van het bezuinigingsbeleid. 
Nu ligt in het christen-democratische denken in prin
cipe een authentiek verzet tegen een vercommerciali
seerde samenleving besloten. In de lange christen-de
mocratische denktraditie is het wilde kapitalisme altijd 
met wantrouwen bezien. De christen-democratische so-
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ciale filosofie was oorspronkelijk zelfs een concurrent 
van het socialisme. We hoeven maar te denken aan de 
geschriften van Abraham Kuyper die zijn woede over 
kapitalistische wantoestanden niet onder stoelen of 
banken stak. Ook in de uiteenlopende vorrnen van 
corporatisme, zoals de voorstellen tot publiekrechte
lijke bedrijfsorganisaties en bezitsspreiding in de jaren 
vijftig, staan in het teken van een maatschappijconcep
tie waarin de negatieve gevolgen van de vrije markt 
worden onderkend. Kapitaal en arbeid dienen harrno
nieus samen te werken in een overzichtelijke en her
kenbare economische structuur. In het christen-demo
cratisch stokpaardje van bezitsvorrning komt de wens 
tot uitdrukking dat zoveel mogelijk mensen dienen deel 
te nemen aan produktie en bedrijvigheid. Door duur
zaam persoonlijk bezit na te streven, wordt spaarzin, 
eigen initiatief en persoonlijke verantwoordelijkheid 
gestimuleerd. Bezitsloosheid is immers een verkeerde 
ontwikkeling: er ontstaan tegenstellingen, een 'nega
tieve mentaliteit ' en 'onmaatschappelijk gedrag '. 
In de CDA-visie is weinig meer te bekennen van deze 
idealen. In feite legt het CDA zich neer bij de onge
richte en quasi-anarchistische economische ontwikke
lingen en is aileen bereid achteraf bij te sturen. Men 
kan gerust van een omwenteling spreken: op econo
misch vlak is de partij in liberaal vaarwater gekomen. 
Niet dat men de ondememing definieert in econo
misch-liberale zin, als privaat eigendomsobject of als 
private inkomensbron, of dat het ongeremde winststre
ven wordt omarrnd. Maar deregulering, flexibiliteit en 
Iastenverrnindering zijn de toverwoorden om de econo
mic weer aan te zwengelen. Het rendementsdenken 
overheerst. Met Van Zuthem kan men de vraag stellen 
of het CDA er wei in geslaagd is een visie op verant
woordelijk ondememen te ontwikkelen. Winstdeling, 
produktaansprakelijkheid, verantwoordelijkheid voor 
werkgelegenheid, produktkwaliteit, bescherrning van 
het milieu, al deze doeleinden die uitstekend in de tra
ditie van het christelijke sociale denken passen, krijgen 
geen concrete uitwerking. Meestal beperkt men zich tot 
de vrijblijvende eis dat economische doeleinden 'so
ciaal genorrneerd' moeten zijn, met andere woorden, 
gericht moet zijn op het belang van de 'sarnenleving' .3 

De schadelijke aspecten van de kapitalistische econo
mic blijven dus onderbelicht. Het lijkt wei of heden
daagse christen-democraten vergeten zijn dat het kapi
talistische produktiesysteem naar extremiteit neigt 
(concurrentieverscherping, crises) en dat het geen 
evenwichtssituatie of harmonie kan representeren. 
Marx' notie dat het kapitalisme de meest revolutionaire 
kracht in de modeme geschiedenis vertegenwoordigt, 
heeft echter nooit ingang gevonden in het christen-de
mocratische denken. Zo treft men in CDA-publikaties 
zelden het inzicht aan dat door de modeme economi
sche ontwikkelingen de produktieve en integratieve 
functies van het gezin zijn verdwenen. Het is niet over
dreven te stellen dat in het gezin - in CDA-terrnen -
een verantwoordelijkheidsvlucht heeft plaatsgevonden: 
niet sparen, maar besteden. Het gezin fungeert in toene
mende mate als een consumptie-eenheid. Toch blijft 
men de hoop vestigen op een hemieuwde sarnenbin
dende kracht van het gezin. 

Maximalisatie van nut 
Ook het consumentisme wordt onderbelicht. En als het 
aandacht krijgt vaak eenzijdig: het consumentisme van 
de burger aan het overheidsloket wordt immoreel ge
acht, terwijl de aanschaf van de tweede auto, de zoveel
ste videoset of verre vakantiereis vee) minder veront
rusting oproept. Toch worden in toenemende mate af
wijzende commentaren gewijd aan het oprukkende 
marktdenken, aan reclame en de commerciele media. 
Vooral partij-filosoof Oostlander onderkent het gevaar 
van het consumentisme.• Immers, de Jogica van het 
consumentisme onderrnijnt waarden als trouw en duur
zaamheid. De ondertoon in populaire programma's en 
reclame is niet toewijding aan arbeid, geloof en gezins
Jeven, maar aandacht voor zelfexpressie, avontuur en 
een comfortabel Ieven. Niettemin blijft de kritiek op 
consumentisme en commercialisering onuitgewerkt. In 
de nota over de verantwoordelijke sarnenleving uit 
1987 is geen woord aan commercialisering gewijd. 
We moeten ons afvragen of deze Jeemte in het denken 
niet sarnenhangt met het begrippenkader van de verant
woordelijke samenleving: individu-middenveld-staat. 
Volgens de christen-democraten staat zowel de tendens 
van individualisering als de tendens van verstatelijking 
een vitaal middenveld in de weg. In deze optiek valt de 
commercialiseringstendens buiten het blikveld. Daar
mee geeft men zich er te weinig rekenschap van dat ook 
het marktdenken het middenveld bedreigd. De orienta
tie op beloningen stemt de motivatie van burgers im
mers op het eigenbelang af. Zeker, particulier initiatief 
kan mensen bij elkaar brengen, maar als de prikkel uit
sluitend bestaat uit de maximalisatie van nut of geld, 
dan gaat er eerder een desintegrerende werking van uit. 
Voorbeelden hiervan zijn te vinden in het sport- en 
kunstleven, twee kwetsbare interrnediaire velden met 
weinig financiele autonomie. Ook op andere terreinen 
zijn de kwalijke kanten van het denken in terrnen van 
nut of winst gemakkelijk waar te nemen. Burgers getui
gen meer en meer van een gelegenheidsmoraal, 'wat 
feitelijk werkt, is goed ', of van een a-morele houding. 
Natuurlijk, een morele houding is altijd afhankelijk van 
welvaart en goede vooruitzichten, in zekere zin van 
luxe. Maar de hedendaagse weerzin tegen belasting
heffingen, in het bijzonder tegen het draagkrachtbegin
sel, geeft te denken. Een loyale houding is voortaan een 
zeldzaamheid. Eerder grijpen 'burgers' mogelijkheden 
aan om de wet in hun eigen voordeel uit te leggen en 
een grijs gebied te scheppen waarin de grenzen tussen 
recht en onrecht worden verschoven. Hoe meer utili
taire overwegingen, des te geraffineerder worden de 
middelen om gebruik te maken van deze grijze zone. 
Dit raffinement lijkt momenteel op grote schaal ingang 
te hebben gevonden. Gewiekste lieden die de overheid 
weten te 'tillen', kunnen zelfs op publieke instemming 
rekenen. De demoraliserende gevolgen hiervan Iijken 
me evident, zeker als fraudeurs expertise kunnen kopen 
om hun spel met juridische mist te omgeven.s 
Het denken in terrnen van geld of nut heeft ongetwij
feld positieve aspecten, zoals de accentuering van het 
kostenbesef. Maar de negatieve aspecten worden vaak 
over het hoofd gezien, ook binnen het CDA. De orien
tatie op winst of nut breekt de verrnaatschappelijking 
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juist af. Het zou dan ook evenwichtiger zijn geweest 
wanneer het CDA een pleidooi had gehouden waarin 
niet aileen de verstatelijking maar ook de commerciali
sering van het middenveld werd afgewezen. 

Nieuwe rijkdom 
De vraag rijst of een partij die zich zo verwant voelt 
met de be Iangen van het ondememersdom, het zich wei 
kan veroorloven de commercialiseringstendens al te ri
goureus te kritiseren. Het CDA is immers de partij van 
city-marketing en rendementsvergroting van het klein
en middenbedrijf. In dit Iicht bezien is het geen wonder 
dat het pleidooi voor de verantwoordelijke samenle
ving eenzijdig is uitgevallen. De partijfilosofen zien ai
leen het monster van de almachtige staat, maar onder
wijl hebben de jaren tachtig een ander monster in beeld 
gebracht: een onmachtige overheid in een samenleving 
van vrijbuiters. 
Typerend in dat verband is dat het CDA zich nagenoeg 
aileen op de nieuwe armoede richt, voor zover die 
onder de vorige kabinetten al in beeld kwam. Aan de 
'nieuwe rijkdom' wordt nauwelijks aandacht besteed. 
Terwijl het ostentatieve bestedingsgedrag van massa's 
welgestelden toch moeilijk aansluit bij de christen-de
mocratische principe van solidariteit. In het Iicht van 
dit principe werkt bijvoorbeeld het CDA-streven naar 
belastingverlaging de nodige bevreemding. Als men 
voor belastingverlaging opteert, geeft men immers de 
voorkeur aan grotere vrije bestedingen voor burgers, en 
geeft men aan dat er minder zwaar hoeft te worden ge
tild aan de belangen van de publieke zaak en de daar
mee verbonden zorg om het 'goede Ieven' dan aan be
langen van de particuliere sector. Mocht de wens van 
belastingverlaging zijn ingegeven ten einde de druk op 
het bedrijfsleven te verminderen, dan past het antwoord 
dat het hers tel van de economie op andere manieren ge
stimuleerd kan worden. 

Het pleidooi voor de verantwoordelijke samenleving is 
een antwoord op de problemen van de jaren tachtig. 
Het keert zich terecht tegen de gevaren van een versta
telijking van de samenleving. In het Iicht van de pu
blieke armoede van de jaren negentig doet het pleidooi 
echter gedateerd aan. Het is nu belangrijker aan te 
geven hoe de tendens van commercialisering tot staan 
kan worden gebracht zodat de doeleinden van solidari
teit, gerechtigheid en leefbaarheid niet in het gedrang 
komen. Blijft het CDA het antwoord hierop schuldig 
dan staat het onverminderd bloot aan de kritiek dat de 
leer van de verantwoordelijke samenleving als dek
marttel fungeert. (Bas van Stokkom) 

Noten 

I. Paul Scheffer, 'De onzuilde burger als moreel probleem', 
Socialisme en Democratie 1987, nr. 4, p. 128. 

2. G. Engbersen en A. Komter, 'Schuivende verantwoordelijk
heden', Beleid en Maatschappij 1988, nr. 5, p. 246. 

3. H.J. van Zuthem, 'De christelijk-sociale beweging en de ver
antwoordelijke samenleving', Christen Democratische Ver
kenningen 1988, nr. 10, p. 380 e.v. Voor het standpunt van 
'sociale normering' van de economie zie A. Oostlander, 
'Christelijk-sociaal denken als vorm van modem manage-
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men!' , Christen Democratise he Verkenningen, 1988, nr. I 0, 
p. 405 e.v. 

4. A. Oostlander onder andere in , 'Zorgzame samenleving als 
ideo Iogie misbruikt' , Trouw van 24-11-1989. 

5. Voor een bevestiging van deze stellingen, zie het recente 
onderzoek van Hess ing en Elffers (Trouw, 9-6-90). 

Zin en onzin bij L.C. Brinkman 

De afgelopen jaren heeft CDA-voorman Brinkman de 
aandacht getrokken met enkele inleidingen en artike
len, bedoeld om het idee van de 'zorgzame' of 'verant
woordelijke samenleving' nadere invulling te geven. 
Een voorbeeld vormt het college dat hij in november 
1988 aan de Rijksuniversiteit van Leiden gaf, en dat 
later in de bundel Verantwoordelijkheid: retoriek en 
realiteit (uitgeverij Tjeenk Willink) werd afgedrukt 
(zie SenD van november 1989). Recentelijk (Brinkman 
is inmidde1s minister-af en voorzitter van de Tweede
Kamerfractie van het CDA) trok een artikel van zijn 
hand in Christen-Democratische Verkenningen (l990-
6n) de nodige aandacht, evenals een inleiding op 30 
augustus voor het jubilerende 'Convenant van christe
lijk-sociale organisaties '. 
Brin~mans bijdragen zijn vaak wat lang uitgesponnen, 
terwijl de lezer zich bovendien door een reeks woord
spelingen heen moet vechten. Het artikel in CD-Ver
kenningen, waarop ik me in het navolgende zal concen
treren, heet bijvoorbee1d 'Den Haag topzwaar? Top
waar'; in de loop van het verhaa1 blijkt dat 'topwaar' 
ook nog op twee verschillende manieren gebruikt te 
kunnen worden- als bijwoord en als zelfstandig naam
woord! Maar wie zich daardoor niet laat afschrikken, 
neemt kennis van een visie op de verzorgingsstaat die 
niet in bijzaken verzandt, en die - ook in de tijd be
zien - redelijk consistent genoemd kan worden. Is dat, 
bij aile kortademigheid onder Nederlandse politici, al 
een voordeel, bovendien Iegt Brinkman vraagstukken 
op tafel die, ook buiten zijn eigen kring, hoogst rele
vant zijn, en waarop het antwoord in, bijvoorbeeld, de 
Partij van de Arbeid niet altijd eensluidend zal zijn. Dat 
geldt overigens ook voor het CDA zelf, waar bijvoor
beeld oud-premier Biesheuvel Brinkmans opvattingen 
onlangs kritiseerde. 

Moderne interpretatie 
Als er een centraal thema in Brinkmans bijdragen aan
gewezen moet worden, is dat het streven naar 'afslan
king' van de overheid. Die afslanking wil hij Iangs een 
tweetal wegen bewerkstelligen. In de eerste plaats 
1angs institutionele weg, door een consequente overhe
veling van bevoegdheden van de rijksoverheid naar 'Ia
gere' organen. Dat kunnen gemeentelijke of provin
ciale overheden zijn, maar wei in beperkte mate - an
ders is er s1echts sprake van 'verplaatsing van bureau
cratie', zoals Brinkman in CD-Verkenningen schrijft. 
Hier Iaat zich de populist in de fractievoorzitter even 
gelden: alsof territoriale decentralisatie niet weldege
lijk vermindering van bureaucratie kan betekenen. 
Maar toegegeven, in de huidige PvdA gaat men er vaak 
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te gemakkelijk van uit dat decentralisatie automatisch 
tot minder ambtelijk geregel leidt. 
Favoriet is bij Brinkman, zoals bij elke rechtgeaarde 
christen-democraat, de functionele decentralisatie: 
overheveling van bevoegdheden naar het maatschappe
lijk middenveld. Daaraan geeft hij overigens een be
trekkelijk modeme interpretatie, die in het CDA niet 
onomstreden zal zijn. Het gaat er om, door middel van 
budgetsystemen en dergelijke 'meer verantwoordelijk
heid echt te leggen in handen van direct betrokkenen'; 
bij ondememingen, scholen, ziekenhuizen, enz., en niet 
bij hun bestuurlijke vertegenwoordigers in en rond Den 
Haag. 'Het verhaal dat schoolbesturen,fondsbesturen, 
ziekenhuisbesturen, woningcorporaties, etc. hier qua 
bestuurscultuur onvoldoende aan toe zijn zou nog eens 
op zijn paternalistische waarde voor koepe/s, raden en 
bureaucratie kunnen worden getoetst.' 
Verder valt op hoe Brinkman, ondanks zijn kritiek op 
een consumentistische of hedonistische levensstijl, het 
individualiseringsproces als zodanig min of meer als 
gegeven accepteert. Het is hem er om te doen, de be
stuurlijke consequenties uit die individualisering te 
trekken, in plaats van er, zoals elders in het CDA wei 
gebeurt, tegen ten strijde te trekken. 'Een gefndividua
liseerde samenleving heeft recht op (een) meer indivi
duele benadering.' En: het gaat om 'bestuurlijke en so
ciale vernieuwing, ( .. . ) rekening houdend met zekere 
individualiseringstrends.' 

Rol van de consument 
Meer dan deze uitgangspunten roept de uitwerking die 
Brinkman er aan geeft, vragen op. Zo valt op dat hij 
weliswaar de kleinste eenheden in het maatschappelijk 
middenveld centraal stelt, in plaats van allerlei over
koepelende organisaties, maar dat de individuele ge
bruiker, client of werknemer overwegend buiten zijn 
gezichtsveld blijft. Hij spreekt bijvoorbeeld over de ge
wenste handelingsvrijheid van school-besturen; de po
sitie van de onderwijs-consumenten, de leerlingen en 
hun ouders, komt niet ter sprake. Zoiets is, gezien de 
belangen van het christelijk bijzonder onderwijs in ons 
land, misschien begrijpelijk, maar in een tijd van voort
gaande ontzuiling toch niet goed verdedigbaar. Het lijkt 
er op dat, wil het thema van de 'democratisering' van 
het onderwijs weer eens hoog op de politieke agenda 
komen, een gezamenlijke inspanning van liberale en 
sociaal-democratische zijde onontbeerlijk blijft. 
Minstens zo belangrijk is de wei zeer specifieke inter
pretatie die Brinkman aan het begrip 'individualise
ring' geeft. Hij lijkt haar haast te vereenzelvigen met de 
behoefte aan bestuur en zorg 'op maat', aangepast aan 
ieders eigen, individuele omstandigheden. Vandaar zijn 
pleidooi voor vergaande decentralisatie - ook op het 
gebied van het werkgelegenheids- en inkomensbeleid 
(meer bijzondere bijstand, bijvoorbeeld). Hij vergeet 
echter dat individualisering ook een heel andere kant 
heeft. Mensen willen misschien wei een behandeling 
'op maat', maar ze will en voor alles dat er met gelijke 
maat gemeten wordt. 'Gelijke behandeling' is niet ai
leen de naam van een omstreden wetontwerp, maar te
vens een van de geloofsartikelen van een gelndividuali
seerde samenleving. De christen-democratische politi-

cus onderschat aldus de weerstanden die decentralisatie 
oproept - en de problemen die met die decentralisatie 
opkomen, zoals eventueel misbruik (feitelijk of als zo
danig ervaren) van de toenemende beleidsvrijheid van 
ambtenaren. De langdurig werklozen in Stadskanaal 
wilden niet naar de bollen, omdat (of: zolang) hun lot
genoten in de bollenstreek zelf ook niet gingen - en ge
lijk hadden ze! 
ln het verlengde hiervan liggen andere vragen die 
Brinkmans decentralisatie-streven oproept. Hoe zit het 
met de overzichtelijkheid en met de rechtsgelijkheid in 
de gedecentraliseerde samenleving die hij voorstaat? 
En is de beperking van sociale ongelijkheid niet altijd 
verbonden geweest met een zeker bestuurlijk centra
lisme? De aloude discussie hierover lijkt, nu decentrali
satie haast een maatschappelijk en politiek modever
schijnsel is geworden, weer op te komen. De onder
wijssocioloog Dronkers wees onlangs op de nadelen, 
ook uit een oogpunt van sociale gelijkheid, van een 
zeer grote zelfstandigheid van individuele scholen. En 
P. van der Heijden, hoogleraar aan de Universiteit van 
Amsterdam, besprak recentelijk in zijn oratie de uithol
ling van het arbeidsrecht, onder invloed van de decen
tralisatietendens in de arbeidsverhoudingen in ons land. 
Dergelijke bezwaren raken overigens niet aileen Brink
mans betoog, maar ook de opvattingen zoals die thans 
in brede kring in de PvdA Ieven. Daar gelden 'decen
tralisatie' en 'sociale vemieuwing' a! bijna als uitwis
selbaar. 
Wei weer typisch christen-democratisch is Brinkmans 
geloof in het oplossend vermogen van kleine maatschap
pelijke verbanden- zelfs als het om 'hot issues' als de 
mest- en de auto-problematiek gaat. Dergelijke proble
men vrulen, zo schrijft hij, uiteindelijk niet 'met pen en 
papier' op te lossen. 'Niet vanuit de bouwkolos tegen
over het Haagse station, maar als het ware in de stal of 
de garage. Daar, en niet achter het bureau, moeten de 
oplossingen vandaan komen.' Het is waarschijnlijk de 
ideoloog Brinkman aan het woord; de pragmatische 
bestuurder Brinkman zal er, hopelijk, niets van gel oven. 

Automatismen 
Decentralisatie is niet de enige weg waarlangs Brink
man een afslanking van de overheid wil bereiken. Er is 
ook een tweede, meer inhoudelijke weg. De 'automa
tismen' in het beleid van de rijksoverheid zouden moe
ten worden beperkt. De automatische groei van inko
mensvervangende uitkeringen en subsidies moet, 
schrijft Brinkman, worden beoordeeld op zijn finan
ciele haalbaarheid in het algemeen en op 'de vraag of 
het geld wei voldoende op de juiste plaats terecht 
komt: bij degenen die echt op achterstand Ieven en bij 
investeringen die beklijven'. 
Bij de koppeling van de uitkeringen aan de lonen 'lijkt 
geen volledig vrije beleidsafweging plaats te vinden of 
niet althans een dee[ van die grote bedragen ook an
derszins nuttig zou kunnen worden besteed.' lets derge
lijks geldt voor subsidies: 'Moeten stijgingen op grond 
van enig buitengebeuren wei allemaal automatisch 
doorberekend blijven als collectieve last of mag men 
ook wat meer vindingrijkheid verlangen van gesubsi
dieerden en anderszins van de overheid ajhankelijken 
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om de prioriteiten binnen beperkte budgettaire grenzen 
beter afte wegen?' 
Heel in het algemeen heeft Brinkman hier natuurlijk 
wei het gelijk aan zijn zijde. Maar losgemaakt van con
crete beleidsactiviteiten heeft zijn betoog toch ook veel 
weg van de reflex van een technocratisch bestuurder, 
die 'automatismen' en 'open einde-regelingen' al gauw 
als een moderne variant van de hel ervaart. Twijfelach
tiger en ongeloofwaardiger nog wordt het verhaal door 
de verbinding die Brinkman met het lot van de minst 
draagkrachtigen legt. Een automatisrne dat hij op het 
oog heeft, is, zoals we zagen, de koppeling van lonen 
en uitkeringen. Op de genoemde inleiding op 30 augus
tus noemde hij ook de individuele huursubsidie. 
Welnu, in beide gevallen gaat het nu juist om regelin
gen die, hoe men er ook verder over moge denken, 
vooral ten goede komen aan degenen 'die echt op ach
terstand Ieven', namelijk de minima en wat daar vlak 
boven zit. De vele automatismen die in het voordeel 
van de hager betaalden werken, blijven bij Brinkman 
systematisch onbesproken. 
Ook los van Brinkmans eigenaardige selectiviteit valt 
het nodige af te dingen op zijn stelling dat de overheid 
vooral degenen moet steunen die er maatschappelijk 
het slechtst aan toe zijn - overigens ook in de PvdA 
geen onbekende gedachte. In de eerste plaats is de 
overheid er voor ons allemaal, en niet aileen voor de 
minima. (Brinkman geeft dat ook wei toe, getuige zijn 
toevoeging over 'beklijvende investeringen' - maar 
wat zijn dat eigenlijk?) Uitgaven en voorzieningen op 
het gebied van, bijvoorbeeld, volkshuisvesting en cul
tuur hebben inkomenspolitieke, maar ook heel andere 
dimensies. Ze dienen om een kwalitatief goede wo
ningvoorraad, met alle maatschappelijke voordelen van 
dien, respectievelijk de cultuurproduktie en -consump
tie te stimuleren. Profijt van de overheid werpt, zoals 
An Huitzing al eens in dit blad (SenD van maart 1989) 
heeft Iaten zien, een sterk vertekenende blik op het 
doen en Iaten van de overheid. 
In de tweede plaats heeft Brinkman de neiging om, 
waar inkomenskwesties in directe zin aan de orde zijn, 
het begrip rechtvaardigheid te versmallen; dat wil zeg
gen, het alleen van toepassing te verklaren op de mi
nima, respectievelijk op bepaalde groepen onder hen 
-in het bijzonder kostwinners. Maar er bestaan natuur
lijk nog wei andere, en heellegitieme, opvattingen over 
rechtvaardigheid. Als Brinkman genoemde kostwin
ners bij de belastingen of in de sociale zekerheid wil 
voortrekken, staat daar de rechtvaardigheidsopvatting 
tegenover van tweeverdieners, die hun belastingen en 
premies al ten voile hebben betaald, en daar bovenop 
niet nog eens aangeslagen of gekort wensen te worden 
- aileen omdat ze toevallig samenwonen. 
Het gaat bij dit soort zaken om moeilijke afwegingen, 
waarmee ook de PvdA nog lang niet klaar is. Maar de 
eenzijdigheid waarmee Brinkman Stelling betrekt voor 
de kostwinners (ook de rijken onder hen!) is niet te ver
dedigen. Dat nog los van het feit dat de christen-demo
cratie met haar draagkracht-per-huishouden-principe 
haar eigen doelstellingen in de weg zit: wie mensen fi
nancieel straft voor het feit dat ze gaan samenwonen, 
remt de vorrning van de kleine, interrnediaire verban-
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den (bijvoorbeeld woongroepen) die Brinkman terecht 
zo belangrijk vindt. 

De problemen die Brinkman aansnijdt, zo heb ik duide
lijk willen maken, zijn de moeite van het overdenken 
meer dan waard. De oplossingen die hij aandraagt zijn 
m.i. voor het merendeel inadequaat - zo niet volstrekt 
achterhaald. Maar haal het etiket er af, en we zitten 
voor een deel midden in een discussie in de PvdA zelf. 
Zo'n discussie mede voeren aan de hand van opvattin
gen uit een andere partij - zou dat niet het toppunt van 
ontzuiling zijn? (Paul Kalma) 

Klassieken 

Eduard Bernstein 

In 1894 verscheen eindelijk het lang verwachte derde 
dee) van Das Kapital. Dit had een aantal pijnlijke 
vraagstukken uit het eerste en tweede dee) moeten op
lossen, en daarrnee de intellectuele superioriteit van de 
theorie van Marx ook in de ogen van de tegenstander 
moeten demonstreren. Deze superioriteit was het Fort 
Knox van het socialisme van de Tweede lnternationale. 
Hieraan ontleende het de zekerheid en overtuiging on
verrnijdelijk te zullen zegevieren over het kapitalisme. 
Van belang was vooral het antwoord van de vraag hoe 
de prijzen van waren uiteindelijk konden worden afge
leid uit de waarde die hun toekwarn op basis van dear
beidswaardeleer, het zogenaamde 'transforrnatiepro
bleem'. De buitengewoon ingewikkelde en verwrongen 
oplossing in Das Kapita/111 verrnocht ook in het socia
listische karnp niemand echt te overtuigen. 
Voor Eduard Bernstein, met Kautsky executeur testa
mentair van Marx' intellectuele nalatenschap, was het 
teleurstellende derde deel de beslissende stap op zijn 
weg naar de revisie van het marxisme. Vanaf de tot
standkoming van de SPD op het congres van Gotha in 
1876 was hij een van de geestelijke voorrnannen van de 
nieuwe partij geweest. Na het socialistenverbod had hij 
vanuit Ziirich (en later Londen) het partijorgaan Der 
Sozialdemokrat geredigeerd, en sarnen met Kautsky 
(onder het welwillende toezicht van Engels) het werk 
van Karl Marx gesmeed tot een politiek-wetenschappe
lijke doctrine: het marxisme van de Tweede Intematio
nale. 
Het hoogtepunt van hun samenwerking was het Pro
gram van Erfurt (1891), waarrnee de SPD na opheffing 
van het socialistenverbod zich weer in Duitsland pre
senteerde. Kautsky schreef het 'theoretisch' gedeelte, 
Bernstein het 'strijdprograrnma'. Engels ried af en aan. 
Volgens het theoretische deel zou de concentratie van 
kapitaal toenemen en de klassenstrijd steeds heftiger 
worden. Kleine ondememingen zouden in toenemende 
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mate worden opgeslokt door grote. De middenstand 
zou proletariseren, de uitbuiting zou scherper worden. 
Scherper werd ook de tegenstelling tussen het prive
bezit der produktiemiddelen en het effectieve gebruik 
dat ervan gemaakt kon worden. Hervormingen moesten 
worden afgedwongen als stap voorwaarts naar een re
volutie die het proletariaat aan de macht zou brengen, 
de produktie zou vermaatschappelijken en in dienst 
staan van menselijke behoeften in plaats van kapitaal
accumulatie. 
Het 'strijdprogramma' stelde praktische doeleinden: al
gemeen kiesrecht, vervanging van het staande Ieger 
door een volksmilitie, vrijheid van vereniging en verga
dering, gelijke rechten voor mannen en vrouwen, open
baar, gratis en verplicht onderwijs, gratis rechtshulp en 
gezondheidszorg, achturige werkdag, arbeidsinspectie, 
progressieve belastingheffing, enzovoorts. Van een in
nerlijk en noodzakelijk verband tussen de beide delen 
van het Erfurter Programm was eigenlijk geen sprake, 
en Kolakowski heeft het revisionisme-debat kortweg 
gekarakteriseerd als de vraag welk deel van het Erfur
ter Programm serieus moest worden genomen. 
Voor de SPD gold al in de jaren negentig dat de offi
ciele theorie met de mond werd beleden, maar dat de 
praktijk er een was die daar los van stond. Die kloof is 
voor Bernstein - dan noodgedwongen balling in Lon
den - moeilijk te verteren, en Jeidt tot twijfel aan de 
juistheid van de theorie die hij mee heeft helpen ont
wikkelen. 
In 1895 publiceert hij nog een meesterlijke samenvat
ting van Kapital/11 in het theoretisch orgaan van het or
thodoxe marxisme, Die neue Zeit. De dood van Engels 
in datzelfde jaar Iijkt echter een barriere bij hem weg te 
nemen voor het uiten van zijn twijfels. In 1896 begint 
hij een reeks artikelen in Die neue Zeit onder de titel 
Probleme des Sozialismus. 
'De beslissende invloed op mijn socialistisch denken 
was niet van doctrinaire aard', schreef hij later in zijn 
autobiografie, 'maar het waren de feiten die mij nood
zaakten mijn fundamentele denkbeelden te herzien.' 
Een notitie uit die tijd vat het empirische argument van 
Probleme des Sozialismus samen: 'De boeren zinken 
niet weg; de middenklasse verdwijnt niet, de crises 
worden niet groter; el/ende en slavernij nemen niet toe. 
Er is sprake van toenemende onzekerheid, ajhankelijk
heid, maatschappelijke afstand, maatschappelijk ka
rakter van de produktie, eenfunctionele overbodigheid 
van bezitters.' 
De artikelenreeks in Die neue Zeit lokte felle bestrij
ding uit, onder Ieiding van Kautsky. Die drong er 
daarna op aan dat Bernstein zijn thesen in boekvorm 
gestalte zou geven en zo verscheen in 1899 Die Vor
aussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der 
Sozialdemokratie. 

Hegeliaanse resten 
Die Voraussetzungen heeft twee centrale thema's. Het 
eerste is de kritiek op Marx. Het tweede is het schetsen 
van een andere weg naar het socialisme dan de volgens 
de orthodoxe visie enige mogelijke (want historisch 
noodzakelijke): die van de ineenstorting van het kapita
lisme en de daarop volgende proletarische revolutie. 

Bernstein brak met deze apocalyptische visie, en hij 
kon dat doen omdat hij in het eerste gedeelte van zijn 
boek de stelling uitwerkt dat het werk van Marx poli
tiek noch wetenschappelijk een gesloten, eenvormig 
geheel is. Er gaan volgens hem verschillende tendensen 
in schuil, die niet zelden onderling tegenstrijdig zijn. 
De positivistische interpretatie van Engels en Kautsky, 
waarin het marxisme was uitgelegd als een Jeer van al
gemene maatschappelijke evolutie, geregeerd door de 
onverbiddellijke natuurwetten die Marx zou hebben 
ontdekt, wordt nu door Bernstein afgewezen. Hij ziet er 
de res ten in van een onverwerkt en onverteerd Hegelia
nisme. 
Er is geen onwrikbare lijn in de geschiedenis die buiten 
menselijke inmenging wordt getrokken. Zulk denken 
kon zich wei nadrukkelijk wetenschappelijk noemen, 
het was in werkelijkheid niet minder utopisch en 
'idealistisch' dan de doctrines die op die grond door 
Marx waren verworpen. 
Deze verwerping van de deterministische opvatting van 
de geschiedenis heeft volgens Bernstein verreikende 
gevolgen voor het socialisme. In de eerste plaats wordt 
de verhouding tussen 'wetenschap' en 'politiek' geheel 
anders. Het 'wetenschappelijk' socialisme kan zich niet 
waar maken door een aantal onaantastbare uitgangs
punten te postuleren. De rol van de wetenschap binnen 
het socialisme moet een kritische en scheppende zijn: 
door de politieke theorie steeds weer te confronteren 
met de werkelijkheid, kan zij ertoe bijdragen de theorie 
te verbeteren, en het daarop gebaseerde beleid doel
treffender te maken. 
Maar de breuk met het determinisme heeft nog een im
plicatie. De sociaal-democratie is nu niet meer een be
weging die automatisch door de 'natuurwetten der ge
schiedenis' in de juiste richting wordt bewogen. Als zij 
enerzijds wetenschappelijke inzichten nodig heeft om 
zich te kunnen orienteren in de wereld, dan behoeft zij 
anderzijds een stelsel van ethische uitgangspunten om 
het politieke handelen richting en zin te geven. Bern
stein reviseert zo het socialisme tot een beweging geba
seerd op expliciete zedelijke beginselen. 
Nadat Bernstein aldus de Hegeliaanse resten uit het 
marxisme heeft verwijderd, ruimt hij nog een ander ele
ment op. Volgens hem vindt men in het werk van Marx 
twee met elkaar wedijverende lijnen: de utopische, 
vreedzame-evolutionaire aan de ene kant, een demago
gisch-terroristische ('blanquistische ') aan de andere. 
Na deze opruimingswerkzaamheden is het marxisme 
voor Bernstein niet meer een gesloten geheel, maar een 
empirisch toetsbare theorie over de ontwikkeling van 
de maatschappij. De revisie van Marx is dus geen af
scheid van diens werk en ideeen. Doelstelling van de 
socialistische beweging is nog steeds - of eigenlijk: nu 
pas, want v66r de revisie heeft de beweging geen doel
stelling, die Jag immers in de geschiedenis besloten -
het bewerkstelligen van de overgang van kapitalisme 
naar socialisme. En zoals Marx voor sommige Ianden 
als Nederland de mogelijkheid van een vreedzame 
overgang open hield, zo laat Bernstein de mogelijkheid 
tot revolutie open in die Ianden waar een democratische 
overgang niet mogelijk is. 
Maar het wachten op de revolutie is niet Ianger de voor-
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naamste taak van de socialistische beweging. Het na
streven van kleine en grote verbeteringen binnen de be
staande verhoudingen kan voortaan dee! uitmaken van 
een systematisch hervormen van het kapitalisme. En 
het is de steeds verdere hervorming van het kapitalisme 
die de overgang naar het socialisme mogelijk maakt, 
niet de ineenstorting van het eerste. De dagelijkse her
vormingsarbeid is bovendien de leerschool van de ar
beidersbeweging, die aldus de politieke rijpheid ver
krijgt, nodig om de nieuwe maatschappij in te richten 
en te beheren. 
Met die gedachte belanden wij bij het tweede hoofd
thema van Die Voraussetzungen. Yolgens Bernstein is 
het socialisme uiteindelijk niets meer en niets minder 
dan de verwerkelijking van democratie op politiek en 
maatschappelijk terrein. 'De democratie is middel en 
doe/ tegelijk. Zij is het middel tot verovering van. het 
socialisme en zij is de vorm van verwezen.lijking van 
het social is me'. De term 'burgerlijke democratie' 
wordt voor Bernstein onzinnig op het moment dat aile 
mensen over dezelfde burgerrechten kunnen beschik
ken. Hij trekt zo bewust de gedachte door dat het socia
lisme de centrale frase van het republikeinse libera
lisme: vrijheid, gelijkheid en broederschap, universeel 
maakt, in plaats van haar, zoals de bourgeoisie van de 
negentiende eeuw deed, te beperken tot een bepaalde 
klasse. In deze opvatting wordt 'socialisme' een 
proces, een methode zelfs; niet een toestand die ooit be
reikt wordt en dan niet meer verandert. Yandaar Bern
steins beroemdste zinsnede: ' dat wat men gemeenlijk 
het einddoel van. de beweging n.oemt is mij niets, de be
weging echter alles'. 
Na publikatie van Die Voraussetzungen vielen aile 
marxisten van de Tweede Intemationale over Bernstein 
heen. Nog in hetzelfde jaar publiceerde Kautsky Bern
stein und das sozialdemokratische Programm. Eine 
Antikritik waarin hij met name tracht aan te tonen dat 
Bernstein een te rooskleurige visie op de ontwikkeling 
van het kapitalisme had ontwikkeld. De gevoelens van 
de meeste marxisten zijn het best onder woorden ge
bracht door Rosa Luxemburg: 'Uit het trotse, symme
trische, wonderschone van het systeem van Marx heeft 
Bernstein een puinhoop gemaakt, waarop scherven van 
allerlei systemen, gedachtenschilfers van uiteenlo
pende grote en kleine denkers een gemeenschappelijk 
graf gevonden hebben'. 
Niettemin zou de sociaal-democratische beweging 
doen wat een van de oprichters van SOAP, A.H. Ger
hard, van zichze1f in 1907 zei: 'Als ik spreek ben ik 
marxist, als ik wat moet doen, ben ik revisionist'. 

Effectief staatsburgerschap 
Negentig jaar na verschijning laat Die Voraussetzun
gen zich lezen als een boek dat aan de ene kant histori
sche betekenis toekomt, aan de andere kant terecht 
klassiek is, in de zin dat het uitstijgt boven de histori
sche context waarin het is geschreven. De historische 
betekenis is dat Bernstein woorden gaf aan een idee dat 
- zoals onder andere Bo Gustafsson in zijn grote studie 
Marxismus und Revisionismus (1972) aantoonde- in 
die tijd in de Iucht hing. Zijn kritiek op Marx is sinds
dien grondiger en op een hoger wetenschappelijk ni-
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veau herhaald, maar die heeft nooit het politieke ge
wicht gekregen van Bemsteins betoog. Overigens slaat 
Bernstein in die kritiek regelmatig de plank mis. Zo 
hebben Marx en Engels altijd afstand gehouden van 
Blanqui en zijn ideeen. De kern van Bemsteins kritiek 
is echter overeind gebleven. 
Het politiek program van Die Voraussetzungen ont
stijgt de periode waarvoor het werd geschreven, en dat 
maakt het boek werkelijk klassiek. Wat Bernstein in 
feite als eerste in de socialistische beweging heeft ge
daan, is het socialisme te definieren als een beweging 
gericht op het bereiken van effectief staatsburgerschap. 
De institutionele middelen om het zover te krijgen en 
dan te behouden zijn voor hem niet meer dan middelen, 
en niet doe! op zichzelf, zoals te vaak in socialistische 
doctrines. Oat is de kracht van zijn theorie. Het is er 
ook een zwakheid van. Oat een voiJedig gedemocrati
seerde samenleving nog steeds een kapitalistische is, 
komt in zijn verhaal niet voor, laat staan dat hij er de 
problemen van onderkent. Maar zijn boek heet ten
slotte niet Probleme des Kapitalismus en er is geen en
kele socialistische theoreticus die voor die problemen 
een aanvaardbare oplossing heeft weten te bedenken. 

In de eerste tien jaar na verschijning werden meer dan 
tienduizend exemplaren verkocht; in 1908 werd de 
grens van 13 000 gepasseerd. Yertalingen in de belang
rijkste Europese talen waren toen al verschenen. De 
eerste Nederlandse vertaling, van de hand van J.R. An
kersmit werd in 1900 uitgegeven door Cohen & Zonen 
in Amsterdam. In 1981 verscheen een nieuwe, verbe
terde uitgave, met een inleiding van ondergetekende bij 
De Arbeiderspers in Amsterdam. Beide boeken zijn ai
leen nog antiquarisch te verkrijgen; de eerste wat moei
lijker dan de tweede. De oorspronkelijke Duitse uit
gave - dat wil zeggen de in 1921 verschenen en door 
Bernstein verbeterde en uitgebreide tweede editie - is 
nog steeds leverbaar, bij Dietz Verlag (Berlin
Bonn/Bad Godesberg). Het gaat hierbij echter om een 
facsimile-herdruk van een in gothische letters gezette 
tekst. De Engelse vertaling, Evolutionary Socialism, is 
volstrekt onbetrouwbaar. 

Bart Tromp is redacteur van SenD 

Boeken 

Het waterschap herontdekt 

Jaap /Jjfbespreekt: 
Karen van Elk, Waterschappen, provincies en gemeen
ten, Centrum voor Lokaal Bestuur van de Wiardi Beck
man Stichting, Amsterdam, 1990. 
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Na 23 jaar heeft het Centrum voor Lokaal Bestuur van 
de WBS het waterschap herontdekt. Karen van Elk 
schreef het boekje (112 pg.) Waterschappen , provin
cies en gemeenten. In 1967 verscheen H et water
schapsbestel omdat 'sedert een aantal jaren ook in het 
waterschap sprake (is) van een boeiende ontwikkeling, 
die leidt tot een behoefte aan meer inzicht' . Volgens de 
WBS gaf de toenmalige publikatie ' een goede analyse 
van de problemen en de gewenste structurele aanpas
sing van ons waterschapsbestel'. Inmiddels hebben die 
structurele aanpassingen plaatsgevonden en kan gecon
stateerd worden dat de toenmalige partijgenoten in veel 
gevallen een vooruitziende blik hebben gehad, zoals 
ook mag blijken uit het volgende citaat: 'Hoewel het 
niet tot de directe taken van het waterschap behoort 
behoud en uitbreiding van natuurschoon te bevorderen 
en recreatiemogelijkheden te vergroten, moet toch ge
steld worden dat deze aspecten de voile aandacht van 
de waterschappen behoren te hebben. In het kader van 
landschapsplannen en facetplannen voor natuurbe
scherming en recreatie zal de waterschappen in toene
mende mate een aanvullende taak op dit gebied toeval
len'. Kort daama brak de 'culturele revolutie' binnen 
de PvdA los en toonde de partij vooreerst geen inte
resse meer voor deze specifieke kwaliteit vragende be
stuurlijke problemen. 
De nieuwe publikatie verschijnt op een goed moment 
omdat de structurele aanpassingen van het water
schapsbestel in een aantal belangrijke wetten zijn en 
worden vastgelegd en de herboren waterschappen aan 
een nieuwe jeugd zijn begonnen waarin zij hun reeds 
eeuwenoude, maar steeds belangrijker wordende maat
schappelijke functie kunnen vervullen in de moderne 
samenleving. 

Per 1 juli is de Wet op de W aterhuishouding geheel in 
werking getreden. De essentie van die Wet is dat 
hoofdlijnen van beleid op het gebied van de waterhuis
houding (waterkwantiteit en waterkwaliteit) via een ge
trapt planningstelsel door parlement en Provinciale Sta
ten worden vastgesteld, maar dat dat beleid inhoud 
wordt gegeven en wordt uitgevoerd door zelfstandige 
functionele bestuursorganen: waterschappen. De in
houdelijke betrokkenheid van Provinciale Staten met 
het · functioneren van waterschappen neemt hierdoor 
sterk toe. Vervolgens wordt als pendant van de Provin
ciewet en de Gemeentewet in september de Water
schapswet door de Tweede Kamer behandeld. 
Politiek-bestuurlijk het meest relevante gevolg van de 
Waterschapswet is dat de categorieen belanghebbenden 
worden uitgebreid met pachters en ingezetenen waar
door er een 'veralgemerusering ' van de bestuurssamen
stelling van waterschappen zal optreden. In de praktijk 
zal er een vee! directere band gaan ontstaan tussen ge
meenteraadsleden en waterschapsbestuurders omdat de 
eersten gaan optreden als kiesmannen (en -vrouwen) 
voor de vertegenwoordigers in de waterschapsbesturen 
van ingezetenen en (eventueel) van eigenaren van wo
ningen. De betrokkenheid van politieke partijen zal er 
door toenemen want de (persoonlijke) kandidaatstel
ling zal meestal via die kanalen gaan plaatsvinden. Een 
en ander betekent wei dat deze nieuwe categorieen van 

belanghebbenden ook gaan meebetalen aan de taakver
vulling door waterschappen. 
In procedure is nog de Wet op de Waterkeringen, be
vattende beheersregels voor dit onderdeel van de wa
terstaatszorg. Wellicht belangrijker dan deze nieuwe 
wetten voor het feitelijk functioneren van waterschap
pen in de huidige tijd is de grootscheepse bestuurlijke 
schaa1vergroting die is doorgevoerd vanaf de jaren zes
tig. Van 2500 waterschappen in 1950 tot 129 nu. 

V erstandig oordeel 
Van al deze ontwikkelingen geeft deze publikatie in 
kort bestek een zeer volledig overzicht. Zij richt zich 
primair tot statenleden en gemeenteraadsleden. Gezien 
de kwaliteit van het gebodene kan ze echter een ieder 
ter Iezing worden aanbevolen, die zich betrokken weet 
bij het functioneren van waterschappen. En dat zijn er 
steeds meer, zowel in de politiek-bestuurlijke, als in de 
ambtelijke wereld, op aile drie bestuursniveaus. De eer
ste twee hoofdstukken zijn informatief van aard. Er 
wordt ruime aandacht besteed aan de Derde Nota Wa
terhuishouding die het Jandelijk beleid schetst voor de 
peri ode 1990-1994 met een doorkijk naar het jaar 2000. 
De Provincia1e Waterhuishoudingsplannen moeten 
hieraan uitwerking geven. Het beleid van de Derde 
Nota is gericht op versneld terugdringen van verontrei
nigingen, milieuvriendelijk herinrichten van onze wa
terinfrastructuur, een geleiding van watergebruik door 
peilbeheer, opdat verdroging en verontreiniging van 
grond- en oppervlaktewater worden tegengegaan. Een 
zeer sterke ecologische gerichtheid is kenmerk van de 
Derde Nota. 
In de volgende twee hoofdstukken wordt meer in detail 
ingegaan op wat deze ontwikkelingen en beleid beteke
nen voor respectievelijk de provincies en de gemeen
ten. Vooral aan de provincies wordt een veel belangrij
ker rol toebedeeld en de statenleden zullen ook op dit 
gebied politieke keuzen moeten maken. Ingegaan 
wordt op vele aspecten die hierbij aan de orde komen 
en de schrijfster schroomt niet om over een aantal 
zaken haar eigen, in mijn ogen zeer verstandige, oor
dee1 te geven. Gesignaleerd wordt ook de toegenomen 
centralisatie die blijkt uit bepalingen waarbij het Rijk in 
de plaats kan treden van de provincie. Voor statenleden 
is een be1angrijke vraag of verkiezingen van bepaa1de 
categorieen waterschapsbestuursleden direct dan wei 
getrapt moeten p1aatsvinden. Schrijfster wijst er mijns 
inziens terecht op dat voor1opig indirecte verkiezingen 
via leden van gemeenteraden verre de voorkeur verdie
nen. 
De provincie moet, in haar planvorming en reglemente
ring van waterschappen, inhoud geven aan 'integraal 
waterbeheer van samenhangende watersystemen'. Te
recht wordt het begrip ' integraal' gerelativeerd, vooral 
in zijn bestuurlijke consequenties. Ook wordt er een te
recht p1eidooi gehouden om niet in dikke rapporten te 
vluchten maar om te zorgen voor effectuering van 
voorgenomen beleid. Provincies beschikken nu over 
een wezen1ijk instrument ~ een beleid te realiseren, 
gericht op 'duurzame ontwikkeling' in een van water
schappen wezenlijk afhankelijke samenleving. 
Het hoofdstuk over gemeenten en waterschap is wat 
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korter. De relatie is ook uitsluitend nevengeschikt en 
niet zo wezenlijk hierarchisch als de relatie provincie 
en waterschap. Maar in onze steeds complexere samen
leving worden de raakvlakken wei steeds veelvuldiger. 
Twee zeer wezenlijke relaties worden onderkend, te 
weten die met de ruimtelijke ordening en die met be
trekking tot het rioleringsbeheer. Beide zijn voorbeel
den van een wederzijdse afhankelijkheid die tot nauwe 
samenwerking noopt en waarbij zowel gemeenteraads
leden als waterschapsbestuurders zich meer betrokken 
moeten voelen. 
Nude waterschappen zijn ingebed in een planningssys
teem van Rijk en provincie, dat formeel doorwerkt in 
de waterschappelijke beheersplannen, is het een pijn
lijk gemis dat de gemeenten geen formele verplichting 
hebben om rioleringsbeheersplannen op te stellen. Er is 
aile aanleiding toe. Het is een instrument bij uitstek om 
het verwaarloosde rioleringsbeheer hoger op de poli
tieke agenda te krijgen. 

Functioneel bestuur 
Het slothoofdstuk heeft als titel 'Het waterschap als 
functioneel orgaan' . Hoewel schrijfster constateert dat 
op dit moment de positie van het waterschap als func
tioneel bestuursorgaan feitelijk niet ter discussie staat, 
mede dankzij de stellingname van de PvdA in de laatste 
decennia, vindt zij dat in een WBS-publikatie deze 
principiele discussie niet uit de weg mag worden ge
gaan. Dit hoofdstuk geeft daarom duidelijk aanleiding 
tot discussie. 
Karen van Elk ontwikkelt een visie waarin het water
schap als functioneel bestuursorgaan op zeer lange ter
mijn zou kunnen afsterven, omdat er steeds meer as
pecten van algemeen belang, en dus van algemeen be
stuur, zullen sluipen in het functioneren van water
schappen. Bovendien gaat de optelsom van specifieke 
belangen steeds meer gelijkenis vertonen met het 'alge
meen' be lang, zoals dat door de algemene democratie 
wordt behartigd. De steeds ingewikkelder opgave om 
een rechtvaardige bestuurssamenstelling te creeren ver
valt dan ook. Maar, zegt ze, nu niet, in de verre toe
komst misschien en dat is wenselijk, want functioneel 
bestuur deugt niet in de ogen van de PvdA. 
Afgezien van het feit dat functioneel bestuur zeer wijd
verbreid is en dat Karen van Elk naast de nadelen ook 
de voordelen etaleert, en aankondigt dat de WBS met 
een rapport over functioneel bestuur zal verschijnen, is 
de argumentatie voor de stelling dat speciaal voor het 
waterschap functioneel bestuur op termijn niet meer 
wenselijk is, erg zwak en naar mijn mening voor een te
gengestelde conclusie te gebruiken. 
Het enige echt inhoudelijke argument om voor water
schappen de functionele bestuursvorm te handhaven is, 
dat zestig procent van dit volstrekt kunstrnatige landje 
verdrinkt wanneer niet 24 uur per dag, aile dagen van 
de eeuwigheid, door te pompen, sluizen te bedienen en 
dijkonderhoud er voor droge voeten wordt gezorgd. 
Eerst droge voeten en dan aile ander belangen tegen el
kaar afwegen. Dat is de reden om deze ene taak bij een 
apart bestuursorgaan onder te brengen en daarom is het 
recht gecreeerd om daarvoor apart belasting te heffen. 
Dat is het wezen van een waterschap. De discussie over 
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de bestuurssamenstelling staat daar min of meer los 
van. Die zou, in theorie, op termijn een afspiegeling 
kunnen zijn van de algemene democratie. Hoe terecht 
dit uitgangspunt is van functioneel bestuur met een en
kelvoudige taakopdracht wordt bij voorbeeld gei1lus
treerd door de wijze waarop de gemeenten hun verant
woordelijkheid voor de rioleringstaak (niet) hebben 
waargemaakt. Het wordt ook gei1lustreerd door de dis
cussie over de financiering van het programma van (ri
vier)dijkversterking en de aanleg van de stormvloedke
ring in de Nieuwe Maas. De veiligheid wordt onderge
schikt gemaakt aan de financiele claims van andere de
partementen. 
Dit laatste voorbeeld haalt Karen van Elk echter aan 
om te Iaten zien hoe goed waterschapszaken door deal
gemene democratie kunnen worden behartigd. De con
statering dat het milieubeleid wei bij de algemene de
mocratie is ondergebracht, vormt geen geldig argu
ment. Blijkens de dissertatie van Bresser is de uitvoe
ring van de waterkwaliteitstaak door waterschappen in 
de praktijk zo succesvol gebleken, dat anderen daaraan 
de opvatting ontlenen dat ons tekortschietend milieube
leid wellicht beter uit de verf kan komen wanneer het 
ook in een functioneel bestuursmodel wordt onderge
bracht. Een mening die ik overigens niet dee!. 
Maar de discussie is in het geheel niet aan de orde, 
zoals Karen van Elk zelf constateert. De beslissing is 
dertien jaar geleden gevallen in de nadagen van het ka
binet-Den Uyl. Toen werd door de Tweede Kamer de 
regeringsnota 'Naar een nieuw Waterschapsbestel?' 
overgenomen, als reactie op het rapport Het water
schap en zijn toekomst (1974), opgesteld door de 
'Diepdelverscommissie' onder Ieiding van de socialist 
Kranenburg. Waarom dan toch deze spanning tussen 
'leer' en 'Ieven'? Ik denk dat deze hele discussie sterk 
de trekken vertoont van een rituele dans. Bart Tromp 
heeft geschreven dat de deelname van de socialisten 
aan de politiek-bestuurlijke wereld gepaard is gegaan 
met het steeds verder in de toekomst projecteren van 
onze heilige toekomstvisioenen. Willen we het visioen 
van de algemene democratie als praktisch effectief be
stuursorgaan voor aile maatschappelijke vragen koste 
wat het kost overheid houden? 
Het wordt hoog tijd dat de door Karen van Elk aange
kondigde discussie over functioneel bestuur gevoerd 
gaat worden, want zo simpel is het in de praktijk niet. 
Er valt echt heel veel over te zeggen. Maar die discus
sie heeft geen betrekking op waterschappen. Beter in
gebed in de modeme samenleving zullen zij in de toe
komst hun essentiele rol vervullen in de vorm van func
tionele bestuursorganen. Een essentiele rol omdat ons 
land steeds verder wegzakt en de zeespiegel rijst. De 
voortreffelijke publikatie van Karen van Elk illustreert 
dat op vele plaatsen en is mede daarom verplichte lec
tuur voor allen die zich interesseren voor, of te maken 
hebben met waterschappen. De WBS mag gecompli
menteerd worden met deze uitgave waardoor de PvdA 
een niet onbelangrijk onderdeel van het lokaal bestuur 
heeft herontdekt. 

Jaap /Jff is dijkgraaf, oud gedeputeerde en voorzitter 
van de Unie van Waterschappen. 
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Behoudens uitzondering door de Wet gesteld, mag zonder 
schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n) op het au
teursrecht c.q. de uitgever van deze uitgave, door de recht
hebbende(n) gemachtigd namens hem (hen) op te treden, 
niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar 
gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of an
derszins, hetgeen ook van toepassing is op de gehele of ge
deeltelijke bewerking. 
Het verlenen van toestemming tot publikatie in dit tijdschrift 
houdt in: 1. dat de auteur de uitgever machtigt om de door 
derde verschuldigde vergoeding voor kopieren conform arti
kel 17, lid 2, Auteurswet 1912 en het K.B. van 20 juli 1974, 
Staatsblad 1351 ex artikel 16B 1912 te doen geldend maken 
door en overeenkomstig de statu ten en reglementen van de 
Stichting Reprorecht te Amsterdam; 2. dat de auteur de uitge
ver machtigt om zijn rechten ex artike1 16 sub A ten vierde 
Auteurswet 1912 (bloemlezingen) geldend te maken volgens 
deze1fde beginselen als die van de Stichting Reprorecht. 
Een en ander behoudens uitdrukkelijk voorbehoud zijdens de 
auteur. 
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Politiek en publieke 
• • optnte 

Als in een film of toneelstuk mensen een partiJtJe Gerrit Manenschijn 
schaak spelen, klopt dat nooit met de werkelijkheid. 
Meestal wordt er met heel vreemde stukken gespeeld, 
altijd staat er een stand op het bord die de indruk wekt 
dat men halma speelt met schaakstukken en steevast 
eindigt de partij er mee dat de ene speler triomfantelijk 
schaak geeft, waarop de andere speler, met een supe-
rieure glimlach om de lippen, de geniale tegenzet doet 
waarmee niet aileen het schaak wordt opgeheven, maar 
de tegenstander ook nog wordt matgezet, zonder dat 
deze daar enig vermoeden van had. Sherlock Holmes 
tegen Dr. Watson op vierenzestig velden. 
Soms worden in Nederlandse films dominees, priesters 
of ouderlingen ten tonele gevoerd. Nu zie ik weinig Ne
derlandse films (het is bijna altijd een verloren avond), 
maar in de weinige die ik heb gezien, heb ik nog nooit 
een levensechte dominee, priester of ouderling gezien. 
En ik kan u verzekeren dat ik er heel wat ken. Ik zie 
slechts karikaturen, bedoeld om lachlust, ergemis of 
meewarigheid op te wekken. 
Twee voorbeelden van gemakkelijke, stereotype beeld
vorming. Er zijn er vee! meer te geven. Ze belemmeren 
in sterke mate de oordeelsvorming. Ze bevestigen be
staande vooroordelen en breek daar maar eens door
heen! 
Nu is een publieke opinie op zichzelf al iets ongrijp
baars. Zoals een gemeenschap geen wil heeft zo heeft 
een publiek geen opinie. Wat publieke opinie heet is 
niet vee! meer dan een gemiddelde van gangbare me
ningen zoals die in opinie-onderzoeken, media en an
dere spraakmakende organen naar voren worden ge
bracht. Als er al een publieke opinie is, wordt die ge
maakt. Ze is eenfictie. 
Maar die fictie bepaalt wei het veld van meningen, 
waarin de politiek haar koers uitzet. De politiek laat 
zich sterk leiden door datgene wat voor publieke opinie 
doorgaat. Ze wordt er scheel van: het ene oog gericht 
op de te varen koers, het andere op kijkcijfers en me
diamakers. Dan is het erg moeilijk om de juiste koers te 
houden. 

Ik kom hierop omdat Thijs WO!tgens, de voorzitter van 
de Tweede-Kamerfractie van de PvdA, op 24 septem
ber 1990 in een lezing aan de Technische Universiteit 
te Eindhoven, er voor heeft gepleit dat de politiek het 
initiatief hemeemt. Hij zei dit met het oog op de vele 
adviesorganen die bedoeld zijn om te adviseren, maar 
die in feite het beleid voorkoken. 'Vee/ politieke be
sluiten worden niet meer door de regering en het parle
ment genomen, maar zijn uitbesteed aan niet-politieke 
organen'. Dat verlamt de politiek. Woltgens: 'lk pleit 
daarom voor een eerherstel van de politiek. De politiek 
is een wezenlijk onderdeel van de democratie. Via 
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rechtstreekse verkiezing door de burgers vormt het 
parlement de uitdrukking van de wil van de burgers'. 
Ik ga niet in op de rol van de adviesorganen, noch op de 
concrete voorstellen tot verbetering, door Woltgens ge
daan. Slechts een opmerking om een zich reeds ge
vormd misverstand weg te nemen: in de media vind je 
a! de gedachte dat Woltgens pleit voor meer overheid. 
Het tegendeel is het geval. Woltgens zegt: 'Meer poli
tiek mag niet gelijk gesteld worden aan meer uitgaven, 
meer nota's, meer bureaucratie en meer overheid'. 
Meer politiek betekent: 'Een correct onderscheid tus
sen de verantwoordelijkheid van de politiek en de ove
rige verantwoordelijkheden'. 
Die gedachte dat de politiek haar verantwoordelijkheid 
herneemt, wil ik verbinden met de invloed, die de fie
ties van de publieke opinie feitelijk op de politieke be
sluitvorming hebben. 

Als WO!tgens zegt dat het parlement de uitdrukking is 
van de wil van de burgers, dan kiest hij voor het klas
sieke forum-model van de democratie. De wil van de 
burgers wordt zichtbaar in het parlement, niet in de uit
komst van opiniepeilingen. De burgers worden als 
mondig gezien, als mensen die een afweging kunnen 
maken tussen deelbelangen en het algemeen belang. 
Dat is echter een ideaal, geen werkelijkheid. De werke
lijkheid van de democratie is vee! meer die van het 
markt-model van de democratie, zoals die in de zogehe
ten economische theorie van de democratie is ontwik
keld. De burgers worden als consumenten gezien, die 
zich overwegend door hun eigenbelang Iaten leiden. 
Kiezers vragen zich af: Hoe word ik beter van de poli
tiek? Hoe kan ik lobbyen in het Haagse circuit om mijn 
belangen gerealiseerd te krijgen? En de politiek vraagt 
zich af: Welke preferenties hebben de kiezers? Dat 
leest ze niet af uit hun stemgedrag, maar uit opiniepei
lingen en marktonderzoeken. Vandaar dat politici vaak 
zo zenuwachtig in de weer zijn met de media en andere 
opinie-vormende instanties. Het ergste is dat kiezers 
niet Ianger als mondige burgers worden behandeld, 
maar als clienten van de staat. Als kinderen die de over
heid zien als een goedgeefse heer, die ze allemaal wat 
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toestopt volgens een maatstaf die 'gerechtigheid' heet. 
De een krijgt 0,2 procent koopkrachtverbetering, de 
ander 0,6 procent, de verschillen blijven binnen de I 
procent en van iedereen wordt verwacht dat hij de poli
tiek dankbaar is voor zoveel generositeit. 
Nu is er geen bezwaar tegen gerechtigheid, maar wei 
tegen de fictie dat de politiek zulk een rechtvaardige in
komensverdeling tot stand kan brengen. Inkomenspoli
tiek met een verfijning van tienden in procenten is niet 
meer dan symboolpolitiek. A!s de politiek het initiatief 
hemeemt moet ze daar zeker vanaf. Maar meer nog van 
die Sinterklaasmentaliteit ten aanzien van de burgers. 
De overheid deelt niet uit, maar iedereen dient in prin
cipe te werken voor het eigen inkomen. Zelfzorg gaat 
v66r verzorgd worden, en samen dragen we zorg voor 
de financiering van ons sociale stelsel, dat bestemd is 
voor mensen die wei willen, maar niet kunnen. Was het 
socialisme niet principieel tegen een arbeidsloos inko
men? 
In de afgelopen twee decennia golden 'criminaliteit' en 
'misbruik van sociale voorzieningen' als rechtse the
rna's. Nu zegt Woltgens dat hij zich ergert aan vee! 
voorkomende criminaliteit als fietsendiefstal, aan het 
gebruikmaken van het openbaar vervoer zonder te beta
len en aan he incasseren van subsidies door mensen 
die daar geen recht op hebben. Hij zal er zich altijd aan 
geergerd hebben, maar kan hij het nu pas zeggen omdat 
ook in linkse kringen de mening heeft postgevat dat het 
zo niet Ianger kan? 
Kortom: het eigen initiatief van de politiek betekent 
vooral dat politici niet Ianger !open aan de leiband van 
de 'publieke opinie', maar, omgekeerd, Ieiding gaan 
geven aan de openbare meningsvorming. Dat ze de 
mensen weer als mondig gaan behandelen, als burgers 
die ongename waarheden onder ogen durven zien en 
die van de politiek verwachten dat ze keuzes maakt en 
moeilijke beslissingen niet vooruitschuift naar de toe
komst. Aileen dan kunnen ficties verdwijnen en werke
lijkheidsgetrouwe meningen zich gaan vormen. Blijft 
dat achterwege, dan is de poging de politiek het initia
tief te hergeven bij voorbaat een veri oren strijd. 
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De pers na de paspoortaffaire 

Waar ging de paspoortaffaire eigenlijk over? Toen 
ruim een jaar na de val van het kabinet Lubbers-Voor
hoeve, ingeluid door de paspoortaffaire, de minister 
van landbouw van het kabinet Lubbers-Kok ontslag 
nam nadat hij ervan beschuldigd was de Kamer onjuist 
te hebben ingelicht over de voortdurende overschrijdin
gen van de visquota, moeten veel mensen even hebben 
teruggedacht aan de paspoortaffaire. Toen moesten im
mers ook bewindslieden verdwijnen nadat gebleken 
was dat zij de Kamer onvolledig hadden ge'informeerd. 
En toen vervolgens de naam van een van de twee toen 
gesneuvelde bewindslieden ter sprake kwam om staats-
ecretaris te worden onder de opvolger van de over de 

visfraude gestruikelde minister Braks, was de paspoort
affaire zelfs op ieders lippen. Maar waar ging die pas
poortaffaire nog meer over? De problemen bij de pro
duktie van een fraudebestendig paspoort speelden er 
uiteraard een zekere rol in, maar ze lijken achteraf niet 
meer dan de aanleiding te zijn geweest. De problemen 
van de ministeriele verantwoordelijkheid kwamen in 
volle omvang aan de orde. Maar waren die het hoofd
thema? Of was dat de verwijdering tussen het CDA van 
Lubbers en de VVD van Voorhoeve, die immers de val 
van het kabinet tot gevolg had? Het is echter niet moei
lijk ook grootsere thema's te herkennen in de paspoort
affaire, zoals het aanzien van de politiek bij de burgers 
of de tragedie van het privatiseringsstreven. Het is niet 
moeilijk al deze thema's als de kern, als het eigenlijke 
verhaal, van de paspoortaffaire te zien. Een thema lijkt 
echter te ontbreken: de rol van de media bij het 
'maken' van het politieke nieuws. Over dat vergeten 
onderwerp gaat dit artikel. Het idee is niet dat de rol 
van de pers het eigenlijke hoofdthema van de paspoort
affaire had moeten zijn. Wei dat het beeld dat we ons 
vormen van de paspoortaffaire en van wat deze bete
kent onvolledig is als we niet zien hoe de media dat 
beeld van de paspoortaffaire tot stand brengen. 

De pers in de paspoortaffaire 
De rol van de media bij de politieke berichtgeving lijkt 
geen brandend probleem. Dat komt door het zo gang
bare idee dat de journalist slechts de brenger van het 
nieuws is. De pers geeft de gebeurtenissen weer, ver
klaart en becommentarieert ze. Allemaal ten dienste 
van het publiek. Het is een verhaal dat we graag willen 
horen. Enige tijd gel eden gaf Ferry Mingelen, presenta
tor van Den Haag Vandaag, thans van NOS Laat, op 
een door de PvdA Leiden georganiseerde forumavond 
er zijn eigen variant van. Voor zover ik het mij herinner 
ontkende hij dat politieke televisie op enigerlei wijze 
de politieke gebeurtenissen zou beYnvloeden. Eerst 
waren er de harde nieuwsfeiten, soms in de vorm van 
geruchten op het Binnenhof, daarna kwam pas het ge-

sprek in de studio waarbij de politici stevig werden on
dervraagd, maar dit ook alweer zonder als journalist 
zelf stelling te nemen in een politieke controverse, ai
leen met de bedoeling de kijkers de waarheid achter de 
vaak onduidelijke uitspraken van politici te Iaten ont
dekken. Komend van Mingelen, die als presentator de 
kijkers doorgaans in een en dezelfde volzin vertelt wat 
er gebeurd is en hoe de gebeurtenis moet worden be
grepen, was dat een opmerkelijke stellingname. Televi
sie is als medium in het algemeen niet goed in het 
scheiden van zuivere berichtgeving en commentaar. 
Men laat niet zomaar iets zien, maar kadert dat altijd in 
in een bekend scenario, in een 'normaal' verwachtings
patroon. De programmaleiding kiest welke politici hoe 
lang en in welke setting in beeld zullen komen om hun 
nieuws en hun visies te brengen. Politici zijn op de tele
visie te gast; zij brengen het nieuws naar de studio's. In 
de studio wordt van de verhalen die de politici vertellen 
een collage gemaakt waar ook stukjes begeleidend 
commentaar, vertelde of in beeld gebrachte voorge
schiedenis en eigen reportages in voorkomen. Het 
mooist is het als politici en pers het nieuws gezamenlijk 
in een vraaggesprek uiteenzetten. Maar telkens worden 
verhalen over gebeurtenissen verweven met visies op 
die gebeurtenissen. De kijker krijgt kaders voorgezet 
die de gebeurtenissen een duidelijke betekenis geven. 
Dat is misschien eigen aan het medium: de beelden 
lopen door in de tijd, de kijker kan niet even terugbla
deren, de televisie zelf moet de herinnering aan het 
voorgaande levendig houden. 
De paspoortaffaire laat zien dat televisienieuws geen 
gebracht nieuws is, maar gemaakt nieuws. Pas als de 
televisie uit de resultaten van het onderzoek van de en
quete-commissie het thema van het verkeerd informe
ren van de Kamer Iicht, komt de politieke carriere van 
bewindslieden ook werkelijk in gevaar. Er is een wis
selwerking tussen politici en journalisten waarin be
paald wordt wat de relevante thema's zijn voor het 
openbare debat. Zo verschuift de aandacht al snel van 
de problemen bij de produktie van het paspoort zelf 
naar de onduidelijke informatieverschaffing aan de 
Kamer. Terwijl de regering zich op een reactie op het 
enqueterapport voorbereidt en de officiele besluitvor
ming dus stil ligt, houdt de pers het vuur brandende. 
Nog voor de regering definitief op de kritiek van de 
commissie is ingegaan, voor er dus ook echt sprake kan 
zijn van een afgerond oordeel door het parlement, zijn 
een minister en een staatssecretaris al afgetreden. Voor 
het oog van de camera's vinden debatten plaats over 
hun rol terwijl de volledige waardering van die rol nog 
niet aan de orde kan zijn. Het tempo van de media ligt 
nu eenmaal hoger dan dat van de politieke besluitvor
ming van ministerraad en parlement. Het aftreden van 
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Van Eekelen en Vander Linden past in de verhaalslo
gica die de berichtgeving over de gebeurtenissen in
middels tot een coherent geheel maakt. Het verhaal 
over de paspoorten is een verhaal geworden over de 
schending van hoofdregels in de omgang van regering 
en parlement, een verhaal dat aileen in toepassing van 
de uiterste sanctie een geslaagde afloop kent. (De druk 
om dit resultaat te bereiken wordt sterk vergroot door
dat eerdere affaires deze door het scenario voorge
schreven afloop niet kenden.) 
In de loop van dit openbare verantwoordingsproces 
treedt nog een tweede wending van de thematiek op. 
De pers gaat steeds meer de persoonlijkheden van de 
hoofdrolspelers belichten. Conflicten tussen Voor
hoeve en Lubbers worden zo als persoonlijke in plaats 
van als politieke tegenstellingen voorgesteld. Men kan 
de spelers niet meer los zien van hun rol. Er ontstaat 
een dynamiek, waarbij het niet meer mogelijk is vast te 
stellen of de controverse tussen beide politieke leiders 
voortkomt uit henzelf, uit hun politieke partijen of uit 
de mediaberichtgeving. Dat maakt het personaliseren 
tot een zichzelf vervullende voorspelling: tegen de tijd 
dat de besluitvorming over de paspoortaffaire afgerond 
is met het debat waarbij Van den Broek aan mag blij
ven, zijn de persoonlijke verhoudingen tussen CDA en 
VVD zo verstoord dat het nog slechts een kwestie van 
tijd is voor het kabinet ten val komt, over achteraf vrij 
geringe verschillen in opvatting over de financiering 
van het milieubeleid. 
Het is dus niet zo dat de pers in de paspoortaffaire ai
leen maar als brenger van het nieuws is opgetreden. De 
gebeurtenissen hebben zich zo afgespeeld omdat er ge
hoor moest worden gegeven aan de verwachtingen die 
door de nieuwsverhalen waren gewekt. Dat wil niet 
zeggen dat de pers in feite het hele verloop van de af
faire heeft gedicteerd. Het is aileen zo dat het tempo 
van de gebeurtenissen erdoor is be"invloed en dat er 
twee keer een themawisseling optrad (van beheerspro
bleem naar probleem van ministerieel gedrag, en van
daar naar persoonlijk conflict) die aileen dank zij de rol 
van de media een noodzakelijke ontwikkeling was. Als 
de pers de gebeurtenissen met minder interesse gevolgd 
had waren die themawisselingen net zo goed mogelijk 
geweest, maar had de affaire ook heel goed in de fase 
van het beheersprobleem kunnen blijven steken. De 
pers had op zijn minst de functie van katalysator van 
het politieke proces. 

De politiek in de paspoortaffaire 
De pers selecteert het nieuws, vergroot en verkleint ge
beurtenissen, geeft thema's aan, werkt als katalysator, 
be"invloedt ten dele de gebeurtenissen zelf. Allemaal 
dingen die niet goed passen bij het idee van de journa
list als brenger van het nieuws. Wie zich daar kramp
achtig aan vasthoudt kan menen dat elke afwijking van 
dit ideaal van volslagen neutraliteit gevaarlijk is. Als 
een eigen rol van de media toegestaan is, kan dat er im
mers toe lei den dat de journalist zelf een partijpolitieke 
rol gaat spelen of omgekeerd naar de pijpen van de po
litici gaat dansen. Die gevaren zijn echter ook inherent 
aan een journalist die zegt het nieuws slechts te willen 
brengen. Het rekruteren van pers voor propagandisti-
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sche activiteiten gedijt zelfs het best bij een dergelijke 
ideologie. lnteressanter is voor het moment de vraag of 
de pers haar bemiddelende rol in de paspoortaffaire 
goed heeft verricht. Gelukkig is het mogelijk krantever
slagen en televisiereportages te vergelijken met dat
gene wat woordelijk in de Kamer gezegd is, zodat de 
selectieve functie van de pers in beeld kan komen. Bij 
een vergelijking van de handelingen van enkele belang
rijke debatten met de verslagen in de media blijkt de se
lectie over het algemeen van een hoogwaardige kwali
teit. Weliswaar worden de noden van paspoortprodu
cent Kep onderbelicht, maar voor het overige komen de 
centrale thema's van het debat duidelijk over. Een ka
merdebat heeft als tekst een rommelig karakter. Veel 
sprekers vragen naar de bekende weg. Allerlei onder
werpen korrten in onlogische volgorde ter tafel. Er zijn 
vee! uitstapjes naar details, veel woordenwisselingen 
over onduidelijke uitspraken van anderen in eerdere de
batten, men spreekt vaak een akelig jargon, zelden 
wordt een discussie binnen een de bat afgerond. Een ka
merdebat heeft een sterk fragmentarisch karakter. De 
nuttige kant van de persverslaggeving is hier tweezij
dig: zonder de pers zou het politieke debat voor slechts 
zeer weinigen te begrijpen zijn; zonder de pers zouden 
de politici zelf houvast missen in de onoverzichtelijke 
verhoudingen. Persverslagen geven niet aileen burgers, 
maar ook politici het signaal water belangrijk is. 
Wat voor beeld kregen burgers en politici nu van het 
politieke bedrijf tijdens de paspoortaffaire? Niemand 
kan de tegenspraak tussen de betrekkelijk geringe aan
leiding en de zware uitkomsten ontgaan zijn. Het was 
alsof een betrekkelijk gewoon bestuurlijk incident werd 
opgenomen als aanleiding om nu eens voor eens en 
voor altijd opheldering te krijgen over een fundamen
teel politiek vraagstuk: de werking van de ministeriele 
verantwoordelijkheid. De gewone politieke beslomme
ringen vielen bij deze zware thematiek even weg; op 
een gegeven moment was zelfs de vraag of er wei ooit 
een goed paspoort zou komen onbelangrijk geworden. 
(We hebben in feite nog steeds geen fraudebestendig 
paspoort en je hoort er nu niemand over klagen.) Over 
de wenselijkheid van de eerste themawisseling, de 
wending van beleidsproblemen naar de spelregels voor 
de goede omgang tussen bewindslieden en volksverte
genwoordigers, bestond tussen pers en politici overeen
stemming. Het ging om de zuiverheid van de politieke 
verhoudingen en, zo besefte men, daarmee over het 
'aanzien van de politiek'. Op dat punt moet onder
scheid gemaakt worden tussen het gedeelde interne 
perspectief van politici en journalisten en het externe 
perspectief van de burger als televisiekijker of kranten
lezer. Had het verantwoordingsproces het effect dat 
ook voor de niet direct betrokkenen duidelijkheid be
reikt werd over een fundamentele spelregel? Werkte 
het reinigend, vergrootte het het aanzien van de poli
tiek? Hier doet zich het nadeel van de tweede thema
wisseling voelen, de wending van de ministeriele ver
antwoordelijkheid naar de verstoorde persoonlijke ver
houdingen. Het beeld van politici die elkaar ethisch on
zuiver handelen verwijten of hoog oplopende ruzies 
maken die eerder emotioneel dan rationeel ge"inspireerd 
zijn, ondermijnt het streven naar duidelijkheid over de 

p 
e 
v 
'· 



JUiste constitutionele verhoudingen. Uiteindelijk, zo 
was het overheersende beeld, blijft het toch allemaal 
maar politiek, een strijd zonder waardigheid, met een 
wonderlijke aanleiding. Het verloop van de paspoortaf
faire heeft het aanzien van de politiek niet versterkt, 
maar het geringe prestige van de politieke besluitvor
ming als een vorm van ruziemaken slechts bevestigd. 
Wellicht is dit een van de factoren die doorwerken in de 
geringe belangstelling voor de politiek na afloop van de 
paspoortaffaire, nu politiek ook voor de insiders weer 
business as usual is geworden. 

De politiek na de paspoortaffaire 
Het is wonderlijk hoe grondig kort na het aantreden van 
het kabinet-Lubbers/Kok de affaire die tot de val van 
het vorige kabinet geleid heeft, is vergeten. Met het 
aantreden van een andere coalitie lijkt de hele discussie 
over de ministeriele verantwoordelijkheid uit het ge
heugen te zijn gewist. De politiek is kort van memorie, 
zegt men wei eens. Was de paspoortaffaire dan toch 
niet meer dan een rim pel op een kalme zee? Twee over
wegingen pleiten daar tegen. De eerste vertrekt vanuit 
het interne perspectief van politici en joumalisten op 
het politieke bedrijf. Daarin heeft de paspoortaffaire de 
status van een precedent. Zoals een gezaghebbende 
rechterlijke uitspraak, waarbij voor het eerst een be
paalde regel op concrete omstandigheden is toegepast 
en daarbij van een nieuwe interpretatie voorzien, in
vloed heeft op het handelen van wat juristen fraai de 
'rechtsgenoten' noemen, zo is het verloop van het ver
antwoordingsproces in de paspoortaffaire ook als een 
gezaghebbend precedent te beschouwen: aan de hand 
van een alom bekende casus is nu voor eens en voor al 
uitgemaakt dat het onjuist informeren van de Kamer 
een inbreuk is op de spelregels die niet door de vingers 
mag worden gezien om partijpolitieke overwegingen. 
En de deelnemers van het politieke spel zijn van deze 
nieuwe politieke norm doordrongen. Die norm heeft 
niet voor niets twee slachtoffers geeist. Het gevolg is 
dat de pers nu vee! gemakkelijker dan voorheen een af
faire in statu nascendi kan oppakken en uitvergroten, 
zodra maar het argument van onjuiste of onvolledige 
informatieverstrekking ter tafel kan worden gebracht. 
Dit thema speelt bij vrijwel elke beleidskwestie van 
enig belang een zekere rol omdat in de bureaucratische 
verhoudingen van het overheidsbeleid het volstrekt on
mogelijk is dat de bewindspersoon van alles op de 
hoogte is. Over de vraag wat relevante informatie is en 
wat niet, kan getwist worden. Die gewone twisten staan 
na de paspoortaffaire opeens in het Iicht van het prece
dent en krijgen daarin vanzelf dreigende proporties. 
Deze verandering in het politieke repertoire is duidelijk 
zichtbaar in de weer actueel geworden kwestie van de 
visfraude. Toen eind september 1990 bekend werd dat 
het ministerie van landbouw al geruime tijd weet had 
van overschrijdingen van de vangstquota, maar deze 
feiten strategisch verzweeg, kwam de positie van mi
nister Braks in snel tempo onder vuur. Nog voor er 
maar iets van een officieel onderzoek door het parle
ment had plaatsgevonden, schreven de meeste kranten 
al dat de positie van Braks onhoudbaar was geworden. 
Die kwalificatie werd aanmerkelijk sneller uitgedeeld 

dan soortgelijke kwalificaties in de paspoortaffaire, 
waar pas na de publikatie van het enqueterapport, ge
sproken werd over wankele of onhoudbare posities. 
Vervolgens gingen de gebeurtenissen nog sneller dan 
in de paspoortaffaire. Braks hield de eer aan zichzelf 
voor er maar een Kamerdebat aan de zaak gewijd was. 
Hoe sterk de normen veranderd zijn die door de pers 
zoveel makkelijker geactiveerd worden, blijkt bij ver
gelijking van het 'sterke dossier' van Braks met het 
zwakke verhaal van Van Ardenne een aantal jaar gele
den in de RSV -enquete; de laatstgenoemde gaf openlijk 
toe de Kamer opzettelijk te hebben misleid en kon des
alniettemin als 'aangeschoten wild' blijven zitten. 
De andere reden om in de paspoortaffaire meer te zien 
dan een toevallige affaire, heeft betrekking op de ver
houdingen tussen deelnemers aan het politieke spel en 
buitenstaanders. In politieke kring lijkt het besef 
aanwezig dat de paspoortaffaire het aanzien van de po
litiek niet aileen maar verbeterd heeft. Een van de 
hoofdrolspelers, minister-president Lubbers, maakte 
zich al tijdens de affaire boos over de neiging bij jour
nalisten om de politieke verantwoordelijkheid en de 
persoonlijke, morele verantwoordelijkheid te verwar
ren. Volgens hem was het onjuist de onvolledige infor
matieverstrekking te zien als een moreel verwijtbaar 
handelen. Zijn coalitiegenoot Voorhoeve bleek hij uit
eindelijk ditzelfde verwijt te maken, hetgeen het de 
pers weer mogelijk maakte de bal terug te spelen: door 
het verdere verloop van de affaire te duiden in termen 
van een psychologisch gevecht werd de politieke ver
antwoordelijkheid nog sterker tot een persoonlijke ver
antwoordelijkheid. Dat Lubbers dit thema allerminst 
vergeten is, blijkt uit zijn recente rede bij de opening 
van het academisch jaar in Nijmegen. Deze rede die de 
sociale vemieuwing, de trias politica en de rechtshand
having als hoofdonderwerpen had, staat geheel in het 
teken van een poging de klacht dat de politiek een ziek 
bedrijf is, te bestrijden. Lubbers gaat in het offensief: 
het slechte aanzien van de politiek wordt niet veroor
zaakt door de politici, maar komt doordat men teveel 
van de overheid verwacht. 'Nederland is een ziek land' . 
Om daar wat aan te doen pie it Lubbers vervolgens voor 
het subsidiariteitsbeginsel, voor herstel van de constitu
tionele zuiverheid van de machtenscheiding en in ver
band hiermee voor een strengere wetshandhaving door 
de rechterlijke macht. Terwijl zijn controversiele voor
stel om de boetes te verhogen de meeste aandacht heeft 
getrokken, is de omdraaiing van het beeld van een 
zieke overheid tot het beeld van een zieke samenleving 
minstens even belangrijk. Het is een poging het aanzien 
van de politiek op te vijzelen door de politieke sfeer te 
vergroten; politiek vindt ook plaats in het 'maatschap
pelijk veld'; de taak van de overheid is belangrijk 
(rechtshandhaving) maar moet niet worden overschat. 
Voor eventuele verwijten aan de politiek moet je dan 
ook niet in de eerste plaats in Den Haag zijn, zo is de te
neur van het verhaal. 

De pers na de paspoortaffaire 
AI met al is er na de paspoortaffaire meer veranderd 
dan je oppervlakkig gezien zou denken. Als de boetes 
omhoog gaan, merkt zelfs de burger daar iets van. Maar 
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wat heeft de paspoortaffaire nu precies veranderd voor 
het functioneren van de pers? En merkt de burger daar 
ook iets van? Dit zijn natuurlijk retorische vragen. 
Toch vraag ik niet naar de bekende weg. De paspoort
affaire heeft het optreden van de pers niet noemens
waard belnvloed, heeft aileen de mogelijkheden om mi
nisters verantwoordelijk te stellen in de media ver
ruimd. De pers lijkt toch het best functionerende onder
dee! te zijn van de parlementaire democratie. Maar het 
zou beter kunnen als het idee van de journalist als bren
ger van het nieuws vervangen wordt door een idee dat 
de actieve invloed van journalisten op de politiek en 
van de politiek op de pers duidelijk laat uitkomen: de 
journalist als bemiddelaar tussen politiek en burger. 
Die bemiddelende rol zou in de kolommen van de krant 
en tussen de coulissen van het televisieprogramma 
meer tot uitdrukking moeten komen. Dat zou winst zijn 
voor de burgers. Deze stellingen wil ik illustreren met 
voorbeelden uit de paspoortaffaire. Eerst een voorbeeld 
van een nieuwsbericht dat de bemiddeling onzichtbaar 
maakt, terwijl er toch wei degelijk bemiddeld wordt. 
En daarna een voorbeeld van een stuk dat die bemidde
ling duidelijk laat uitkomen. Het eerste stuk is minder 
neutraal, het tweede minder manipulatief dan het lijkt. 

In de NRC van 3 mei 1989 stond een kort bericht, 
waarin verslag gedaan wordt van een incident. Onder 
de kop 'Verwarde' man dringt auto van Lubbers bin
nen, meldt de krant: 'Een 49-jarige Hagenaar die pre
mier Lubbers woensdag na zijn onderhoud met de Ko
ningin lastig vie/ en zijn auto binnendrong is onder
zocht door twee psychiaters en gedwongen opgenomen 
in een psychiatrische inrichting. De man opende het 
linkerachterportier van de auto toen die door het hek 
van Huis ten Bosch reed. Lubbers wist hem van zich af 
te duwen en ijlings te hulp geschoten marechaussees 
overmeesterden samen met de chauffeur de man, die 
bij het fouilleren een valmes op zak bleek te hebben. 
Volgens een woordvoerder van de Haagse politie 
maakte hij een 'vetwarde' indruk. De secretaris-gene
raal van binnenlandse zaken zal op korte termijn 'wel
licht' de premier vragen voortaan zijn deur op slot te 
doen .' 
Dit lijkt niets meer dan een politiebericht. De leeftijd 
van de Hagenaar wordt genoemd; er wordt verslag ge
daan van psychiatrisch onderzoek; een woordvoerder 
van de politie wordt aangehaald. Pas nadat de dader he
lemaal getypeerd is als een 'verwarde' man (lees: psy
chiatrische patient), worden de gebeurtenissen beschre
ven. Meteen na de goede afloop komt de Haagse poli
tiewoordvoerder aan het woord; met de herhaling van 
het stigma van 'psychisch gestoorde man' is het bericht 
rond. Neutraler kan het niet. Hoewel? Enig inzicht in 
de motieven van de man is niet geboden. De gestoord
heid moet het vermoeden van een politiek motief weg
nemen, maar kunnen niet ook verwarde mensen uit po
litieke overtuiging handelen? In dat geval zou het be
richt wei wat belangrijker gebracht mogen zijn, in het 
schema van de 'aanslag op de politicus'. Het neutraal 
schijnende bericht heeft een mogelijke interpretatie van 
de gebeurtenis afgewezen; in overleg tussen politie en 
pers is een keuze gemaakt, die inhoudt dat nader onder-
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zoek naar de politieke aspecten niet nodig is en garan
deert dat we er als lezers nooit meer iets over zullen 
horen. Ook ten aanzien van het optreden van Lubbers is 
het bericht niet geheel neutraal te noemen, al ligt dat 
minder aan de bewoordingen van het verhaal als wei 
aan de bij de lezer bekende voorgeschiedenis. Lubbers 
heeft het imago van een doortastend man die optreedt 
als hij kleine criminaliteit op het spoor komt. Hij heeft 
inbrekers betrapt en zodoende het goede voorbeeld ge
geven. Dit positieve imago van Lubbers wordt door de 
gebeurtenissen versterkt; het karakteroordeel van de 
lezer wordt erdoor be·lnvloed. De NRC is er zeker niet 
op uit dit effect te versterken. De uitdrukking 'wist hem 
van zich af te duwen' klinkt niet overdreven herolsch. 
Toch is ook een gematigd karakteroordeel een karak
teroordeel. Het verhaal van de NRC is bij eerste Iezing 
een realistische beschrijving van een gebeurtenis; bij 
tweede lezing is het ook een typering van de karakters 
van betrokkenen, waarbij Lubbers de positie krijgt toe
bedeel van een redelijke held, die respect verdient. Het 
stuk laat zien dat de journalist het nieuws niet zomaar 
'gevonden' heeft, maar het in samenspel met politie (en 
voorlichter?) in een kader geplaatst heeft dat voor de 
lezer niet geproblematiseerd wordt. 

Het tweede voorbeeld is allerminst neutraal geformu
Jeerd. Na het debat tussen Lubbers en Voorhoeve dat 
tot de val van het kabinet leidde en door heel Nederland 
op de televisie gevolgd kon worden, schrijft Jan Tromp 
in de Vo/kskrant het volgende verslag van de twee
strijd: 
'Lubbers is als een wurgslang. Het eerste uur van zijn 
antwoord aan de Kamer, aan WD-leider Voorhoeve, 
ver/oopt bijna roer/oos. De aandacht verslapt. We 
had den het tach over een crisis?, vragen verwonderde 
blikken op de perstribune. Hier en daar neemt het ver
veelde gapen een aanvang. En dan slaat hij toe. Par
does . In een keer slingert hij zich om Voorhoeve. Er 
wordt niet geschreeuwd, er wordt vee/ eerder gejlirt; 
Lubbers neemt de WD in een bijna liejlijke, maar do
delijke omhelzing.(. .. ) 
Lubbers is adembenemend. Hij wiegt, hij wacht, hij 
weegt. Dan rollen de meest verschrikkelijke verwijten 
uit zijn mond, in de charmante toonsoort die hem eigen 
is. Hij heeft de stellige indruk dat de overgrote meer
derheid van de mensen in het land best bereid zijn het 
fiscale voordeel van de reiskosten te offeren. Hij is 
"zeer zorgvuldig" omgegaan met de opvattingen van 
de WD-bewindslieden op dit vlak. Mag hij het nou 
eens artders zeggen? De WD-ministers zijn "bepa
lend, ja bepalend" geweest voor de uitkomst van dit 
onderdeel van het milieubeleidsplan. 
Hij wit niet kinderachtig zijn, hij wit de bezwaren van 
de WD serieus nemen. Hij is bereid met aile " electo
rate risico' s" voort te Ieven met dit verschil van me
ning. De premier wit aanvaarden dat de coalitiepart
ner een andere mening heeft en nochtans zal hij zijn 
coalitie koesteren. 
Mooier kan niet. Dodelijker kan een omhelzing niet 
zijn. Lubbers: "Mag ik aan de WD vragen: Denk nog 
een keer na!''' 
Dit is een stuk waarin het commentaar de nieuwsfeiten 



duidelijk zichtbaar domineert. Het gaat er eigenlijk al 
vanuit dat de lezer weet wat er gebeurd is. De lezer 
heeft immers ook voor de televisie gezeten. Tromp ge
bruikt een ordenende metafoor die zeer opvallend is. 
Lubbers is een wurgslang: accepteer je dat schema, dan 
valt er nogal wat op zijn plaats. Lubbers maakt niet 
zomaar een reeks omtrekkende bewegingen v66r hij 
aan het punt van het reiskostenforfait toekomt, nee hij 
'wiegt, wacht en weegt', teneinde de tegenstander te 
verlammen en zelf snel te kunnen toeslaan. Tromp ci
teert uit de toespraak van Lubbers enkele opmerkingen 
die de schuld voor de crisis bij de VVD leggen en tege
lijk een oproep inhouden aan de VVD om zich te bezin
nen. Het is in Tromps metafoor duidelijk dat die oproep 
niet serieus is, maar de laatste betoverende beweging 
die voorafgaat aan de dood van de coalitie. Daar zien 
we meteen de selectieve werking van een metafoor ge
demonstreerd. Wie het schema van Lubbers als wurg
slang en Voorhoeve als prooi aanneemt, moet de ogen 
sluiten voor de serieuze ondertoon van Lubbers pogin
gen de VVD tot inkeer te bregen. Het wordt dan alle
maal doorgestoken kaart. De plausibele verklaring dat 
Lubbers een zekere tegenstrijdigheid in zijn optreden 
legde door aan de ene kant een sterk imago van zichzelf 
te projecteren en de schuld bij de VVD te leggen en aan 
de andere kant met sterke argumenten voor bezinning 
te komen en verzoenende gebaren te maken, wordt 
door de metafoor Lubbers is een wurgslang onzicht
baar gemaakt. 
De metafoor zal dan ook niet voor elk publiek effectief 
zijn. Hier is het feit van belang dat Tromp een links 
imago heeft en in een progressief ochtendblad voor een 
links publiek schrijft. Voor lezers van CDA-huize is de 
metafoor Lubbers is een wurgslang niet overtuigend. 
Slangen hebben in de Bijbel geen positief imago. Het 
beeld van de wurgslang geeft aan dat er bij de schrijver 
sprake is van bewondering voor de knappe prestatie 
van Lubbers (Tromp zegt dit openlijk in zijn stuk), 
maar dat die bewondering tevens afstandelijk is. Het is 
de bewondering waarmee men naar gevaarlijke dieren 
kijkt, van een veilige afstand. Het adembenemende van 
de wurgslang kan men maar beter niet van al te nabij 
ervaren. Verteller noch publiek identificeert zich, als 
deze metafoor succesvol is, met Lubbers. De metafoor 
gaat dus niet aileen over Lubbers en Voorhoeve, maar 
geeft ook informatie over de verhouding van verteller 
en lezers en hun positie in het politieke krachtenveld. 

Als we deze verhalen vergelijken zien we opvallende 
stilistische verschillen. De neutrale stijl van het bericht 
over de verwarde man en Lubbers heeft een 'naturalise
rende' werking; door de afwezigheid van de vertellen
de journalist wordt de suggestie gewekt dat het niet 
meer is dan een zuivere weergave van gebeurtenissen 
die zich letterlijk zo en niet anders hebben afgespeeld. 
lntussen zijn er uit de veelheid aan gebeurtenissen die 
gezamenlijk het 'incident' vormen selecties gemaakt. 
Het stuk blijkt normatieve implicaties te hebben om
trent het karakter van de hoofdpersonen. Het is een be
richt maar het impliceert een stand punt. De lezer neemt 
be ide in zich op, zonder zich af te hoeven vragen of het 
gekozen standpunt verantwoord is. Het sterk retorisch 

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

getinte artikel van Tromp over Lubbers als wurgslang 
heeft het omgekeerde effect: geen naturalisering, maar 
een kunstmatige ordening van bekende informatie. Het 
is een uitdagend stuk dat een (kritische) lezersreactie 
oproept. Niemand kan denken dat Tromp aileen de fei
ten laat spreken. Zo is het stuk een hulpmiddel bij de 
vorming van een eigen stand punt over het gebeuren. 
In het tijdperk na de paspoortaffaire zullen de neutrale 
en de bemiddelende stijl van verslaggeving niet veran
deren. Het moge duidelijk zijn dat beide hun voordelen 
hebben. A is a! het nieuws gebracht zou worden volgens 
de formule van Tromp zou het volgen van het nieuws 
een nogal vermoeiende bezigheid worden. Zo'n retori
sche, zichzelf problematiserende aanpak is vooral op 
zijn plaats als het gaat om het maken van cruciale be
oordelingen omtrent het politieke proces. De neutrale 
stijl is nuttig bij minder normatief geladen momenten. 
Aileen moet dan toch bedacht worden dat neutrale be
richtgeving ook bemiddeling is. In het geval van Lub
bers en de verwarde man was het geslaagde bemidde
ling: later is niet van politieke motieven bij de man ge
bleken. Het was inderdaad een incident en geen aan
slag. Maar bemiddeling onder de dekmantel van het 
zuivere brengen van het nieuws is niet altijd zo ge
slaagd. Op dat soort momenten staat de lezer machte
loos en moet eventuele correctie komen van de andere 
deelnemers aan het proces van politieke nieuwsvoor
ziening: politici, andere joumalisten. Bij een bemidde
lende pers hoort een pluriform bestel. 
Het is verleidelijk daar een enkele opmerking over te 
maken. Naast de bekende en terecht gekoesterde demo
cratische verworvenheden - zoals vrije verkiezingen, 
grondrechten, trias politica, het parlementair stelsel, 
rechtsbescherming - zijn er elementen van het demo
cratische bestel die specifiek van belang zijn voor de 
bemiddeling tussen politiek en burger. Om invloed 
controleerbaar te houden geldt voor zowel de organisa
tie van de overheid als van de pers dat deze niet mono
lithisch of monopolistisch moet zijn. Concurrentie Ius
sen verschillende nieuwsproducerende en verwerkende 
actoren is binnen het democratische bestel een goed 
middel om overwicht van de ene of andere actor tegen 
te gaan. Voor de overheid betekent dit dat een in een 
centraal punt gecoordineerd beleid (die telkens opdui
kende wensdroom van politici in machtsposities) ver
meden moet worden. Het huidige bureaupolitieke be
stel, waarbij overheden elkaars concurrenten zijn en ai
leen in naam aile een algemeen belang dienen, biedt 
waarborgen tegen monopolisering van informatie en 
tegen het afhankelijk worden van de pers. Daar komt de 
eis bij dat de overheden zich terughoudend opstellen 
voor wat betreft de inzet van hun eigen middelen om 
tussen politiek en burger te bemiddelen. Voorbchting 
moet niet te ambitieus zijn en niet in de plaats treden 
van de bemiddeling door de pers. Het streven naar 'ge
dragsbe"invloedende voorlichting', dat in voorlichtings
kringen populair is en past bij een no nonsense beleid, 
is gevaarlijk voor de pers omdat deze erdoor dreigt te 
worden uitgeschakeld dan wei ingepalmd. Als sluit
steen moet de in de wet neergelegde openbaarheid van 
bestuur verder worden uitgebouwd om de pers in staat 
te stellen haar selecties te maken op basis van de door 
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Genetische manipulatie is geen nieuw verschijnsel. AI 
sinds het einde van de laatste ijstijd, zo'n twaalfduizend 
jaar geleden, proberen mensen planten en dieren aan te 
passen aan hun behoeften door de beste exemplaren 
van een soort te kruisen. Deze klassieke rasveredeling 
is echter slechts mogelijk binnen een en dezelfde soort. 
Dit wordt de soortbarriere genoemd, die aileen aanwe
zig is op het niveau van het complete organisme. De 
soortbarriere bestaat niet op het niveau van het DNA, 
de drager van de erfelijkheid. Sinds wij weten hoe de 
erfelijke informatie in het DNA ligt opgeslagen en 
sinds wij de methoden kennen om DNA over te planten 
van de ene soort in de andere, beschikken wij in prin
cipe over onbeperkte mogelijkheden om de erfelijkheid 
van plant, dier en mens te be'invloeden. Ooze mogelijk
heden de erfelijke eigenschappen van de levende na
tuur, inclusief de mens, te analyseren zijn eveneens re
volutionair toegenomen. Deze nieuwe technologieen 
kunnen verstrekkende maatschappelijke consequenties 
hebben. Maatschappelijke bewustwording en opinie
vorming hieromtrent zijn daarom dringend noodzake
lijk. 

Achtergronden 
In de vorige eeuw ontdekte Gregor Mendel, een mon
nik in Bmo, dat aan de overerving van bepaalde eigen
schappen zekere wetmatigheden ten grondslag liggen. 
Door te experimenteren met erwtenplanten wist hij aan 
te tonen dat karakteristieken als lengte en bloemkleur 
worden bepaald door twee factoren, waarvan er een af
komstig is van de moederplant en een van de vader
plant. Men heeft lange tijd gedacht dat die factoren 
(genen, zoals wij deze dragers van erfelijkheid tegen
woordig noemen) bestonden uit eiwit. In de jaren veer
tig werd aangetoond dat DNA het molecuul van de er
felijkheid is. 
DNA, of des-oxy-nucle'inezuur, is een verbinding be
staande uit de vier basen adenine, thymine, guanine en 
cytosine, die meestal worden aangeduid met hun initia
len: A, T, G en C. Die basen zijn met elkaar verbonden 
via suiker- en fosfaatrnoleculen. In de vorige eeuw 
werd DNA al ontdekt als een belangrijk bestanddeel 
van de kemen van cellen, maar de structuur werd voor 
te simpel gehouden om drager te kunnen zijn van de 
tienduizenden eigenschappen waarover de meeste le
vende organismen beschikken. Men meende dat DNA 
slechts diende als een opslagmolecuul voor fosfaat. 
Toen bij experimenten met bacterien bleek dat erfelijke 
eigenschappen aileen met DNA konden worden over
gebracht, ontstond een hemieuwde belangstelling voor 
deze verbinding. 
In 1953 werd de dubbele streng-structuur van het DNA 
voor het eerst beschreven en werd aannemelijk ge-
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maakt dat de erfelijke informatie moest zijn vastgelegd 
in de volgorde waarin de basen A, T, G en C in een 
DNA-molecuul voorkomen. Het DNA is de drager van 
de erfelijkheid, maar het zijn de eiwitten die, in de 
vorm van enzymen, regelen water in de eel gebeurt. In 
de jaren zestig werd de volledige erfelijke code ont
sluierd en werd tot in aile details de relatie vastgesteld 
tussen de volgorde van de basen en de opbouw van een 
eiwit. 
Deze erfelijke code bleek te gelden voor de gehele na
tuur. Een bepaald stukje DNA wordt vertaald in precies 
hetzelfde eiwit, in welke eel van welke soort het zich 
ook bevindt. Men realiseerde zich dat hiermee de mo
gelijkheid was gegeven om DNA naar willekeur uit te 
wisselen in de natuur, waarmee het mogelijk werd om 
combinaties van DNA te maken, de zogenaamde re
combinant DNA-moleculen, die voor de mens nuttig 
zouden kunnen zijn. Het recombinant DNA-tijdperk 
kon beginnen. 

Recombinant DNA-technologic 
De recombinant DNA-technologie richtte zich aller
eerst op de introductie van DNA - met de erfelijke in
formatie voor nuttige eiwitten als groeihormoon en in
suline - in bacterien. Bacterien zijn simpele organis
men die men op goedkope voedingsstoffen in astrono
mische hoeveelheden kan kweken en die voorzien van 
extra DNA, een goedkope bron van eiwitten zouden 
kunnen vormen. In de jaren zeventig werden de tech
nieken ontwikkeld om bepaalde erfelijke informatie op 
het DNA te vinden, uit te knippen en zodanig in te bou
wen in bacterien, dat die informatie in eiwit werd ver
taald. In 1978 lukte het om het eerste eiwit van mense
lijke oorsprong, somatostatine, door een bacterie te 
Iaten maken. Terwijl men vroeger duizenden schapen
hersenen nodig had om een duizendste gram van dit 
hormoon te isoleren, kan men nu uit een liter bacterie
cultuur grammen somatostatine halen. 
Thans zijn er een aantal geneesmiddelen en vaccins op 
de markt die met recombinant DNA-technieken wor
den gemaakt uit bacterien en andere micro-organismen. 
Niet aileen in micro-organismen, maar ook in cellen 
van planten, dieren en mensen kan 'vreemd' DNA met 
succes worden ingebracht. 

Toepassingen 
De produktie van nuttige eiwitten uit gemodificeerde 
micro-organismen of cell en is slechts een eerste toepas
singsgebied van de techno Iogie van genetische manipu
latie. Aileen al op grond van de indrukwekkende moge
lijkheden die deze technieken bieden bij de toepassing 
op bacterien, voorspellen sommigen een nieuwe indu
striele revolutie. Dit is begrijpelijk wanneer men be-
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denkt dat er nog geen chemische reactie is ontdekt die 
niet, ergens op onze planeet, wordt uitgevoerd door de 
een of andere bacteriesoort. Met de nieuwe technieken 
kan men nu op bestelling bacterien maken die die reac
ties uitvoeren op plaatsen of in combinaties die van na
ture niet mogelijk zijn, maar die wei nuttig kunnen zijn. 
Dergelijke gemodificeerde bacterien kan men op de 
meest uiteenlopende wijzen gebruiken, bijvoorbeeld bij 
de bereiding van voedsel, de bestrijding van chemische 
verontreiniging van water en bodem en het winnen van 
metalen die in !age concentraties voorkomen in zee. 
Niet aileen eencellige organismen als bacterien kunnen 
op bestelling worden gemaakt, ook complete planten en 
dieren kunnen door toevoeging van DNA worden voor
zien van nieuwe eigenschappen. Het is logisch dat deze 
ontwikkelingen in Nederland, als belangrijk exporteur 
van landbouw-, tuinbouw- en veeteeltprodukten, vee! 
aandacht trekken. Aan verschillende universiteiten en 
onderzoekinstellingen in ons land zijn gemanipuleerde 
planten in ontwikkeling. Sommige hebben het stadium 
van de proefkas en het proefveld al bereikt. Zo werkt 
men aan planten die resistent zijn gemaakt tegen aller
lei parasieten, of waarvan men de bloemkleur heeft ge
wijzigd. Uiteindelijk wit men op zo'n manier gewassen 
produceren die zelf stikstof uit Iucht kunnen binden en 
geen kunstmest meer nodig hebben. 
Planten hebben een aantal eigenschappen die geneti
sche modificatie relatief gemakkelijk maken. Heeft 
men een eel van een plant gemodificeerd, dan kan men 
vanuit die eel een complete plant Iaten groeien. Be
schikt de plant over de gewenste verandering, dan is het 
mogelijk, bijvoorbeeld via stekken, van die plant onge
slachtelijke identieke nakomelingen of stekken te 
maken. 
Wanneer men een dier van extra genen wit voorzien, 
dan moet men het DNA inspuiten in de bevruchte eicel. 
De zodoende gemanipuleerde eicel, moet vervolgens in 
een gastmoeder worden ge·implanteerd. Na de geboorte 
moet dan worden vastgesteld of het dier de extra erfe
lijke eigenschap heeft en transgeen is geworden. Het 
extra DNA bevindt zich in aile cellen van het dier, in
clusief de geslachtscellen, zodat de extra eigenschap 
kan worden doorgegeven aan de nakomelingen en men 
kan doorfokken met de trans gene eigenschap. Met deze 
techniek is het gelukt transgene varkens te maken die 
voorzien zijn van extra genen voor groeihormoon en 
daarom harder groeien dan normale varkens. 
Behalve direct economisch voordeel, heeft de techno
logie van genetische manipulatie ook belangrijke we
tenschappelijke implicaties. Zo heeft zij in grote mate 
bijgedragen aan de ontdekking van de kankergenen, 
waardoor het kankeronderzoek een sterke impuls heeft 
gekregen. Verder heeft het AIDS-onderzoek zodanig 
geprofiteerd van de genetische technologic dat, als een 
vaccin tegen AIDS ooit wordt ontwikkeld, dit uitslui
tend te danken zal zijn aan de beschikbaarheid van deze 
nieuwe technieken. 
Genetische manipulatie heeft ons dus heel wat te hie
den en kan bijdragen aan de oplossing van een aantal 
medische, maatschappelijke en economische proble
men. Maar, zoals bij iedere grote technologische door
braak, is er ook hier een keerzijde. 

DNA-discussie 
De invoering van de recombinant DNA-technologic is 
niet zonder slag of stoot verlopen. AI direct nadat de 
mogelijkheden zich aandienden, besefte men in de we
tenschap dat er potentiele risico's aan zijn verbonden. 
Men zou wei eens nieuwe organismen kunnen schep
pen met onverwachte nadelige eigenschappen. De we
tenschapsmensen namen de unieke beslissing om het 
onderzoek stop te zetten tot de risico's beperkt waren. 
Men besloot de experimenten in te delen in een aantal 
ri icoklassen, lopende van C I, waarbij een matig risico 
bestaat, tot en met C4, voor de meest gevaarlijke expe
rimenten. Voor elke risicoklasse dient men in het labo
ratorium navenante beveiligingen te treffen. Voor C4 
zijn deze zo ingrijpend dat slechts een laboratorium in 
Europa die classificatie heeft. Behalve deze fysieke in
perking, wordt ook een biologische inperking toege
past. Daarmee word gedoeld op het gebruik van micro
organismen die zodanig zijn veranderd dat zij aileen 
onder de kunstrnatige omstandigheden in het laborato
rium in Ieven kunnen worden gehouden. Wanneer zij 
de fysieke barrieres doorbreken, sterven zij meteen af. 
In Nederland is een voorlopige commissie genetische 
modificatie ingesteld, de VCOGEM. Aan deze com
missie moeten aile experimenten op het gebied van de 
genetische manipulatie worden gemeld. De commissie 
bepaalt of en onder we ike omstandigheden de recombi
nant DNA-bewerkingen mogen worden gedaan. Daar
bij valt het recombinant DNA-werk in laboratoria en 
fabrieken onder de Hinderwet en de toepassing van ge
netisch gemanipuleerde organismen in het open veld 
onder de Wet Milieugevaarlijke Stoffen. In de meeste 
Ianden zijn de regelingen op dit gebied vergelijkbaar 
met die in Nederland. Onder meer via de EG probeert 
men de regels in de verschillende Ianden zo uniform 
mogelijk te houden. De motieven hiervoor zijn overi
gens vooral van economische aard. Een land met een 
relatief liberale regelgeving kan de technieken immers 
sneller en goedkoper toepassen. 

Ethiek 
Aanvankelijk ging het in de recombinant DNA-techno
logic vooral om het modificeren van micro-organis
men. In de toenmalige discussie over de maatschappe
lijke gevolgen stood de veiligheid voorop. Nude tech
nologic zich heeft uitgebreid tot het genetisch manipu
leren van planten en dieren, heeft men meer oog 
gekregen voor de ethische implicaties. In de discussie 
wordt nu ook het genetische onderzoek bij mensen be
trokken, hoewel dit formeel geen vorm van manipulatie 
is, maar wei mogelijk is gemaakt door de ontwikkelde 
DNA-technieken. 
Wat betreft planten zal men de gemodificeerde exem
plaren in het open veld gaan gebruiken. De vraag is dan 
of de veranderde genen, via stuifmeelverspreiding of 
anderszins, terecht kunnen komen in wilde plan ten, met 
allerlei onvoorzienbare gevolgen. Verder gaat van de 
pogingen om planten resistent te maken tegen bestrij
dingsmiddelen volgens sommigen een stimulerende 
werking uit op het gebruik van die middelen, welke 
schadelijk zijn voor het milieu. Omdat nogal wat che
mische multinationals zich bezighouden met het gene-
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tisch onderzoek bij planten, gaat volgens critici een 
monopoliepositie ontstaan: de gewassen met bijbeho
rende bestrijdingsmiddelen kunnen nog slechts worden 
gekocht bij een leverancier. Tenslotte kan het aanpas
sen van tropische gewassen aan ons klimaat negatieve 
consequenties hebben voor de landbouw in de Derde 
Were! d. 
De discussie over de genetische manipulatie bij dieren 
ligt in het verlengde van die over onze om gang met die
ren. Genetische manipulatie wordt gezien als de zo
veel te stap in de exploitatie van dieren in de bio-indu
strie. Behalve uit de hoek van de dierenbescherming, 
komt er vooral kritiek van de jonge boeren die juist 
streven naar een meer biologisch en ecologisch ge
richte bedrijfsvoering. 
Over de aanvaardbaarheid van genetische manipulatie 
bij mensen bestaat een zekere consensus. Het genetisch 
veranderen van menselijke eicellen wordt algemeen af
gewezen op grond van de onvoorspelbare gevolgen 
voor de volgende generaties. Dat probleem is niet aan
wezig bij gentherapie voor lijders aan genetische afwij
kingen die worden veroorzaakt door een 'fout' in het 
DNA. Bij die patienten worden enige cellen weggeno
men, bijvoorbeeld uit het beenmerg, die worden terug
geplaatst nadat het 'foute' DNA is hersteld door geneti
sche modificatie. Die genetische verandering dringt 
niet door in de geslachtscellen, zodat de patient haar 
niet kan doorgeven aan het nageslacht. Een dergelijke 
therapie wordt daarom beschouwd als een normale me
dische ingreep. 
Genetische manipulatie zal altijd beperkt blijven tot 
slechts een klein aantal patienten. Dat geldt echter niet 
voor de mogelijkheden van het onderzoek naar de erfe
lijke eigenschappen van individuen. Op den duur zal 
men de belangrijkste erfelijke eigenschappen van per
sonen kunnen bepalen. Toegepast bij vruchtwateron
derzoek, in combinatie met selectieve abortus, kunnen 
kinderen met ernstige erfelijke afwijkingen worden 
voorkomen. Daarmee ontstaat het ethische dilemma 
wie, op welke gronden, beslist welk kind ter wereld 
mag komen. Ook kan men zich afvragen of andere ken
merken dan aileen de afwezigheid van ziekten een rol 
mogen spelen, zoals geslacht, haar- en oogkleur, te ver
wachten lengte en dikte, enz. 
Genetisch onderzoek bij volwassenen kan bijdragen 
aan de vorming van een beslissing over het krijgen van 
nakomelingen en is in het belang van het individu als 
het de erfelijke aanleg voor ziekten betreft die door een 
bepaalde levenswijze zijn te vermijden. Als het aandoe
ningen betreft die niet voorkomen kunnen worden, dan 
is de kennis ervan niet meer in het belang van de dra
gers van de eigenschap, maar natuurlijk wei voor hun 
werkgever, verzekeraar of hypotheekverlener. Ook hier 
rijzen vragen: wie mag, voor welk doel, worden getest, 
en wie mag beschikken over de resultaten. 

Politiek 
De verdere ontwikkeling en toepassing van technieken 
van genetische manipulatie heeft dus belangrijke maat
schappelijke consequenties. Het is de taak van de poli
tiek hierbij regulerend op te treden. Het heeft weinig 
zin het wetenschappelijk onderzoek op dit terrein aan 
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banden te leggen. Kennisvermeerdering is op zichzelf 
waardenvrij. Aan de manier waarop de kennis wordt 
verworven en de wijze waarop zij wordt toegepast, zijn 
echter wei ethische aspecten verbonden. Op die gebie
den moeten regels worden opgesteld, bijvoorbeeld aan
gaande het gebruik van menselijke embryo's. Proeven 
daarmee zouden in elk geval niet mogen plaatsvinden 
zonder de uitdrukkelijke toestemming van de donor. 
Hier wreekt zich het ontbreken van regelgeving in Ne
derland inzake medische proeven. In principe mag 
iedereen een laboratorium beginnen en daar elk experi
ment uitvoeren dat hem of haar goeddunkt. De regelge
ving die bestaat voor geneesmiddelen zou hier uitkomst 
kunnen bieden. Aileen goedgekeurde geneesmiddelen 
mogen op de markt worden gebracht en aileen apothe
kers en artsen mogen geneesmiddelen verkopen en 
voorschrijven ten behoeve van goedgekeurde doelein
den. Een groot dee! van het mogelijke misbruik van 
medische proeven kan men voorkomen door deze te 
binden aan soortgelijke regels. 
Op deelgebieden kan men de nadelige aspecten van ge
netisch onderzoek en van de toepassing van de resulta
ten ervan dus wei beperken. Daarmee is echter maar 
een klein deel van de complexe problematiek opgelost. 
Het zou ver~tandig zijn voor de bestudering van die 
problematiek en de advisering over de regulering daar
van een staatscommissie in te stellen. Dat idee is al 
geopperd door de 'Brede DNA'-commisie onder voor
zitterschap van A.P. Oele. Deze commissie, ingesteld 
ter bestudering van de wenselijkheid van recombinant 
DNA-onderzoek in Nederland, heeft in het begin van 
de jaren tachtig geadviseerd om, behalve een techni
sche commissie die regels moest opstellen om veilig 
met deze technieken te kunnen werken, een andere 
commissie in te stellen om te waken over de ethische en 
maatschappelijke aspecten. 
De technische commissie is er inderdaad gekomen, 
eerst als ad-hoc commissie Recombinant DNA en nu 
als de eerder genoemde VCOGEM. Het advies een 
ethisch-maatschappelijke commissie in te stellen werd 
door de regering echter ter zijde gelegd, geheel in de 
dereguleringsgeest van die tijd. Men vond dat de over
heid genoeg adviescolleges kende, zoals de Gezond
heidsraad, de RA WB, enz. Daartegen kan men inbren
gen dat een college als de Gezondheidsraad een te be
perkte actieradius heeft om aile facetten van deze pro
blemen te kunnen overzien. Hoe vee! kanten een 
probieem op dit gebied heeft, kan worden ge"illustreerd 
met de recente proefnemingen met transgene koeien. 
Hiervoor voelen zich maar liefst vier ministeries pri
mair verantwoordelijk: WVC, omdat het proeven met 
dieren betreft, Landbouw, omdat die dieren koeien zijn, 
VROM vanwege de betrokkenheid van de VCOGEM, 
en Economische Zaken vanwege de technologiesubsi
dies. Het is daarom sterk aan te raden een commissie in 
te stellen die het hele veld kan bestrijken. 
De uiteindelijke beslissing over de regulering van de 
nieuwe technologieen dient plaats te vinden in het par
Iement. Daartoe is politieke meningsvorming vereist, 
ook in de PvdA. Discussies over deze onderwerpen zijn 
in de partij echter nog nauwelijks gevoerd. Dit vloeit 
ten dele voort uit onbekendheid met de materie. Buiten-
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Routes rood bet moeras. Een analyse van bet 
genetica-debat in Nederland 

De nieuwe technische mogelijkheden op het terrein van 
de genetica Jeiden tot voorheen ongekende problemen. 
Een willekeurige greep uit een scala van nieuwe morele 
dilemma's: 

* Mevrouw A. meldt zich bij het klinisch genetisch 
centrum als zij twee maanden zwanger is. Zij zegt te 
willen weten of de foetus die zij bij zich draagt het kind 
Is van J. of van haar ex-vriend P. ln het laatste geval wil 
zij het kind niet hebben. Moet de arts in het genetisch 
centrum een vaderschapstest uitvoeren? 

* Mevrouw B. is ook twee maanden zwanger. De vader 
van haar kind is hemofiliepatient. Hemofilie is een ge
slachtsgebonden erfelijke ziekte (het gen voor hemofi
lie ligt op het X-chromosoom). Hemofiliepatienten 
kunnen aileen gezonde zonen verwekken. Hun doch
ters zullen weliswaar zelf gezond zijn, maar draagster 
van het hemofilie-gen, zodat zij de ziekte weer kunnen 
doorgeven aan hun nageslacht. Het echtpaar B. deelt 
mee aileen zonen te willen krijgen. Als hun kind een 
meisje is zullen zij het Iaten aborteren. Is draagster
schap aileen voldoende grond voor een dergelijke 
'abortus op genetische indicatie'? 

* Meneer D. meldt zich als nieuwe werknemer bij de 
keuringsarts van zijn bedrijf. Hij vertelt desgevraagd 
dat zijn vader is overleden aan de ziekte van Hunting
ton, een ernstige erfelijke ziekte. De keuringsarts raadt 
meneer D. een DNA-onderzoek aan, om vast te stellen 
of hij de ziekte van Huntington ook zal krijgen. Meneer 
D. zegt liever niet te willen weten of hij drager is van 
het Huntington-gen. Mag het bedrijf eisen dat D. zich 
alsnog laat testen? 

Rondom deze en andere ethische vraagstukken heeft 
zich een levendig maatschappelijk debat ontwikkeld 
waaraan wordt deelgenomen door medici, ethici, biolo
gen, juristen, patienten en ouders van patienten. Dit 
verhaal is bedoeld om enige ordening aan te brengen in 
het genetica-debat. Orde, niet in de betekenis van 'wie 
zegt wat en hoe verhoudt zich dat tot zijn of haar ach
tergrond', maar in de betekenis van 'waar komt argu
ment x vandaan en waar leidt redenering y naar toe ' . 
Ter introductie een fictief fragment uit de discussie: 
- Wat we dus niet willen is eugenetica zoals die werd 

beoefend door de nazi's. We willen niet proberen 
een superras in het Ieven te roepen en we willen ook 
geen samenleving die intolerant is ten opzichte van 
gehandicapten. Ik geloof dat wij het daar wei over 
eens zijn. 

- Ja, dat lijkt mij ook. Maar nu iets ingewikkelders. Er 
komt een veertigjarige zwangere vrouw op jouw 

spreekuur. Ze wil dat jij uitzoekt of haar foetus chro
mosomale afwijkingen heeft. Je weet dat oudere 
vrouwen een verhoogde kans hebben op een kind 
met het syndroom van Down, dus dit is niet een on
redelijk verzoek. A Is de foetus een mongooltje is wil 
de vrouw een abortus. Ga jij akkoord? 

- Zeker. Mongolisme is een emstige afwijking, selec
tieve abortus in dit soort gevallen lijkt me heel goed 
verdedigbaar. 

- Terwijl je weet dat mongooltjes over het algemeen 
vrolijke kinderen zijn met veel plezier in het Ieven? 

- Ik weet ook dat het ouders enorm veel verdriet kan 
doen als hun kind een mongooltje is. Dat soort emo
ties vind ik moreel niet erg belangrijk. 

- Ja maar, betekent het accepteren van abortus op der
gelijke, toch min of meer eugenetisch getinte gron
den dan niet datje mongooltjes beschouwt als kinde
reo die er eigenlijk beter niet hadden kunnen zijn? 

- Nee. Je kunt het vergelijken met preventieve genees
kunde. Mensen die getroffen worden door polio of 
pokken veroordeel ik helemaal niet, die moeten lief
derijk verzorgd worden. Maar ik mag toch tegelij
kertijd mijn best doen zoveel mogelijk kinderen in te 
enten tegen die ziekten? 

- Ik vind het vreemd om eliminatie van de patient te 
zien als een vorm van preventieve geneeskunde. En 
waar ligt voor jou de grens? Stel dat je geen syn
droom van Down ontdekt maar een extra Y-chromo
soom bij een mannelijke foetus. Helemaal niet on
mogelijk, want je hebt getest op chromosomale af
wijkingen in het aJgemeen. Over de gevo/gen van 
zo'n extra Y-chromosoom doen wilde geruchten de 
ronde. Er wordt een vaag, niet wetenschappelijk on
derbouwd verband gelegd met crimineel gedrag. 
Vind je dat ook al voldoende grond voor abortus? 

- Ik zou de beslissing aan de aanstaande moeder over
laten, maar ik zou haar er op wijzen dat de weten
schappelijke waarde van die gegevens over het 
tweede Y-chromosoom dubieus is. Volgens mij zal 
geen enkele vrouw een kind Iaten aborteren om een 
dergelijke futiele reden. 

...,. Daar gaat het niet om, het gaat om het principe. In 
principe keur jij het goed dat mensen een kind abor
teren vanwege een nog niet eens bewezen criminele 
aanleg. 

- Vanwege een bewezen chromosomale afwijking be
doe! je. En ik keur het niet goed, ik kan het billijken 
als iemand zo'n beslissing neemt. Doe niet zo panie
kerig. We zitten niet direct in het Vierde Rijk als er 
een excentrieke vrouw is die dat doet. 

- Het probleem is dat we daar uiteindelijk naar toe 
gaan als we nu geen paal en perk stellen aan de ont
wikkelingen. 
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Kenmerken 
In deze dialoog liggen de vier meest opvallende ken
merken van het genetica-debat besloten. Ten eerste kan 
worden geconstateerd dat het genetica-debat het karak
ter heeft van een zoektocht. Er zijn wei deelnemers die · 
onwrikbare standpunten hebben en die precies weten 
hoe het zit (zij komen later nog ter sprake), maar het 
zijn er maar weinig. De meeste deelnemers zijn als de 
sprekers uit mijn voorbeelddialoog, zij zijn het eens 
over twee uitersten. Het ene uiterste heet vooroorlogse 
eugenetica of Brave New World en daar wil men in elk 
geval niet naar toe; het andere uiterste is de toelaatbaar
heid van selectieve abortus van een zwaar gehandicapt 
kind (men kan twijfelen over het aborteren van een 
mongooltje, maar een kind zonder hersenen of een kind 
dat gedoemd is als kleuter te sterven na een peri ode van 
uitzichtloos lijden hoeft niet geboren te worden). Tus
sen die twee uitersten zoekt men naar een richtingge
vend principe dat houvast zou kunnen bieden in het on
bekende land van de genetica.' 
Ten tweede wordt er door de participanten in het debat 
opvallend vee! gebruik gemaakt van analogieen. Men 
probeert de nieuwe problemen die men tegenkomt op te 
lossen door ze te vergelijken met oude problemen die 
bevredigend zijn opgelost of met situaties die men 
nooit als probleem heeft ervaren. Neem bijvoorbeeld de 
vraag of een verzekeraar in de toekomst aan zijn clien
ten mag vragen genetische gegevens te overleggen. 
Men kan, als J.J.P. van de Kamp, de betreffende verze
keraar vergelijken met een bedrijf dat van zijn werkne
mers een niet-Jood verklaring verlangt, alvorens hen uit 
te zenden naar Arabische Ianden en dan concluderen 
dat een wettelijk verbod in de rede ligt.2 Men kan de ge
netische informatie echter ook vergelijken met de ove
rige medische gegevens die men op tafel moet leggen 
bij een verzekeringscontract. Dan lijkt het hele pro
bleem te verdwijnen: 'waarom zouden voor gezond
heidsrisico' s die door elfelijkheidsonderzoek aan het 
Iicht kunnen worden gebracht wezenlijk andere regels 
gelden dan voor andere gezondheidsrisico' s?' 3 vraagt 
J .K.M. Gevers zich af. Dergelijke analogieen bieden 
een vruchtbaar aanknopingspunt in het debat. Men kan 
zich afvragen waarin genetische gegevens verschillen 
van andere medische gegevens en of en waarom dat on
derscheid moreel relevant is. Men kan zich afvragen, 
als in de voorbeelddialoog, of het wei legitiem is selec
tieve abortus te vergelijken met preventieve genees
kunde, of die vergelijking ons niet op het verkeerde 
been zet. Analogieen hebben in het genetica-debat 
zowel een ordenende als een heuristische werking. 
Ten derde ligt het accent in de discussie niet op het pro
bleem dat men poogt op te lassen maar op het beginsel 
dat men belijdt. Normen in het genetica-debat zijn, zou 
je kunnen zeggen, meer standpunt dan regeling. Als 
een van de deelnemers voorstelt abortus op genetische 
indicatie goed te keuren dan wordt dat voorstel niet pri
mair beschouwd als een (at dan niet adequate) regeling 
van de problematiek rond selectieve abortus. Het voor
stel wordt in de eerste plaats gezien als een standpunt 
ten aanzien van de gehandicapten in de samenleving. 
'U zegt dat u het aborteren van gehandicapte kinderen 
goedkeurt; u bedoelt daarmee dat u gehandicapten be-
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schouwt als mensen die er beter niet hadden kunnen 
zijn. Wat kunt u anders bedoelen?' Participanten in het 
genetica-debat die voorstander zijn van selectieve abor
tus moeten een antwoord vinden op die vraag. Het 
meest gekozen antwoord luidt, in de woorden van 
Charles Fried: 'Take the case of the woman who dis
covers she is pregnant with a (. . .)Down's fetus. She is 
by no means saying, "This infant does not have a right 
to live, is worse than me, is inferior", or anything of 
that sort. But rather the mother is saying, "This invol
ves a pain I cannot bear." (. . .) She is saying, "Look, 
this child has a right to live, is as good as anybody else, 
is as deserving of love. But the sorrow this child will 
bring into the world will fall on me. lt will not really be 
shared by anybody else" :• Dit is het enig juiste ant
woord, maar het is een antwoord dat de vraag vertaalt 
en de discussie kortsluit. Het antwoord vertaalt een ob
jectief moreel vraagstuk in een strikt subjectieve kwes
tie die slechts te maken heeft met de psychologische 
draagkracht van het betrokken individu. Er is geen di
recte ethische repliek meer mogelijk op een uitroep als 
'This involves a pain I cannot bear'. 
En ten slotte staat het genetica-debat in het teken van de 
angst voor het hellende vlak. Dit kenmerk laat zich het 
best bespreken in de vorm van de formule: Wie a zegt 
moet ook b zeggen, want er bestaat een logisch verband 
tussen a en b. 'Once we decide to begin the process of 
human genetic engineering, there is really no logical 
place to stop. If diabetes, sickle cell anemia, and can
cer are to be cured by altering the genetic makeup of 
the individual, why nog proceed to other "disorders": 
myopia, color blindness, lefthandedness? Indeed what 
is to preclude a society from deciding that a certain 
skin color is a disorder?'' Wie a binnen haalt heeft 
geen verweer tegen b want er ligt geen principiele 
grens tussen a en b. De verborgen vraag achter deze 
hellend vlak constatering luidt: Kunnen we dan niet 
beter ook geen a zeggen, of, voor zover we dat al ge
daan hebben, a alsnog weer verbieden? De opdracht 
voor participanten in het debat die toch vrij vee! heil 
verwachten van de genetica is daarmee duidelijk: men 
moet een manier vinden om a te legitimeren en b on
dubbelzinnig buiten de deur te houden. Oat kan op drie 
manieren: 
- Men neemt de metafoor van het hellende vlak over 

en wijst er op dat niet elke bergbeklimmer in de af
grond valt. (Als we maar voorzichtig zijn hoeft a niet 
te leiden tot b.) Oat is de oplossing van bijvoorbeeld 
L.P. ten Kate: 'Voortgang op her hellend vlak veron
derstelt een open oog voor de plekken waar de hel
ling te steil wordt en de afgrond dreigt. Deze ge
vaarlijke plekken moet de wandelaar mijden. Zo 
moet mijns inziens de actieradius van de klinische 
genetica beperkt blijven tot medische problemen, die 
onvoldoende behandelbaar zijn en tot situaties 
waarin een verhoogd risico op zo' n medisch pro
bleem aantoonbaar is.'• 

- Men bagatelliseert de metafoor van het hellende 
vlak. Begeeft men zich niet met elke beleidswijzi
ging op een hellend vlak? Elke maatregel kan im
mers tot in het extreme worden opgerekt en bijna 
elke maatregel ziet er in die toestand grimmig uit 



('Every public action which is not customary, either 
is wrong, or, if it is right, is a dangerous precedent. 
It follows that nothing should ever be done for the 
first time''). Als we ons voortdurend zouden Iaten 
leiden door het schrikbeeld van b zouden we nooit 
meer ergens a kunnen zeggen. 

- Men verwerpt de metafoor van het hellende vlak. (Er 
is helemaal geen logisch verband tussen a en b; b 
komt er pas als wij dat willen.) Een tamelijk overtui
gende redenering in deze variant gaat als volgt. De 
metafoor van het hellende vlak ziet de genetische 
technologie als moreel probleem. (Yanwaar anders 
die angst voor het afglijden? Bij het creeren van nor
men op andere gebieden is men daar helemaal niet 
zo bevreesd voor.) Technologie kan evenwel nooit 
als zodanig een moreel probleem zijn; technologie is 
moreel neutraal, zij kan aileen ten goede en ten 
kwade worden aangewend. Genetische technologie 
verschilt in dat opzicht niet van iedere andere vorm 
van toegepaste wetenschap: 'Why should drawing 
lines be inherently more difficult in applied human 
genetics than in any other mora/labor societies have 
undertaken?' 8 

Deze redenering klinkt erg nuchter en geruststellend 
maar deugt niet helemaal. Een van de opvallende ver
schillen tussen de vooroorlogse eugenetica-discussie en 
het genetica-debat van deze tijd is dat tegenwoordig de 
technologie voorop loopt in de ontwikkelingen. Was 
het voor de oorlog zo dat wij eerst uitvoerig konden de
libereren over a om vervolgens te bekijken of en in hoe
verre ·het raadzaam was b op de agenda te plaatsen, 
thans is het zo dat de maatschappij geconfronteerd 
wordt met een wetenschap die al a voor haar gezegd 
heeft.9 Hoe behoedzaam de wetenschap daarbij ook te 
werk gaat en hoe redelijk en menslievend a er ook uit
ziet, het is begrijpelijk dat men het gevoel krijgt te 
maken te hebben met een ontwikkeling die niet be
heersbaar is. De angst voor het hellende vlak komt niet 
zomaar uit de Iucht vallen. 

Het moeras 
Met deze vier kenmerken is de genetica-discussie 
enigszins getypeerd. Het debat laat zich vergelijken 
met een zoektocht door onbekend terrein, met een ver
raderlijk moeras in het midden. Geen van de deelne
mers wil in het moeras terecht komen maar niemand 
weet precies waar het moeras begint. Het tweede dee! 
van dit verhaal gaat over de routes die door de deelne
mers, impliciet of expliciet, geheel of gedeeltelijk wor
den afgelegd. Er zijn vier tamelijk begaanbare wegen: 
de medisch-therapeutische weg, de dogmatisch rooms
katholieke weg, de route van de verzekeringslogica en 
de juridische weg. Men zou verwachten dat de deelne
mers aan het genetica-debat nu op basis van hetzij hun 
functie, hetzij hun levensbeschouwelijke overtuiging 
kunnen worden ingedeeld bij een van de vier routes. 
Dit is niet het geval. Er zijn medici met een open oog 
voor de route van de verzekeringslogica, er zijn niet-ju
risten die zich Iaten leiden door overwegingen ontleend 
aan de juridische route en er zijn gelovigen die niets 
moeten hebben van de dogmatisch rooms-katholieke 
we g. 

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

Naast deze vier wegen zijn er nog rudimentaire aanzet
ten te onderscheiden tot twee varianten van een teleolo
gische benadering. 

De medisch-therapeutische weg 
Het medisch-therapeutische perspectief begint ermee 
de problemen die men aantreft op te vatten als of te 
transformeren tot spreekkamerproblemen. Spreekka
merproblemen zijn niet noodzakelijk medisch-techni
sche problemen; het zijn in de meest letterlijke zin des 
woords 'problemen die een arts tegenkomt in zijn 
spreekkamer'. Dat spreekkamerperspectief geeft direct 
de richting aan waarin oplossingen gezocht moeten 
worden. Op spreekkamerproblemen kan een arts, met 
behulp van praktijkervaring en beroepsethiek, in begin
sel altijd een antwoord vinden. (Hij wordt geconfron
teerd met een patient die een erfelijke ziekte heeft maar 
dit verborgen wil houden voor zijn familie, die toch be
lang heeft bij die informatie. Goed. Er waren altijd al 
mannen die een geslachtsziekte opliepen en hun echt
genotes daarvan niet op de hoogte wilden stellen. Hij 
wordt geconfronteerd met een man die mogelijk een er
felijke aandoening heeft maar zich niet willaten testen. 
Goed. Er waren altijd al kankerpatienten die tot het 
laatste bleven volhouden dat zij beter zouden worden.) 
De medisch-therapeutische weg is een weg vol ant
woorden, maar het zijn noodzakelijk eenzijdige ant
woorden. De spreekkamerinvalshoek beperkt het blik
veld. Geconfronteerd met een adolescent die wenst te 
weten of hij drager is van een erfelijke ziekte die hem 
op zijn veertigste zal slopen is de primaire reactie van 
een arts: Kan deze adolescent op dit moment die weten
schap aan? (Niet: Heeft een adolescent recht op die in
formatie? En ook niet: Gaan wij toe naar een wereld 
waarin mensen hun lot grotendeels kennen en hun 
Ieven daarop inrichten?) Etzioni beschreef ooit hoe hij, 
na een bezorgde column over de r.nogelijke consequen
ties van de modeme gentechnologie, een woedende 
brief ontving van een vader met twee kinderen die 
!eden aan een erfelijke spierziekte. Moesten zijn zoons 
het slachtoffer worden van denkers als Etzioni, die met 
al hun ethische bezwaren de artsen die bezig waren 
middelen te vinden om zijn zoons te genezen belem
merden in hun werk? Etzioni had aanvankelijk geen 
verweer tegen het verwijt van deze vader, doch conclu
deerde uiteindelijk dat diens leed geen afbreuk kon 
doen aan zijn bedenkingen tegen de gentechnologie: 
'No rational decision can be made if the agony of an 
individual - however moving or tragic - is its basis, 
and the greater suffering of the greater number - are 
ignored. True, it is the essence of our libertarian tra
dition not to sacrifice a person for the multitude. But 
one cannot disregard either, that the multitudes are 
made out of nothing but individuals, all created in 
God's image.' '0 Het standpunt van een arts is (en moet 
dat ook zijn) qualitate qua altijd d~,tt van de zieke kinde
reo en hun vader. Men kan en mag van artsen niet ver
wachten dat zij zich bij de zorg voor hun patienten Iaten 
leiden door de gevolgen van de beslissingen van hun 
beroepsgroep als geheel, bekeken op macro-niveau. 
Het antwoord van de medisch-therapeutische weg is 
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een waarborg ter voorkoming van individueelleed, het 
heeft geen sturerid vermogen op grotere schaal. 

De dogmatisch rooms-katholieke weg 
Het pauselijke standpunt inzake de modeme genetica 
(overigens een standpunt dat ook in orthodox prote
stantse kringen wei gehuldigd wordt") is gebaseerd op 
een tweetal elementen: 
- Vanaf de conceptie bestaat beschermwaardig mense

lijk Ieven. Abortus is derhalve uit den boze. '2 

- Het huwelijk is een door God gewilde verbintenis 
waarin geslachtsgemeenschap en voortplanting on
verbrekelijk met elkaar verbonden zijn. Asexuele 
voortplanting (reageerbuisbevruchting) is in strijd 
met het bijbels gebod. " 

Met behulp van deze twee elementen kunnen vrijwel 
aile vragen die de modeme gentechnologie opwerpt 
worden beantwoord: 
Vraag: Is selectieve abortus van een gehandicapte 
vrucht toegestaan? 
Antwoord: Natuurlijk niet. Abortus is Uberhaupt niet 
toegestaan. 
Vraag: Is prenatale diagnostiek toegestaan? 
Antwoord: Jazeker, mits het niet leidt tot (selectieve) 
abortus. 
Vraag:-Is het toegestaan een erfelijke aandoening te ge
nezen door in te grijpen in het DNA van een embryo? 
Antwoord: In beginsel ligt therapeutisch ingrijpen bij 
het embryo in de logica van de christelijke moraaltradi
tie. Voor u tot iets dergelijks in staat bent zult u echter 
moeten experimenteren met embryo's en hoe wilt u dat 
doen als abortus verboden is en u niet beschikt over 
overtollige reageerbuisembryo's? 
De dogmatisch rooms-katholieke weg heeft helemaal 
geen apart genetica-standpunt nodig. De standpunten 
die men inneemt op andere gebieden kunnen fungeren 
als zeer stringente randvoorwaarden. (Dit is het land 
van de genetica. U mag overal heen, maar u moet vol
doen aan zware voorwaarden bij elke schrede die u zet. 
U zult waarschijnlijk niet ver komen.) 

De route van de verzekeringslogica 
Een verzekeraar in een kapitalistische samenleving laat 
zich leiden door de markt. Hij moet een verzekerings
pakket aanbieden tegen een zo laag mogelijke prijs. 
Daartoe verdeelt hij zijn clientenbestand in zoge
naamde 'homogene groepen', categorieen verzekerden 
voor wie de sterftekans (de kans dat zij een beroep 
moeten doen op hun verzekeraar) ongeveer gelijk is. 
Binnen zo'n homogene groep heerst 'kans-solidariteit': 
de premie van de gezonden wordt gebruikt om de dok
tersrekening te betalen van de slachtoffers die per on
geluk door het noodlot worden getroffen. Binnen een 
homogene groep is ook de premie voor iedereen gelijk. 
Natuurlijk betekent zo'n indeling dat mensen die oud, 
ziek of invalide zijn een hogere premie betalen, maar 
daar schuilt, bezien vanuit de verzekeringslogica niets 
oneerlijks in: 'De natuur straft sommigen ook met een 
buitengewoon grote eetlust. Dat is misschien tragisch, 
maar het geeft geen vrijbrief tot proletarisch winkelen. 
Welnu, waarom zou het anders moeten liggen bij parti
culiere verzekeringen? Waarom zou de prijs daar niet 
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in overeenstemming moe ten zijn met her produkt, of an
ders gezegd: Waarom zou de premie niet gedifferen
tieerd moeten zijn naar het risico?'" 
De DNA-diagnostiek betekent voor de verzekeraar een 
methode om met veel grotere nauwkeurigheid homo
gene groepen te maken. Hij zou natuurlijk kunnen be
sluiten van die methode geen gebruik te maken, maar 
de verzekeringslogica biedt geen steun voor een derge
lijke beslissing. Waarom zou de verzekeraar de lasten 
van zijn erfelijk belaste verzekerden afwentelen op zijn 
totale clientenbestand? Ligt het op de weg van de ver
zekeraar een dergelijke vorm van subsidierende solida
riteit in het Ieven te roepen? Men zou misschien kun
nen zeggen dat het vragen naar genetische gegevens 
een inbreuk is op de privacy van de client, maar 
waarom zou dat zo zijn? De verzekeraar maakt toch 
niet zonder enige aanleiding inbreuk op de privacy? Hij 
stelt gewoon een voorwaarde aan een door hem te leve
ren tegenprestatie. (' Wie aanspraak wit maken op me
disc he behandeling of op vergoeding van de kosten 
daarvoor, die zal niet altijd z' n broekje aan kunnen 
houden met een beroep op privacy.'") Als hij het niet 
doet wordt hij bovendien geconfronteerd met het ver
schijnsel van zelfselectie: mensen die weten dat zij 
grote risico 's !open zullen zich tegen gunstige voor
waarden bij hem komen verzekeren. 
De route van de verzekeringslogica wordt bepaald door 
de wet van vraag en aanbod. De verzekeringslogica is 
daarmee volgens velen een weg die rechtstreeks leidt 
naar het moeras. Men rept van genetische discrimina
tie, men spreekt over een nieuwe tweedeling in de sa
menleving en men voorziet een moment waarop verze
keraars gehandicapte kinderen gaan beschouwen als 
vermijdbare risico 's (eigen schuld dus geen vergoe
ding). Daar komt bij dat men het idee heeft dat als wij 
'de boel op z'n beloop Iaten' de route van de verzeke
ringslogica zich als vanzelf zal opdringen. De wet van 
vraag en aanbod is immers geen nieuw bedacht prin
cipe waarover wij uitvoerig van gedachten kunnen wis
selen; het is een principe dat zichzelf op allerlei gebie
den heeft bewezen en dat, zonder dat wie dan ook zulks 
uitdrukkelijk wenst, ook greep zou kunnen krijgen op 
het terrein van de genetica. 

De juridische weg 
Zoals de medisch-therapeutische invalshoek uitgaat 
van de veronderstelling dat beroepsethiek en ervaring 
een antwoord bieden op alles wat zich laat aanzien als 
spreekkamerprobleem, zo gaat de juridische weg uit 
van de aanname dat het positieve recht een antwoord 
biedt op alles wat tot rechtsvraag kan worden herleid. '6 

De juridische weg laat vragen structureren door en 
zoekt antwoorden binnen het geldende recht. In een 
aantal gevallen biedt het recht inderdaad de oplossing 
waarnaar men op zoek was. Het recht kan de route van 
de verzekeringslogica doorbreken (er bestaan regels 
over de contractuele relatie tussen verzekeraar en ver
zekerde, er bestaat een Wet op de Toegang tot de Ziek
tekostenverzekeringen); het kan de patient die onder 
geen beding een erfelijkheidsonderzoek wil ondergaan 
maar daartoe wordt aangezet door zijn familie wijzen 
op zijn 'recht op lichamelijke integriteit' en het kan de 



arts een aanknopingspunt bieden om in zwaarwegende 
omstandigheden zijn beroepsgeheim te doorbreken. 
Daar staat tegenover dat bepaalde problemen binnen de 
structuur van het geldende recht niet aan de orde wor
den gesteld. Een goed voorbeeld is abortus op geneti
sche indicatie. Bij selectieve abortus speelt de angst 
voor het hellende vlak in hoge mate. Mag men een kind 
aborteren omdat het een klompvoet heeft, of een haze
lip, of een extra Y -chromosoom? (Zo nee, waarom mag 
men dat dan wei als het kind een mongooltje is?) Dit is 
bij uitstek een dilemma dat aileen door het recht op zin
nige wijze zou kunnen worden opgelost, namelijk door 
de intu'itieve notie 'er moet ergens een grens liggen' te 
vertalen in een willekeurig getrokken streep. (Er is geen 
principiele reden waarom spierziekte wei en bloeder
ziekte geen indicatie is voor abortus. Toevallig hebben 
we de grens zo getrokken. Vergelijkbaar met: Er is 
geen principiele reden waarom achttienjarigen wei en 
zeventienjarigen geen kiesrecht hebben. Toevallig heb
ben we de grens gelegd bij achttien.) Het bestaande po
sitief recht heeft echter niet meer de ruimte zo'n streep 
te trekken. De Wet Afbreking Zwangerschap voorziet 
(enige beperkende voorwaarden daargelaten) in een al
gemeen recht op abortus voor de zwangere vrouw. 'Nu , 
binnen de criteria van de Abortuswet, vruchten zonder 
enige afwijking kunnen worden geaborteerd, is er wei
nig reden om bij abortus als gevolg van prenatale 
diagnostiek een onderscheid te maken naar gelang de 
aard of de ernst van de afwijking bij de vrucht,' schrijft 
Leenen." Natuurlijk is het niet zo dater 'geen reden' is 
een dergelijk onderscheid te maken (het valt goed te 
verdedigen dater een wezenlijk verschil bestaat tussen 
abortus omdat de zwangere vrouw geen moeder wil 
worden en abortus omdat men dit bepaalde kind onvol
waardig vindt), maar Leenen neemt er blijkbaar genoe
gen mee dat de Wet Afbreking Zwangerschap die reden 
niet ziet. 
Er zijn dus morele dilemma's die het recht niet onder
kent, er zijn ook morele problemen waar het bestaande 
recht niet past. Zo'n probleem is de vraag of wij (ge
steld dat we daar technisch toe in staat zouden zijn) ge
rechtigd zouden zijn veranderingen aan te brengen in 
het genetisch patroon van het nageslacht (intelligentie, 
spierkracht, uiterlijk etc). Het gezondheidsrecht pro
beer! dit vraagstuk op te lossen met het beginsel van het 
zelfbeschikkingsrecht. Genetische manipulatie zou 
' van toekomstige generaties een vrijheid afnemen die 
beter aan die generatie kan worden overgelaten' .'8 

Deze redenering klopt niet omdat het beginsel van zelf
beschikkingsrecht op dit dilemma niet past. Toekom
stige generaties hebben nooit in vrijheid kunnen be
schikken over hun eigen genotype. Het enige verschil 
tussen een toevallig tot stand gekomen en een bewust 
gekozen genotype is dat men de voorgaande generatie 
in het laatste geval kan vragen naar het waarom. Ook 
dat verschil is echter betrekkelijk. Op het moment dat 
de voorgaande generatie over voldoende technologie 
beschikt om kinderen te kunnen modelleren, is de 
keuze om niet van die technologie gebruik te maken 
ook een beslissing waarvoor men rekenschap zal moe
ten afleggen. Het antwoord op de vraag 'Vader, 
waarom heb je mij "zomaar" geboren Iaten worden, ter-
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wijl je me mooi, muzikaal en intelligent had kunnen 
maken?' kan niet zijn 'Dochter, ik wilde geen inbreuk 
maken op jouw zelfbeschikkingsrecht'. Dat zelfbe
schikkingsrecht stelt de betreffende dochter niet of 
maar zeer ten dele in staat alsnog mooi, muzikaal en in
telligent te worden. Het zelfbeschikkingsrecht heeft al
tijd gefunctioneerd binnen een wereld waarin mensen 
deels gedetermineerd geboren werden, het is niet zon
der meer toepasbaar op een wereld waarin de mens zijn 
eigen genetische determinanten zou kunnen bepalen.'9 

De juridische weg biedt antwoorden in de vorm van 
een bestaand repertoire van algemene regels en begin
selen. Dat repertoire van regels is echter niet bedacht 
met het ook op de ontwikkelingen binnen de genetica 
en dat heeft tot gevolg dat men vaak geen (althans geen 
bevredigende) oplossing kan vinden door het toepassen 
van algemene regels op concrete genetica-gevallen. 
Het lijkt er meer op dat men rechtsregels en -beginselen 
zoekt bij de oplossing die men intu'itief de juiste acht. 
De antwoorden van de juridische route bieden niet een 
richtingwijzer in het land van de genetica, zij zijn argu
menten waarmee men kan motiveren waarom men een 
bepaalde richting kiest. 

De teleologische benadering 
De teleologische benadering sluit enigszins aan op de 
medisch-therapeutische weg. Waar de medisch-thera
peutische weg een antwoord biedt op alles wat als 
spreekkamerprobleem kan worden opgevat stelt de te
leologische weg dat genetica-dilemma's die niet als 
spreekkamerprobleem kunnen worden behandeld Uber
haupt niet mogen bestaan. In de woorden van Kuitert, 
de belangrijkste exponent van deze benadering: ' Er is 
een principiele verschuiving opgetreden in de doelstel
ling van het verwerven van genetische informatie ( .. .) 
wanneer bedrijven (. . .) over deze informatie will en be
schikken terwille van hun bedrijfspolitiek. (. . .) Wat ge
beurt er als bedrijven gaan screenen? Een middel dat 
in de gezondheidszorg thuis hoort en e1-voor dient om 
in termen van preventie iemands gezondheid te bewa
ken, wordt overgeheveld naar een heel ander veld: dot 
van bedrijven, maatschappijen en fondsen. (. . .) Dot is 
een beslissende stap in een andere richting, een over
slap naar oneigenlijk gebruik van de geneeskunde.' 20 

Binnen de teleologische benadering zijn twee varianten 
te onderscheiden. De eerste variant is teleologie in de 
zuiverste vorm: technieken die zijn ontwikkeld om 
mensen beter te maken en de volksgezondheid te be
vorderen mogen niet worden gebruikt als selectie-in
strument op de werkvloer, als keuringsinstrument bij 
verzekeringen, mogen niet worden misbruikt voor 
commerciele doeleinden. Hier dringt zich onmiddellijk 
de vraag op: Waarom niet? Hebben de resultaten van 
wetenschappelijk onderzoek (want daar gaat het hier 
toch om) allemaal een inherent doel dat gediend moet 
worden, met uitsluiting van aile overige toepassingen? 
Als ik het buskruit uitvind om de vijand te kunnen ver
nietigen, is een meer vreedzame toepassing van spring
stof dan 'oneigenlijk gebruik'? Heeft onderzoek wei 
een inherent maatschappelijk doel? Vee] onderzoek 
heeft aileen maar ten doel de nieuwsgierigheid van de 
onderzoeker te bevredigen. Betekent dat dat dergelijk 
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onderzoek helemaal niet mag leiden tot toepassingen? 
Teleologie in deze eerste variant biedt wei een richting
gevend principe, maar roept zoveel vragen op dat wei
nig mensen bereid zullen zijn dat principe te accepte
ren. 
Veel interessanter is de tweede variant. Ook die begint 
met een uitspraak van Kuitert. De invoering van een 
genetische aanstellingskeuring (u mag hier wei komen 
werken, maar dan moet u eerst een aantal genetische 
testjes ondergaan) betekent volgens Kuitert de invoe
ring van een 'vitalistisch principe' als selectiecriterium 
op de arbeidsvloer: 'Mensen worden niet op basis van 
onbekwaamheid van een baan afgehouden maar op 
basis van een biologisch gegeven. ' 2

' De redenering ach
ter een dergelijke constatering is: Op de werkvloer 
heersen andere norrnen en regels dan in de gezond
heidszorg. Dat moet ook zo zijn, want de overplanting 
van norrnen uit de sfeer van de gezondheidszorg naar 
de sfeer van de arbeid leidt tot vreemde resultaten. 
Het idee dat verschillende 'sferen des Ievens' er eigen 
rechtvaardigheidscriteria (eigen norrnen en regels) op 
na houden is eerder op een elegante manier uitgewerkt 
door Michael Walzer. Wat Walzer precies voor ogen 
staat kan in dit verband het best worden besproken aan 
de hand van een intrigerende voetnoot in Spheres of 
Justice. Walzer vergelijkt in die voetnoot de standpun
ten van Bernard Williams en Robert Nozick ten aan
zien van de gezondheidszorg. Williams gaat er vanuit 
dat behoefte aan medische zorg het enig juiste crite
rium bij de verdeling van medische voorzieningen zou 
moeten zijn. Nozick stelt daarop de vraag waarom wij 
dan van kappers ook niet verlangen dat zij hun diensten 
verlenen in overeenstemming met de behoefte aan 
'kapzorg'. Walzer zegt over deze controverse het vol
gende: 
'Arguing against Bernard Williams' s claim that the 
only proper criterion for the distribution of medical 
care is medical need, Robert Nozick asks why it doesn ' t 
then follow "that the only proper criterion for the dis
tribution of barbering services is barbering need" ? 
Perhaps it does follow if one attends to the internal 
goal of the activity, conceived in universal terms. But it 
doesn't follow if one attends to the social meaning of 
the activity, the place of the good it distributes in the 
life of a particular group of people. One can conceive 
of a society in which haircuts took on such central cul
tural significance that communal provision would be 
morally required, but it is something more than an inte
resting fact that such a society has never existed. ' 22 

Walzer zegt daarmee dat het weliswaar denkbaar en 
mogelijk is het behoeftecriterium in te voeren in de 
kapsalon, maar dat wij dat nooit gedaan hebben en dat 
er betekenis schuilt in dit simpele feit. Walzer probeert 
rechtvaardigheidscriteria te vinden door te kijken 
welke beginselen gehanteerd worden (en dus passen) in 
welke sferen des Ievens. In de sfeer van de arbeid is 
sprake van honorering van geleverde prestaties, van be
oordeling op basis van bekwaamheid, van selectie op 
grond van capaciteiten. De gezondheidszorg daarente
gen oordeelt op basis van medische criteria (hoe ziek is 
de patient) en selecteert aan de hand van de behoefte 
aan zorg. Nu is het denkbaar dat wij voortaan ook in de 
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sfeer van de arbeid met medische criteria gaan werken 
(misschien is dat wei commercieel interessant voor een 
bedrijf), maar tot nu toe hebben wij dat nooit gedaan. 
Sterker nog, wij hebben maatregelen genomen om ge
handicapten te integreren in het arbeidsproces. Wij ach
ten het onjuist dat de carriereperspectieven van buitens
huis werkende vrouwen worden benadeeld door het feit 
dat zij zwanger kunnen worden. Wij vinden het toepas
sen van medische criteria in de sfeer van de arbeid 
blijkbaar onjuist. Walzeriaans redenerend zouden wij 
vast moeten houden aan dat standpunt, en dat standpunt 
zou ons een reden in handen geven om de introductie 
van een 'vitalistisch principe' op de werkvloer te be
schouwen als genetische discriminatie. lnteressant is de 
wending die door deze Walzer-achtige benadering aan 
de discussie wordt gegeven: de genetica is niet Ianger 
een probleem dat men kost wat kost moet indammen 
binnen de gezondheidszorg. Toepassing van de gene
tica wordt een kwestie die kan worden bediscussieerd 
door werkgevers en werknemers met argumenten die in 
die kringen gebruikelijk zijn. (Men bevindt zich niet 
Ianger in 'het onbekende land van de genetica'. Men 
bevindt zich op eigen terrein en vreemde elementen 
kan men daar met bekende principes te lijf gaan.) 

Het genetica-debat is een zoektocht, maar het is geen 
zoektocht met een verborgen schat (het ultieme rich
tinggevende beginsel) aan het eind. Het is meer voort
gaan in het donker, waarbij men houvast zoekt om niet 
te struikelen. Houvast in de vorrn van oude beginselen 
die soms toch minder bieden dan men dacht maar die in 
andere gevallen onverwacht stevig zijn. 
Schellekens citeert in zijn boek over genetische mani
pulatie een treffende uitspraak van een deelnemer aan 
een DNA-congres, dat werd gehouden in een pittoresk 
plaatsje ergens aan de kust van Califomie. 'Here are 
we sitting in a chapel, next to the ocean, huddled 
around the forbidden tree , trying to create some new 
commandments - and there is no goddamn Moses in 
sight,' sprak deze congresganger.23 Beter is het gene
tica-debat nooit getypeerd, maar het is verrassend te 
zien hoe ver men nog komt zonder hulp uit de hemel. 
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haar relevant geachte bronnen. Aan de kant van de pers 
moet eveneens de concurrentie tussen de instellingen 
bewaakt worden. Dat geeft de overheid een taak bij het 
garanderen van de pluriformiteit, door af en toe subsi
dies te verschaffen voor noodlijdende maar belangrijke 
media. 
In een dergelijke, slechts in grote lijnen geschetste, 
structuur kunnen spelregels bestaan die de bemiddeling 
door de pers in goede banen leiden. Veel van deze re
gels behoren gewoon tot de gangbare journalistieke 
ethiek: bijvoorbeeld de regels omtrent de eerlijke ver
slaggeving en omtrent het recht op weerwoord voor 
personen en instanties die menen verkeerd te zijn weer
gegeven. Hier zit het probleem vooral in de herkenning 
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staanders weten vaak niet wat wetenschappelijk al mo
gelijk is of binnen bereik ligt en wat nog science fiction 
is. Voor een ander deel is er wellicht sprake van een ze
kere angst voor wat de uitkomsten van de discussie 
zouden kunnen zijn. Regels op het gebied van gene
tisch onderzoek kunnen immers gemakkelijk botsen 
met belangrijke verworvenheden. 
Het vruchtwateronderzoek, gecombineerd met vrije 
abortus, laat zien hoe gecompliceerd het onderwerp van 
de discussie is. Vruchtwateronderzoek maakt een 
steeds grotere kennis mogelijk van de eigenschappen 
van de foetus. Toen onlangs in een radioprogramma 
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van de spelregels tussen journalist en publiek. Het ware 
te wensen dat de bemiddelaars zelf hun rol niet onder 
stoelen of banken schuiven, bijvoorbeeld door zich te 
verstoppen achter de gedachte dat zij het nieuws vinden 
en brengen. Een berniddelende journalist heeft de taak 
de lezer of kijker ertoe te bewegen op basis van door de 
journalist nagetrokken informatie zelf een eigen ver
haal te maken over het gebeuren. En daarom is de slot
som van deze beschouwing nu eens niet dat de over
heid de taak heeft regels te stellen en te handhaven: de 
pers moet juist in vrijheid kunnen functioneren. Het 
zou aileen mooi zijn als journalisten op de cruciale 
ogenblikken de Iezer of kijker inzicht gunnen in de be
middelende aard van hun activiteiten. 

aan de luisteraars werd gevraagd wat zij vonden van 
abortus, )outer en aileen op grond van het geslacht van 
de foetus, kwam er geen enkele positieve reactie. Ken
nelijk is een groot dee) van de Nederlandse bevolking 
tegen het gebruik van deze kennis voor de selectie van 
kinderen, behalve in het geval van ernstige erfelijke 
aandoeningen. Wanneer men echter genetische selectie 
om andere redenen wil voorkomen, dan moet men 
ouders ofwel de medische kennis onthouden, ofwel het 
recht op abortus. Een nieuwe abortusdiscussie is nog 
maar een van de vele verrassingen waarvoor de proble
matiek van het genetisch onderzoek ons zal plaatsen. 
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Erwtensoep zonder worst: 
over de ideologische grondslag van Groen Links 

Erwtensoep is, zoals elke Nederlander weet, een dikke 
groene brij van spliterwten, knolselderij en andere 
groenten die na uren koken vrij smakeloos is zonder 
toevoeging van spek en worst. In dit artikel wil ik de 
stelJing verdedigen dat de partij-in-wording Groen 
Links een ideologie heeft die met dit beeld treffend ge
typeerd kan worden: ondanks verschillende ingredien
ten toch vrij consistent. Helaas is de soep vooral be
stemd voor vegetariers. 

Indien we onder 'ideologie' verstaan: een min of meer 
samenhangende visie op staat en maatschappij, die bo
vendien bepaalde maatschappelijke belangen articu
leert, dan is daar op het eerste gezicht bij Groen Links 
weinig van te zien. ls er niet veeleer sprake van een on
gaar samenraapsel van tegenstrijdige denkbeelden: 
communisme, evangelisch christendom, libertair socia
lisme, feminisme, ecologisme en pacifisme? Legt men 
oude beginselprogramma's van de betrokken partijen 
naast elkaar, dan valJen de verschilJen inderdaad meer 
op dan de overeenkomsten. De CPN van 1952, de PSP 
van 1962, de PPR van 1972 en de EVP van 1982 had
den weinig gemeen. Ze zijn echter naar elkaar toege
groeid, vooral in de laatste tien jaar. Vergelijkt men bij
voorbeeld de verkiezingsprogramma's van de vier par
tijen in 1986, dan vindt men veel gemeenschappelijke 
verlangens: kemwapens het land uit, meer ontwikke
lingssamenwerking, kiesrecht voor buitenlandse inge
zetenen, verkleining van inkomensverschilJen, arbeids
tijdverkorting, meer medezeggenschap voor werkne
mers in bedrijven, kerncentrales sluiten, goedkoper 
openbaar vervoer. Oppervlakkige overeenkomsten, die 
diepgaande verschilJen in mens- en maatschappijvisie 
verhulJen? 

Mensbeeld 
Oorspronkelijk koesterden communisten en socialisten 
een optimistisch, promethe'isch mensbeeld: de mens is 
evenals Prometheus vrij geboren en tot vee! in staat, 
maar wordt door de heersende mach ten geketend en ge
kweld, al zal hij uiteindelijk bevrijd worden. Het tradi
tionele christelijke beeld wijkt daar nogal van af: Adam 
en Eva werden immers door God geschapen, vervol
gens als straf voor eigen zonde uit het Paradijs verdre
ven en zulJen welJicht door Christus' offer uiteindelijk 
worden verlost. In beide gevalJen is er echter hoop op 
bevrijding van maatschappelijke onderdrukking en ei
Jende. In geen van beide beelden is de mens van oor
sprong slecht, maar wei zwak. 
Socialisten en communisten koesterden meer vertrou
wen in de goedheid van de mens, mits die niet meer uit
gebuit en vervreemd zou zijn in een kapitalistische 
maatschappij. De laatste tijd dringt echter het besef 
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door dat afschaffing van het kapitalisme geen einde 
maakt aan onderdrukking en aan milieuverwoesting, 
dat seksisme en racisme in vrijwel elke bekende maat
schappijvorm voorkomen en dat derhalve naast maat
schappijverandering ook zoiets als mentaliteitsveran
dering noodzakelijk is. Prometheus moet uit zijn kete
nen bevrijd worden, natuurlijk; maar daama zou hij in 
een mannenpraatgroep zijn eigen macho-gedrag (fixa
tie op fakkels) eens ter discussie moeten stelJen.' Vee! 
christenen hebben intussen juist oog gekregen voor 
maatschappelijke misstanden en onderdrukking; Adam 
moet niet aileen biddend op zijn Verlosser wachten, 
maar Zijn Koninkrijk op aarde reeds voorbereiden. 
Het Groen Links manifest Het begin van de toekomst 
biedt dan ook moeiteloos een synthese van beide bena
deringen. ' verandering van machtsstructuren en men
taliteiten' is nodig om een maatschappij te bereiken 
waarin ' iedereen in gelijke mate een zo groot mogelijke 
vrijheid heeft om zich te ontplooien' en bovendien soli
dariteit bestaat tussen mensen onderling en tussen mens 
en natuur.2 

Maatschappijvisie 
Hoe die gewenste maatschappij er precies uit moet 
zien, laat Groen Links wijselijk wat in het vage. De me
ningen tussen en binnen de vier betrokken partijen 
!open hier nog vrij ver uiteen. Toch vindt ook hier 
enige toenadering plaats tussen voorstanders van plan
economie en socialisatie enerzijds en verdedigers van 
markteconomie en memobedrijven anderzijds. Tot 
begin jaren tachtig hanteerde de CPN een nogal sche
matische marxistische theorie, maar in haar partijpro
gram van 1984 bleef daar weinig meer van over dan de 
stelJingen dat het kapitalisme op zijn grenzen stuit, dat 
monopolies gesocialiseerd moeten worden en dat dear
beidersklasse in de strijd tegen het kapitalisme 'een es
sentiele rol' speelt.3 

De PSP ging tot voor kort vee! verder in haar socialisa
tieplannen - 'tot en met de Jaatste ijscoboer' - maar 
sinds 1986 staan ook die ter discussie. De Pacifistisch
Socialisten wilJen nu alJeen grootschalige of strategi
sche bedrijven socialiseren, onder zelfbeheer van de 
werknemers. Ze accepteren het marktrnechanisme, 
maar aileen in combinatie met een democratische en 
globale planning - ook met het oog op de ecologische 
grenzen van ooze economie.• 
Marxistische opvattingen, die in de jaren zeventig ook 
in de PSP vrij dominant waren, zijn daar intussen on
herkenbaar vermengd met feministische, libertaire en 
ecologistische denkbeelden. Binnen de PPR spraken ze 
altijd hoogstens een minderheid aan, bij de EVP vrij
wel niemand. Deze partijen neigden vanouds meer naar 
een ethische maatschappijvisie, waarin kritiek op kapi-

tal 
' et 
tis 
m; 
m; 
YO 

de 
no 
vo 
se 
mi 
po 
bi: 
nit 
sc 
Cl 
tie 
en 
Ef 
Li 
G1 
ta; 
sa 
bl! 
al! 
gr 
dr 
ge 
ev 
de 

St 
0• 
kl· 
riJ 
jaJ 
pi 
en 
se 
rh 
ee 
ta; 
VC 

ti! 
ta1 
ve 
va 
re 
VC 
de 
tho 
Stt 

au 
bL 
Stt 

OI 
df 
oc 
ve 
ta 
V( 

p< 



talisme en socialisme uitmondde in pleidooien voor 
'een Derde Weg', die zou bestaan uit radicale democra
tisering, cooperatie, meer solidariteit en een minder 
materialistische mentaliteit.' Het kapitaal zou zijn 
macht moeten afstaan aan werknemers, waarbij bij
voorbeeld aandelen (met zeggenschap) veranderd wor
den in obligaties (zonder zeggenschap).• De markteco
nomie zou niet verdwijnen, maar wei bepaalde 
vooral ecologische - grenzen moeten erkennen. Klas
senstrijd blijft taboe in deze kringen, terwijl arbeid 
minder gewaardeerd wordt; EYP en PPR staan dan ook 
positief tegenover een arbeidsloos basisinkomen, dat 
bij CPN en PSP op weerstand stuit. Afgezien van dit 
niet onbelangrijke punt lijken de verschillen in maat
schappijopvatting tussen PPR en EVP enerzijds en 
CPN en PSP anderzijds meer kwantitatief dan kwalita
tief: iets meer markt, respectievelijk iets meer planning 
en socialisatie. 
Een gedegen maatschappijanalyse is in het Groen 
Links Manifest niet te vinden - maar waar nog we!? 
Groen Links wijst de scheiding tus en arbeid en kapi
taal af, maar ook ' nationalisatie of gedwongen sociali
satie' van bedrijven (Manifest, biz. 11). Logisch gezien 
blijft dan een markteconomie met arbeiderszelfbestuur 
als enige mogelijkheid over - of opsplitsing van aile 
grote en middelgrote ondernemingen in eenmansbe
drijfjes, maar dat lijkt me nog minder realistisch. In elk 
geval moet het bedrijfsleven gedemocratiseerd worden, 
evenals de rest van de samenleving. Van planning door 
de staat is weinig sprake meer. 

Staatsopvatting 
Ook de opvattingen over de staat waren binnen de 
kleine linkse partijen de afgelopen jaren aan verande
ring onderhevig. De CPN liep hierbij voorop. Tot de 
jaren tachtig maakte zij scherp onderscheid tussen ka
pitalistische en socialistische staten. Staatsinstellingen 
en ambtenaren stonden feitelijk in dienst van de heer
sende klasse, de kapitalisten respectievelijk het proleta
riaat. De Nederlandse staat behoorde uiteraard tot de 
eerste categorie. Het (multi-nationale) monopolie-kapi
taal maakte hier de dienst uit en stelde de grenzen vast 
voor maatschappelijke hervormingen. In de jaren vijf
tig ontkende de CPN zelfs het bestaan van parlemen
taire democratie in Nederland.' In de jaren zestig en ze
ventig ontpopte zij zich echter tot verbeten verdediger 
van dat stelsel, vooral tegen aanvallen van rechts (Boe
renpartij, neo-fascisten) maar ook tegen hervormings
voorstellen van D66 en diens linkse geestverwanten. ln 
de jaren tachtig werd de orthodox-marxistische staats
theorie ook in communistische kring ter discussie ge
steld. Neo-marxistische denkbeelden over de ' relatieve 
autonomie' en het 'klasse-selectieve' karakter van de 
burgerlijke staat spraken de intellectuelen in de partij 
sterk aan.8 Het partijprogram van 1984 weerspiegelt die 
opvattingen: de burgerlijke staat beschermt enerzijds 
de democratische rechten van alle klassen, anderzijds 
ook de particuliere eigendom en de ongelijke machts
verhoudingen die daaruit voortvloeien. De parlemen
taire democratie is noodzakelijk, maar onvoldoende 
voor het socialisme dat de CPN nastreeft, aangezien het 
parlement conservatieve krachten beter vertegenwoor-
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digt dan progressieve. Een progressieve beweging 
moet dan ook macht vormen buiten het parlement, in 
coalities met vakbonden, buurt-comites, actiegroepen 
en nieuwe sociale bewegingen.• 
PSP en PPR denken hier nu niet veel anders over. Bij 
de PSP leefde nog sterker het verlangen naar een vorm 
van raden-democratie die de parlementaire democratie 
zou moeten aanvullen en gedeeltelijk vervangen; in be
drijven, buurten en instellingen zouden werknemers, 
bewoners en gebruikers via raden meer zeggenschap 
over hun omgeving krijgen dan nu via het parlement. 
Dit van oorsprong anarchistische ideaal leefde echter 
meer in de jaren zeventig dan aan het eind van de jaren 
tachtig.'0 Wei blijft de PSP veel sympathie koesteren 
voor sociale bewegingen die een 'tegenmacht' vormen 
tegen de macht van kapitaal, patriarchaat en milita
risme. Die sympathie bestaat eveneens bij EVP en PPR 
- dus ook bij Groen Links als geheel." 
Bij EVP en PPR heeft een marxistische staatsopvatting 
nooit veel weerklank gevonden, maar wei het streven 
naar basis-democratie en buitenparlementaire actie als 
aanvulling op parlementaire democratie.' 2 De overheid 
moet 'zo veel mogelijk aan mensen zelf overlaten', 
maar tegelijkertijd een 'schild voor de zwakken' zijn.' 3 

De spanning tussen die twee doelstellingen hopen PPR 
en EVP blijkbaar op te lossen door middel van het 
basis-inkomen dat de staat zonder bureaucratische be
moeienis aan iedere burger zou moeten uitkeren. 
De staat dient zich ook in de ogen van Groen Links niet 
ingrijpend, maar slechts 'voorwaardenscheppend' en 
'stimulerend' met de samenleving te bemoeien (Mani
fest, biz. l 0). Met deze liberale staatsopvatting heeft het 
Manifest echter wei veel weerstand opgeroepen. Het 
verkiezingsprogram van Groen Links van 1989 leek 
minder liberaal met zijn voorkeur voor 'niet een 
glurende maar een sturende staat' ." Daarbij dacht men 
echter ook meer aan indirecte sturing, bijvoorbeeld 
door middel van ecologische belastingen (groentax), 
dan aan directe planning en regulering. 

Conclusie 
Yanuit marxistische en links-socialistische hoek wordt 
Groen Links niet geheel ten onrechte verweten, gevaar
lijk dicht in de buurt van D66 te komen en meer de be
langen van yuppies dan van arbeiders dienen." Groen 
Links geeft overigens toe, haar beginselen te putten uit 
liberale, christen-democratische en sociaal-democrati
sche tradities (Manifest, biz. 4). De liberalen hebben 
hun beginsel van individuele vrijheid, de christen-de
mocraten hun solidariteit en de sociaal-democraten de 
gelijke kansen voor allen slechts halfslachtig nage
streefd, in Groen Linkse ogen. Het is de vraag of Groen 
Links dat beter zou kunnen; maar die vraag Iaten we 
hier rusten. lnteressanter lijkt me haar visie op de drie 
genoemde erflaters. Die visie zelf is in wezen liberaal; 
niet aileen individuele vrijheid, maar ook solidariteit en 
gelijkheid van kansen zijn immers (links-) liberale be
ginselen die in elk geval ook 066 aanspreken.'6 

Toch wijkt Groen Links op tenminste een wezenlijk 
punt af van D66. Hoewel de Democraten al twintig jaar 
milieubehoud hoog in het vaandel voeren, hebben ze 
het milieu nooit op de eerste plaats gesteld. " Groen 
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Links doet dat wei, in het Manifest: 'de mens is er voor 
de natuur, de natuur is er niet voor de mens' (biz. 8). 
Daarmee stelt zij zich in feite op hetzelfde standpunt 
ais De Groenen, die zij bij de Tweede-Kamerverkiezin
gen van 1989 ook op dat punt nog fel bestreed. Econo
mische groei wordt met deze keuze weiiswaar niet on
mogelijk, maar wei onwaarschijnlijk. Landbouw, mijn
bouw en industrie zouden moeten omschakelen van on
omkeerbare mechanische produktieprocessen naar 
organische kringioop-processen.' 8 

Voorlopig verdwijnt zo de spek uit de erwtensoep en 
breekt een periode van soberheid aan. Daarmee dient 
Groen Links niet zozeer de beiangen van yuppies of 
van arbeiders, maar van natuurvrienden en -bescher
mers, biologische boeren en andere (nog) marginaie 
groepen. Een grote partij zai zij daardoor voorlopig niet 
worden. Vegetarische erwtensoep moet even wennen, 
a! kan ze met verse groenten en kruiden best goed sma
ken; biefstuk-socialisten zullen er hun neus wei voor 
ophalen. 

Noten 
I. Volgens de Helleense mythologie stal Prometheus met een 

fakkel vuur uit de werkplaats van de god Hefaistos en werd 
daarop door de goden aan een rots geketend; Marx zag hem 
als symbool voor de socialistische mens, zie Bart Tromp, 
'Karl Marx beschouwde de Russen als semibarbaren en 
despoten', Vrij Nederland, 25 december 1982; en Albert 
Camus, L' homme revolt e. Parijs: Gallimard, 1951, biz. 43-
44. 

2. Het begin van de toekomst: over uitgangspunten en idea/en 
van Groenlinkse politiek. Amsterdam: Groen Links, 1990, 
biz. 4, 13. Deze eerste formulering van een ideologische 
grondslag is nu volop in discussie en zou in 1991 door een 
congres behandeld moeten worden. 

3. Partijprogram van de CPN: machtsvorming voor een so
cialistisch Nederland, Amsterdam: CPN, 1984, biz. 35,43-
44. 

4. 'Voor een maakbaar socialisme', vastgesteld door het PSP 
congres van 26 en 27 november 1988, in Bevrijding, (1989) 
nr. 2, biz. 7-18. 

5. Bijvoorbeeld in de koersnotitie 'Tot vrede en gerechtigheid 
geroepen', vastgesteld door het EVP congres op 21 novem
ber 1987; zie EVP-Info, (1987) nr. 9, biz. 8, en nr. 10, biz. 
II. Overigens bestond ook bij de PSP, vooral in haar begin
jaren, voorkeur voor een 'Derde Weg' naast kapitalisme en 
(staats)socialisme. 

6. B. de Gaay Fortman en H. Thomas, De wins/ van een demo
cratische economie, Utrecht: Spectrum, 1976, i.h.b. biz. 96-
97; voorstellen van deze strekking, 'Naar een demokrati
sche ekonomische orde', werden door het congres van de 
PPR op 14 en 15 november 1975 aangenomen, volgens 
PPRAK nr. 71 (21 november 1975) en nr. 72 (5 december 
1975). 

7. De weg naar socialistisch Nederland, Beginselprogram 
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CPN (Amsterdam, 1952), biz. 20; dit program werd wei 
door het partijbestuur maar niet door het congres vastge
steld, zodat formeel nog de Beginselverklaring van 1946 
van kracht bleef; daarin drukte de partij zich iets voorzichti
ger uit. Zie verder P. Lucardie, 'Van Bolsjewisme naar 
"Pluriformisme": de recente programmatische vemieuwing 
van de CPN' ,Jaarboek 1984 DNPP, Groningen: Documen
tatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen, 1985, biz. 61-
79. 

8. Zie bijvoorbeeld: K. Anders en A. Benschop, 'Burgerlijke 
staat en democratische weg naar het socialisme', Komma, 
( 1980) nr. 2, biz. I 03-112. 

9. Partijprogram van de CPN, biz. 14, 69-83. 
10. Vooral in Voor een werkelijk socialisrische politiek: Aktie

program PSP 1977-1981 (Amsterdam, 1977) biz. 9-10; ook 
in 'De strategie van de PSP' , Ons genoegen, 17 september 
1983; in het Verkiezingsprogramma 1986- 1990 wordt niet 
gesproken van raden maar van 'basis-democratie ' die in 
'een zekere spanning' kan staan tot parlementaire democra
tie (biz. 4). In het manifest 'Voor een maakbaar socialisme' 
van 1988 komen de termen 'raden' en 'basis-democratie' 
niet meer voor. 

II. Uitvoeriger hierover: M. Brinkman, B. Freriks en G. Voer
man, 'Klein Links en de nieuwe sociale bewegingen',Jaar
boek 1989 DNPP, Groningen: Documentatiecentrum Ne
derlandse Politieke Partijen, 1990, biz. 163- 188. 

12. Bijvoorbeeld in de 'Gespreksnotitie over radicale basisde
mocratie: Tot verantwoordelijkheid geroepen' van het EVP 
partijbestuur, in EVP-lnfo, (1987) nr. 9, biz. 9; in Jan Dirx, 
Buiten het Binnenhof: over buitenparlementaire aktie, Am
sterdam: PPR Studierichting, 1982; en in Verzet en ver
nieuwing: PPR Programma 1986-1990, biz. 4-7. 

13 . Een kwestie van beschaving: pleidooi voor een ecologische 
democratie, PPR beleidsdocument 1989-1993, Amsterdam, 
1990, biz. 5. De term 'schild voor de zwakken ' herinnert 
aan de christelijke oorsprong van de toch sterk geseculari
seerde Radicalen. 

14. Verder kijken, Verkiezingsprogramma Groen Links, 1989, 
biz. II. 

15. E.Th.M. Meijer, 'Radicale socialisten en linkse christenen 
duiken onder in groene golf, Namens, (1989) nr. 8, biz. 41-
47; Achter de zeewering (Nieuwsbrief van Links Forum) 
( 1990) nr. 2; Links Forum verenigt links-socialisten binnen 
en buiten Groen Links, voomamelijk (ex) PSP-ers, maar 
houdt zich meer met theorievorming dan met partijstrijd 
be zig. 

16. Zo acht B. van den Bos, voormalig vice-voorzitter van D66: 
'D66 ook in theoretisch opzicht sterk verwant aan het links 
liberale denken. Links liberalisme koppel! vrijheid en ver
antwoordelijkheid immers aan gelijkwaardigheid en solida
riteit ', in 'Het uiteindelijke gelijk van de democraten 66', 
LEF, (1989) nr. 24, biz. 7. 

17. Zie P. Pot, 'D66: Milieu steeds hoog in het vaandel, maar 
geen milieupartij', Idee 66, (1990) nr. 4, biz. 13-19. 

18. Zie hierover Jan Robert Bloch en Willfried Maier (red), 
Wachstum der Grenzen: Selbstorganisation der Natur und 
die Zukunft der Gesel/schaft, Frankfurt am Main: Sendler, 
1984. 



V ersteend verlangen 

Dit is wat het is 
niet meer wat het was 
we weten wat het was 
maar wat is het nu. 

Hoe vaak heb ik niet als kind 
naar buiten gekeken 
mijn neus gedrukt tegen het raam 
wegdromend in de beslagen ruit. 

Voor de eerste keer aileen op weg: 
buitenland! 
je voeten stonden niet in 
je schoenen maar op de wereld. 

Papa ... hoe heten de men sen? 
ik wist wei namen maar veel 
wilde ik er nog niet noemen. 

Tegen de septemberstroom in 
besefte ik ineens 
dat een blik in het verleden 
is als kijken in de toekomst 
heel even maar de wind duwde door. 

Film en poezie: de maker is cameraman van professie en maakte onlangs zijn eerste eigenfilm: Versteend verlan
gen , waarin de zinnen los van elkaar worden uitgesproken en dingen omspelen: een fossiel, een brok Berlijnse 
muur, een lndianentooi, een beer op een been, v66r ze elkaar vinden in een tekst. (R.B.) 
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Signalementen 

Liberalisme en gemeenschapsdenken 

Veel politieke partijen in ons land zijn de afgelopen 
jaren nogal in de weer geweest met hun eigen 'ideolo
gie' of 'identiteit'. Elk van de drie grootste partijen, 
CDA, PvdA en VVD, publiceerde rapporten en discus
sienota's op dit gebied en organiseerde daarover een in
tern debat dat, al naar gelang gewoonten en omstandig
heden, meer of minder hoog oplaaide. 
Het is vooralsnog onduidelijk waartoe dergelijke dis
cussies zullen leiden. Ze duiden misschien op een 
nieuwe vitaliteit van de gevestigde politieke formaties, 
maar kunnen evengoed opgevat worden als een kramp
achtige poging om het 'verval van de politieke par
tijen', waarvan sommigen spreken, te maskeren. Hun 
uiteindelijke vruchtbaarheid, voor de politiek en voor 
het publiek de bat in het algemeen, zou wei eens af kun
nen hangen van het vermogen van de betrokken par
tijen om hun eigen identiteitsproblemen niet ge"iso
leerd, niet als een 'interne aangelegenheid', op te vat
ten. Bij dit openen van de luiken is niet aileen de aan
sluiting bij de politiek-van-alledag en bij de concrete 
maatschappelijke problemen die zich voordoen, in het 
geding. Het gaat ook om koppeling van het eigen poli
tieke denken aan wat in de universitaire wereld gaande 
is; aan ontwikkelingen in de politieke filosofie, die de 
afgelopen tijd, vooraJ in de anglo-saksische wereld, tal 
van nieuwe impuJsen heeft gekregen. 
Die bloei van de politieke filosofie is een opvallend 
verschijnsel. Terwijl het einde van de ideo Iogie, zo niet 
van de geschiedenis, wordt verkondigd, en velen de po
litiek als te saai kwalificeren, is in academische kring 
een hevige discussie gaande over de grondslagen van 
onze politieke en maatschappelijke orde. Inzet daarvan 
is het mens- en wereldbeeld dat het afgelopen decen
nium zo sterk aan invloed lijkt te hebben gewonnen: 
dat van het liberalisme. 

Genoemde controverse komt uitgebreid aan de orde in 
de bundel 'Beleid voor de vrije samenleving', dat on
tangs, onder auspicien van het tijdschrift Beleld en 
Maatschappij, bij uitgeverij Boom verscheen. Ze wordt 
door een van de redacteuren van de bundel, los de 
Beus, in een bredere wetenschappelijke context ge
plaatst. 
In de beleidswetenschappen, zo stelt hij, is sprake van 
een groeiend besef van de morele dimensie van beleid. 
Nadat eerst de maakbaarheidspretenties en de rationali
teit van overheidsbeleid onder wetenschappelijk vuur 
was komen te liggen, en het falen van de overheid 
breed was uitgemeten, treedt nu, deels als tegenwicht, 
het ideele moment in politiek en beleid in een aantal 
studies op de voorgrond. De Beus vat deze nieuwe be-

318 

nadering samen door te stellen 'dat in de publieke sec
tor een onvermijdelijke praktijk van moreel geladen 
beleidsadvisering bestaat (nauwelijks nog bedekt door 
het afgesleten leerstuk van de scheiding tussen gegeven 
doe/en en onbekende middelen), we/ke correspondeert 
met de aanwezigheid van een bepaalde morele motiva
tie bij de beleidsmaker of bij andere actoren die met 
aanbevelingen worden bestookt'. 
Deze aandacht voor het 'morele' gezicht van de be
leidsmaker neemt verschillende vormen aan. Zo heb
ben auteurs als Douglas en Wildavsky gewezen op het 
belang van 'beleidsculturen', dat wit zeggen van de 
culturele context die de wensen, mogelijkheden en han
delingen van politici, adviseurs en ambtenaren sterk 
be"invloedt. Daamaast neemt in de beleidswetenschap 
de belangstelling toe voor globale 'beleidsideologieen' 
(bijvoorbeeld de welzijnsideologie in de jaren zeventig 
en de ideologie van de terughoudende overheid in de 
jaren tachtig) en voor de morele dimensie van beleids
regels en hun toepassing in de dagelijkse praktijk. 'Wie 
wordt door welke ambtelijke sluiswachter met welke 
reden at dan niet toegelaten tot bepaalde voorzienin
gen in het onderwijs, de gezondheidszorg, de bijstand, 
de volkshuisvesting en de rechtshulp, of aldan niet ge
hinderd bij de inspectie van illegaal gedrag ten aan
zien van het beta/en van directe belastingen, het hand
haven van leejbare arbeidsomstandigheden, de zorg 
voor het milieu, het kopen van kaartjes voor het open
boar vervoer, ofwat dan ook?' 
Tenslotte wijst De Beus op het aspect van de beleids
verantwoording door middel van openbaarheid. Deze 
openbaarheid is voor beleidsmakers in democratische 
Ianden een 'fact of life' geworden en heeft demoralise
ring van het beleidsproces aileen maar bevorderd. 'De 
consistente rechtvaardiging van beleidsvoorstellen is 
een noodzakelijke voorwaarde voor acceptatie door de 
democratise he meerderheid en voor soepele uitvoering 
van deze voorstellen.' Ook in dit opzicht, zo conclu
deert De Beus, is er dus sprake van beleidsrelevantie 
van ethiek en politieke filosofie. 

'Citizen of nowhere' 
Tegen deze achtergrond wordt in de bundel het huidige 
politiek-filosofische debat over het liberalisme in kaart 
gebracht. Oat debat, zo schrijven de redacteuren Leh
ning en De Beus in hun voorwoord, heeft, hoe abstract 
ook, 'een duidelijke betekenis voor het praktische be
leid en het ideologie-debat tussen en binnen politieke 
partijen.' Die pretentie wordt vooral waargemaakt in 
een artikel van de bestuurskundige Mark Bovens, 
waarop ik me in het navolgende concentreer. Andere 
artikelen, zoals van Lehning (over politieke neutraliteit 
en keuzevrijheid bij John Rawls en andere auteurs) en 
van Ph. van Parijs (over het basisinkomen), bewegen 
zich op een abstracter analytisch niveau, maar zijn ove
rigens ook zeer lezenswaardig. 
V oor een aantal hedendaagse denkers, aid us Bovens in 
zijn artikel, getiteld 'Liberalisme als gemeenschap', 
biedt de moderne, liberate samenleving een treurige 
aanblik. 'H et project van de Verlichting, dat de mens 
zou bevrijden van bijgeloof, vooroordeel en traditie en 
hem voorspoed en welzijn in het vooruitzicht stelde, 
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wanneer hij maar gebruik zou maken van objectieve, 
rationele maatstaven en wetenschappelijke analyses, is 
failliet. De moderne mens werd zelfontplooiing be
loofd, maar wat hij over heeft nu hij van het juk van 
traditie, religie en folklore is ontdaan is vervreemding, 
een verpletterend gevoel van innerlijke leegte en de be
krompen cultuur van het narcisme. In plaats van blije 
wereldburger is hij "citizen of nowhere", losgeslagen 
van zijn historische wortels, overal en nergens thuis.' 
De betreffende auteurs (Bovens noemt Lasch, Macin
tyre, Sandel, Barber, Ignatieff, Bellah en Sullivan) grij
pen terug op de gemeenschap als politiek ideaal, en op 
lokale praktijken en tradities als voorwaarden voor po
litiek handelen. 'Ze spreken niet in termen van indivi
duele, universele rechten, maar overwegend in termen 
van publieke deugden. Gemeenschapsdenkers rekenen 
sociale, altruistische waarden zoals patriotisme, ge
meenschapszin, rentmeesterschap en verantwoorde
lijkheidsbesef tot de belangrijkste morele categorieen. 
Ze streven ook niet naar maximalisatie van de maat
schappelijke welvaart, zoals de utilistische liberalen, 
maar benadrukken de waardigheid van elk lid van de 
gemeenschap. Zij keren zich ook tegen een instrumen
talistisch gebruik van medeburgers via de markt; voor 
de meesten is niet onderlinge concurrentie, maar on
derlinge solidariteit het belangrijkste sociale mecha
nisme om hun doe/, handhaving van het zelfrespect en 
de waardigheid van elk individu, te bereiken.' 
De groep auteurs waar het hier om gaat, is, los van hun 
gemeenschappelijk uitgangspunt, nogal heterogeen van 
samenstelling. Sommigen onderwerpen het liberalisme 
als politieke stroming aan een methodologische kritiek, 
bij anderen ligt de nadruk vooral op de sociale en cultu
rele armoede van de moderne, liberale samenleving. 
Ook de politieke conclusies die de auteurs trekken, ver
schillen onderling nogal; sommigen zijn uitgesproken 
neo-conservatieven, anderen sociaal-democratisch of 
anarchistisch georienteerd. Bovens schept enige orde in 
deze veelvoud door twee stromingen te onderscheiden: 
de strikte gemeenschapsdenkers en degenen die terug
grijpen op de aristotelische traditie van 'burgerschap' 
en het republikeins humanisme van Macchiavelli en 
Rousseau. 
'Sommige van de van neo-conservatieve of neo-corpo
ratische gemeenschapsdenkers, zoals Sandel, Sullivan, 
Lasch en Bellah passen', zo schrijft hij, 'vee/ meer in 
de apolitieke christelijke,feodale en charitatieve tradi
ties; in hun vocabulaire zijn termen als "solidariteit", 
"gespreide verantwoordelijkheden", "zorgzaamheid" 
en "rentmeesterschap" de sleutelbegrippen. Ander
zijds volstaat voor moderne burgerschapsdenkers als 
Barber en (in Nederland) Van Gunsteren niet elke wil
lekeurige homogene gemeenschap, maar slechts een 
bepaald soort gemeenschap, de democratische ge
meenschap van vrije en zelfstandige burgers.' 
Bovens ziet het als een grote verdienste van beide soor
ten gemeenschapsdenkers dat ze op het ethische en so
ciale belang van tradities hebben gewezen. Als poli
tieke theorie heeft het communitarisme aantrekkelijke 
kanten, zoals zijn nadruk op altrulsme, op solidariteit 
tussen sterken en zwakken en op het in stand houden 
van een politieke gemeenschap. Maar aan deze denkers 

zijn ook 'lastige vragen' te stellen. 'Gemeenschap' is 
en blijft een vaag en problematisch begrip. 'Wat telt als 
grens en hoe en door wie worden de grenzen van de po
litieke gemeenschap vastgesteld? De ervaring leert dat 
men vaak pas in confrontatie met andere gemeenschap
pen zich realiseert lid van een gemeenschap te zijn. Ge
meenschapsgevoelens, het besef van een eigen cultu
rele identiteit en respect voor tradities, ontstaan vaak 
pas wanneer men de gemeenschap heeft verlaten, wan
neer een vreemde identiteit wordt opgedrongen of 
wanneer de tradities in onbruik zijn geraakt.' 
Minstens zo belangrijk is de vraag, in hoeverre er in de 
moderne westerse democratieen nog sprake kan zijn 
van een gemeenschap. 'De mode me burger is lid van 
tal van onderling gescheiden deelgemeenschappen. 
Ook de relatief hoge graad van geografische en sociale 
mobiliteit vormt een belangrijk obstakel voor het ont
staan en de groei van gemeenschapsbanden.' Verder is 
door de opkomst van grote complexe organisaties de 
politieke besluitvorming in kleine gemeenschappen 
minder goed mogelijk geworden. Mede tegen die ach
tergrond moet men zich volgens Bovens afvragen of 
het gemeenschapsdenken, zeker in zijn meest conse
quente vorm, nog wei past in een moderne, democrati
sche samenleving. lndividuele rechten krijgen bij de 
communitaristen weinig aandacht; de scheiding van 
kerk en staat, van het persoonlijke en het politieke 
komen al gauw in het gedrang. 
'Zo loert altijd het gevaar van irrationalisme en geslo
tenheid, van indoctrinatie in de heersende waarden, 
verkramping en paternalisme. Het grootsteedse, libe
rate Babylon dreigt zo te worden vervangen door de 
kleinschalige bekrompenheid van een Staphorster 
dorp.' 

Twee perspectieven 
In het Iaatste gedeelte van zijn artikel betrekt Bovens 
de theorieen over 'gemeenschap' en 'burgerschap' op 
de Nederlandse situatie. Elementen van gemeenschaps
denken zijn in onze geschiedenis nooit afwezig ge
weest (pacificatie-democratie, publiekrechtelijke be
drijfsorganisatie, e.d.). De meest nadrukkelijke ver
woording treft men, aldus Bovens, aan in recente nota's 
van het CDA over de 'zorgzame' of 'verantwoordelijke 
samenleving'. Volgens hem zou een overheidsbeleid 
dat consequent in deze gemeenschapsrichting zou 
gaan, de volgende kenmerken kunnen vertonen: 
- decentralisatie (versterking van positie gemeenten; 

terugdraaien van gemeentelijke herindeling; invoe
ring stadsdeelraden); 

- versterking gemeenschapsgevoelens (afremming 
van geografische mobiliteit, versterking lokale tradi
ties en cultuur); 

- zorgarrangementen op particulier-charitatieve basis 
(versterking van zelfzorg en 'mantel' -zorg); 

- een strakker beleid op het gebied van recht en mo-
raal. 

Het is op dit laatste punt, aldus Bovens, dat de onbe
haaglijke en anti-Iiberale kanten van het communitaris
tische denken duidelijk zullen worden. Vanuit gemeen
schapsperspectief spreekt het geenszins vanzelf dat de 
overheid een neutrale rol speelt inzake morele kwes-
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ties. Oat kan leiden tot beperking van vrijheidsrechten 
(verkoop pomografie e.d.), relativering van het gelijk
heidsbeginsel en van de scheiding van kerk en staat. 
Ook kan 'het hanteren van een gemeenschapsperspec
tief ook consequenties hebben op het terrein van de 
openbare orde en veiligheid. In een als gemeenschap 
geordende samenleving zal de preventie en bestraffing 
van onmaatschappelijk gedrag van karakter verande
ren' (inschakeling burgers bij opsporing strafbare fei
ten, aanzetten tot onrust als grond voor vervolging, 
e. d.). 

Vanuit het perspectief van het burgerschapsdenken is, 
zo vervolgt Bovens, een heel andere weg denkbaar. 
'Het burgerschapsdenken behandelt het individu niet 
aileen als lid van een gemeenschap, als dee[ van een 
groter geheel, maar benadrukt ook zijn vermogen tot 
zelfstandige o01·delen te komen en geeft hem een be
trekkelijk onafhankelijke positie binnen het politieke 
bestel. Tegenover de gemeenschapsplichten staan im
mers de burgerrechten.' De consequenties van de ont
wikkeling van het Nederlands politiek bestel in de rich
ling van een dergelijke republikeins humanisme om
schrijft hij als volgt: 
- vergroting van de invloed van de kiezers (referen

dum, 'tele-democratie'); 
- uitbreiding burgerschapsrechten (w.o. grondrechten 

binnen publiek- en privaat-rechtelijke arbeidsverhou
dingen, versterking van de positie van consumenten 
in grote (publieke en particuliere) organisaties); 

- versterking van de materiele voorwaarden voor ef
fectief burgerschap (werkgelegenheid en sociale ze
kerheid); 

- uitbreiding van burgerschapsplichten, w.o. (vervan
gende) dienstplicht voor iedereen en invoering van 
vormen van jury-rechtspraak, 'bijvoorbeeld op het 
snel in omvang toegenomen terrein van de admini
stratieve rechtspraak; dat zou niet aileen de werk
last kunnen verminderen , maar ook de burgerzin 
kunnen vergroten' . 

Van de twee aangeduide stromingen, zo besluit Bovens 
zijn artikel, zullen de echte gemeenschapsdenkers het 
het moeilijkst hebben om met een volwaardig politiek 
programma te komen. Hun a-liberaal altematief ver
draagt zich immers slecht met de (liberale) grondslagen 
van onze samenleving. 'Het moderne burgerschaps
denken, daarentegen , kent dit probleem niet, omdat her 
juist die liberate gemeenschap van vrije en zelfstandige 
burgers als uitgangspunt voor zijn theorievorming 
neemt.' 

Evenwicht 
De door Bovens geanalyseerde denkbeelden, en in het 
bijzonder het onderscheid dat hij maakt tussen gemeen
schaps- en burgerschapsdenken, kunnen het politiek
ideologisch debat ook in Nederland stimuleren. Ze kun
nen bijvoorbeeld behulpzaam zijn bij het verduidelij
ken van de verschillen die er tussen, maar ook binnen 
de huidige politieke stromingen bestaan. 
In het CDA overheerst, zoals Bovens aangeeft, het ge
meenschapsdenken, maar de relatie tot de beleidsprak
tijk van deze partij is niet altijd even duidelijk, terwijl 
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er in het CDA-gedachtengoed ook aanzetten voor een 
meer op burgerschap gerichte filosofie waarneembaar 
zijn (participatie van burgers in maatschappelijke orga
nisaties). In de VVD is sprake van een natuurlijke 
weerzin tegen de gemeenschaps-ideologie, zonder dat 
men daar de burgerschapsgedachte heeft omhelst. 
Zeker als het gaat om publieke controle buiten de 
traditionele parlementair-democratische kanalen om, is 
de VVD altijd erg terughoudend geweest. Oat geldt niet 
voor 066, in ons land de belicharning van burger
schaps-idealen, zij het dat deze partij in Hans van 
Mierlo een aanvoerder heeft die zelf op het soms zeer 
vage grensgebied van gemeenschaps- en burgerschaps
denken opereert - en daaraan waarschijnlijk ook voor 
een dee! zijn politieke succes te danken heeft. 
In de Partij van de Arbeid tenslotte lijken 'gemeen
schap' en 'burgerschap' nogal onbemiddeld naast 
elkaar te staan. Men zou kunnen stellen dat de 'vemieu
wingsdiscussie' in deze partij niet werkelijk afgerond 
is, zolang er niet aileen tussen 'oude' verlangens (inko
men, werk) en 'nieuwe' (milieubehoud, individualise
ring, e.d.), maar ook tussen deze twee tradities, beide 
van een eigen 'aartsvader' verzekerd (Willem Banning 
en Jacques de Kadt) , een nieuw evenwicht is gevon
den. 

Verder zou het begrippenpaar gemeenschap/burger
schap de politiek-ideologische typologie kunnen hel
pen verfijnen, die de Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid in het begin van de jaren tachtig intro
duceerde. In zijn Beleidsgerichte Toekomstverkennin
gen maakte de Raad een onderscheid tussen enerzijds 
de drie dominante politieke stromingen in ons land (li
beraal, confessioneel, socialistisch), en anderzijds, 
dwars op het eerste onderscheid, tussen een 'technocra
tische' en een 'sociocratische' benadering. De begrip
pen 'gemeenschap ' en 'burgerschap ' maken het moge
lijk om laatstgenoemde categorie nader te specificeren. 
Ze maken duidelijk dat er niet vanuit een, maar vanuit 
twee tradities verzet kan worden geboden tegen het 
technocratisch bestuurlijk regime dat samenlevingen 
als de onze kenmerkt- en dat er twee wegen zijn waar
langs het, althans voor gevestigde partijen, onvermijde
lijke compromis met dat regime kan worden gezocht. 
(Paul Kalma) 

Boeken 

Socialisme of democratie 

Chris Rutenji·ans bespreekt: 
Josine W.L. Meyer, Oude vrienden en een verande
rende wereld, Amsterdam, Van Oor chot, I 990. 
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Josine Meyer (geb. 1896) heeft een brede bekendheid 
gekregen in 1981, toen de brieven werden gepubliceerd 
van Gerard Reve aan haar en haar zuster Lennie. Deze 
brievenbundel neemt een bijzondere plaats in in het 
werk van Reve. In geen ander boek geeft hij een duide
lijke, niet voortdurend door ironie ondermijnde uiteen
zetting van zijn religieuze wereldbeeld. Vooral in Jo
sine Meyer blijkt hij iemand te hebben gevonden met 
wie hij vruchtbaar van gedachten kan wisselen over dat 
onderwerp. Oat Meyer hoofdzakelijk belang stelt in de 
oosterse religies, terwijl Reve bezig is zijn door Jung 
be"invloede versie van het rooms-katholicisme te ont
werpen en de Valse Godsdiensten van Buitenlandse 
rijstkakkers en hongerlijders verwerpt, schaadt de ver
houding geenszins. 
Uit de begin dit jaar gepubliceerde selectie die zij heeft 
gemaakt uit haar essayistische oeuvre blijkt dat het be
lang van Josine Meyer heel wat verder reikt dan dat van 
een inspirerende penvriendin van Reve. De essaybun
del bevat grondige, buitengewoon helder geschreven 
besprekingen van het werk van onder meer Jacques de 
Kadt, Sal Tas, Hannah Ahrendt, Eric Hoffer en Nietz
sche en is daarom zeer de moeite waard voor degenen 
die zijn ge"interesseerd in de geschiedenis van en de 
huidige crisis in het socialisme. Hoewel Meyer, naar 
eigen zeggen, de lyrische aanleg mist die is vereist voor 
een autobiografie, kan haar bundel loch als zodanig 
worden gelezen. Meyer was nauw bevriend met bijna 
de helft van de auteurs die zij behandelt (onder wie 
Aegidius Timmermans, De Kadt, Tas, Reve en Jaap 
van Hattum) en haar essays dragen daarvan duidelijk 
de sporen en geven bovendien een goed inzicht in Mey
ers intellectuele ontwikkeling. 
Die ontwikkeling lijkt in zekere zin besloten te hebben 
gelegen in de opvattingen van haar ouders. Haar vader 
was athe"ist en socialist, haar moeder diep religieus. De 
Werdegang die Josine Meyer doormaakt, kan men be
schouwen als een gaan van een socialistische naar een 
religieuze levensopvatting, ofschoon deze laatste he
laas slechts summier wordt aangeduid. De belangrijk
ste katalysator in deze ontwikkeling wordt gevormd 
door de filosofie van Nietzsche. 
ln de jaren voor de Eerste Wereldoorlog, beleefde het 
socialisme volgens Meyer zijn gelukkigste jaren: 'Wij 
hoorden enige malen Henriette Roland Holst spreken, 
het was of een aards paradijs voor je openging. En een 
keer Herman Gorter, dat was bijna niet te beschrij
ven.' Het is duidelijk dat het socialisme toen een reli
gieuze functie vervulde, de projectie was van een reli
gieuze behoefte. Over het socialisme van Gorter 
schrijft Meyer: 'Het toekomstbeeld dat hij voor zich 
zag was dat van een mensheid die zich tot een geheel 
had gevormd, waarin natuur en geest met elkaar waren 
samengesmolten, samengesmolten ook met het heelal, 
in een staat van eindeloze gelukzaligheid.' Gorter zag 
geen enkele tegenspraak in de combinatie van socia
lisme en vrijheid, omdat in de kosmische eenheid van 
alles met alles alle tegengestelden overwonnen zijn. 
Meyer heeft echter ontdekt dat de realisering van Gor
ters vision onhaalbaar is: 'We kunnen er nu aileen nog 
maar melancholiek om glimlachen, om de verbinding 
van deze twee woorden.' Niet aileen vrijheid, ook de-

mocratie acht de schrijfster onverenigbaar met socia
lisme: 'Reve heeft gelijk dat hij het communisme tot 
vijand nr. 1 verklaart, maar als tegenstelling zie ik eer
der democratie dan socialisme.' Ook de naam van dit 
tijdschrift zal Josine Meyer dus melancholiek doen 
glimlachen. 

In haar opvattingen over het socialisme is Meyer sterk 
be"invloed door Jacques de Kadt, aan wiens maandblad 
De Nieuwe Kern zij in het begin regelmatig meewerkte. 
De Kadt gaf haar en Sal Tas al in de jaren twintig de 
raad Nietzsche te bestuderen, aan wie hijzelf weer 
schatplichtig was. Meyer geeft in twee opstellen een 
glasheldere uiteenzetting van de leer van Nietsche. 
Nietzsche ziet de oorzaak van het door hem geconsta
teerde verval van de Europese beschaving gelegen in 
Socrates' opvatting dat niet het instinct, maar het ver
stand de scheppende kracht is. Hiermee is de illusie van 
het rationalisme ontstaan, volgens welke het verstand 
alles kan begrijpen en dus ook alles kan veranderen. 
Deze illusie van maakbaarheid is gevaarlijk, omdat zij 
het geloof voedt dat het aardse geluk voor allen binnen 
handbereik ligt. Zolang dit aardse paradijs niet is gere
aliseerd, zal er rancune heersen. Rancune manifesteert 
zich in christendom, socialisme en feminisme als nivel
leringszucht, als het omlaag trekken van de machtigen 
door de machtelozen. Ter rechtvaardiging hiervan 
moeten de verschillen tussen mensen, bij voorbeeld in 
intelligentie en talent, worden ontkend. Om de heilstaat 
te kunnen realiseren, moeten bovendien de 'asociale' 
menselijke drijfveren worden onderdrukt. 
Meyer laat zien hoe De Kadt, onder meer in Het fas
cisme en de nieuwe vrijheid ( 1939), een briljant ge
bruik heeft gemaakt van Nietzsche's filosofie, ter kriti
sering van het toenmalige socialisme. De Kadt ver
werpt de rationalistische psychologie van het 
marxisme, die instinctieve gevoelens als wellust, heb
zucht en de wit tot macht eenvoudigweg ontkent. De, 
psychologisch gezien, noodzakelijke consequentie van 
het ontkennen of verdringen van ongewenste psychi
sche tendensen is, dat deze zich gaan manifesteren op 
een !outer negatieve en niet meer te controleren wijze. 
Zo ziet De Kadt een direct verband tussen de ideologi
sche ontkenning van macht en ongelijkheid in de Sow
jet-Unie en de maar al te reele alleenheerschappij van 
de Partij, de nieuwe geprivilegieerde klasse. 
De onderdrukking van de machtswil kan deze niet doen 
verdwijnen, maar leidt wei tot een verdeling van de 
macht, die nog onrechtvaardiger is dan in de feodale sa
menleving. Door de wil tot macht te erkennen als een 
universele menselijke eigenschap, wordt het daarente
gen mogelijk hem te veredelen. Macht moet niet auto
matisch worden verbonden aan afkomst en niet ver
krijgbaar zijn door geweld of partijlidmaatschap, maar 
worden toegekend aan hen die door karakter en be
kwaamheid hebben getoond hem te verdienen. Deze 
meest rechtvaardige ordening der ongelijkheid be
schouwde De Kadt als het wezen der democratie. Een 
ander van zijn axioma 's luidt: · Socialisme is alzijdig 
toegepaste democratie' . Dit is de definitieve slotsom 
van De Kadt, waarmee Meyer instemt wanneer zij te
genover het communisme de democratie stelt. 
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In het essay 'Heeft Nietzsche nog toekomst?' gaat 
Meyer echter nog een stuk verder. Terwijl mensen als 
De Kadt en Sal Tas de door Nietzsche en Freud nood
zakelijk geachte 'veredeling' en 'sublimatie' van de ir
rationele impulsen zien gelegen in een door de demo
cratie te realiseren machtsverdeling op grond van indi
viduele aanleg, bekommert Meyer zich ook om 'de 
geest' waardoor de democratische samenleving is be
zield: 'Het is mogelijk dat het nihilisme voortschrijdt 
en dan wordt de rangorde mechanisch, bureaucratisch, 
uiteindelijk dictatoriaal. (. .. ) Om dit nihil is me te over
winnen zal het nodig zijn dat die intelligentsia Nietz
sche leert verstaan en iets in zich opneemt van die op 
bovenpersoonlijke doeleinden gerichte "Wille zur 
Macht", die de voorwaarde is voor werkelijk leider
schap.' In het opstel over Hannah Ahrendt komt het 
probleem van het nihilisme eveneens ter sprake. De he
dendaagse mens weigert, volgens Ahrendt, in de we
reid zin te ontdekken, hij verkondigt openlijk dat alles 
geoorloofd is, zelfs nadat de totalitaire stelsels hebben 
Iaten zien wat het betekent wanneer deze opvatting in 
praktijk wordt gebracht. Het totalitarisme kan daarom 
niet als beeindigd worden beschouwd, zolang het nihi
lisme nog levensvatbaar is. Het altematief dat Ahrendt 
biedt is 'een diepe dankbaarheid voor de weinige ele
mentaire dingen die ons onveranderlijk gegeven zijn, 
het Ieven zelf, het bestaan van de mens en de we reid'. 
Dankbaar echter, is men altijd jegens iemand of iets, en 
hejaas onthult Ahrendt daarvan niet de identiteit. 
Ook Meyer zelf geeft geen nadere uitleg van wat zij 
verstaat onder 'bovenpersoonlijke doeleinden' in de 
zojuist geciteerde passage. Moet deze term in religi
euze zin worden begrepen? Is het niet zo dat aan het 
Ieven slechts zin kan worden toegekend door te verwij
zen naar een dat Ieven te boven gaande instantie? Hier
omtrent wordt de lezer niet vee! wijzer gemaakt. In het 
prachtige essay over Gerard Reve schrijft Meyer nog 
wei: 'Gerards God is niets anders dan de God waar het 
mensdom vele eeuwen aan heeft geloofd, een ondefi
nieerbaar begrip, maar een begrip waar we niet buiten 
kunnen als we naar de wortels van ons bestaan zoe
ken.( ... ) ... we kunnen hem aileen zoeken in ons zelf en 
dat is wat Gerard doet.' Volgens een jungiaanse wet
matigheid wordt alles waarvan men zich niet bewust is, 
naar buiten geprojecteerd. Zolang men God niet aanwe
zig weet in zichzelf, bestaat het gevaar dat men hem 
buiten zichzelf creeert in de vorm van een te realiseren 
paradijs op aarde, de droom van Gorter en Roland 
Holst. Josine Meyer heeft ooit dee! gehad aan die 
droom, maar is daaruit ontwaakt met behulp van Nietz
sche, Freud en Jung. 
Oude Vrienden en een veranderende wereld is een zeer 
boeiend, tot nadenken prikkelend boek van een groot 
essayiste. Binnen het hier gegeven kader heb ik er 
slechts een fractie van kunnen weergeven. Meyer be
schikt over een rustige, uitgebalanceerde stijl van 
schrijven die in onze wat geexalteerde tijd bijzonder 
weldadig aandoet. Hiermee in overeenstemming is de 
bijna ouderwetse wijze waarop zij zichzelf op de ach
tergrond houdt en er toch in slaagt haar visie in elk 
essay te Iaten doorklinken. 

Chris Rutenfrans is eindredacteur van SenD 
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Een fundamentele aanpak 

A.AJ.M. van Lier bespreekt: 
Wim Derksen en Jeanet Pronk, Bestuurlijke vernieu
wing rond de grote stad. Over de noodzaak van een ge
differentieerde bestuurlijke organisatie, Amsterdam: 
WBS/Centrum voor Lokaal Bestuur, 1990. Te bestel
len door overmaking van f 15,- naar Postbank 
34 79 700, t.n.v . PvdA, Amsterdam, o.v.v. bestelnum
mer 869. 

Als bestuurder die dagelijks wordt geconfronteerd met 
de mogelijkheden en onmogelijkheden van de huidige 
bestuurlijke constellatie, ben ik gei"nteresseerd in elk 
boek over dit onderwerp. Na lezing probeer ik dan al
tijd de vraag te beantwoorden of het betreffende ver
haal ertoe bijdraagt een oplossing van de bestuurlijke 
problematiek dichterbij te brengen of niet. Dit zal ik 
ook doen met betrekking tot het bovengenoemde 
boekje. 
De auteurs geven allereerst een korte beschouwing 
over de bestuurlijke problemen van en tussen de drie 
bestuurslagen en vervolgen met een historisch over
zicht van de onmacht van ons allen deze problemen 
fundamenteel op te lossen. Dit laatste, ondanks het feit 
dat over dit onderwerp vee! is gesproken en geschreven 
op het niveau van het rijk, de provincie, het IPO, de ge
meente, de VNG en, last but not least, de po1itieke par
tijen. 
In een volgend hoofdstuk gooien Derksen en Pronk, 
naar aanJeiding van het rapport van de Commissie 
Montijo en het kort daama verschenen rapport van de 
Raad voor het Binnenlands Bestuur, een (nieuwe) 
knuppel in het hoenderhok. Na een analyse van de pro
blematiek wordt, ten s1otte, aangegeven in welke rich
ting een oplossing moet worden gezocht. 

Een nieuw bestel 
Het thema van het boek bestaat uit de vraag of de be
stuurlijke uniformiteit van onze staatsinrichting, de op 
zichzelf goede erfenis van Thorbecke, niet moet wor
den afgelost door een nieuw bestel. Tot dusver worden 
de bestuurlijke functies uniform verdeeld over drie 
overheden, zonder dat rekening wordt gehouden met de 
min of meer historisch gegroeide grenzen en zonder dat 
wordt nagegaan of de prob1ematiek binnen die grenzen 
wei eenduidig is. Met 'een nieuw bestel' wordt gedoeld 
op een inrichting die is gedifferentieerd naar grootte 
van het territoir en naar de inhoud van taken en be
voegdheden, en waarin de uniformiteit van de hierar
chie en taakverdeling tussen rijk, provincie en gemeen
ten is doorbroken. De auteurs schrijven, mijns inziens 
terecht, dat het 1angzaamaan een farce is geworden te 
veronderstellen dat de taakverdeling tussen de over
heidsorganen, die in het verleden goed heeft gewerkt, 
ook een oplossing biedt voor de huidige en toekomstige 
problematiek. Om vast te stellen dat, aileen a! binnen 
Nederland, de problemen op het gebied van de ruimte
lijke organisatie in de meest mime zin vastlopen op en 
in de huidige bestuurlijke organisatie, is een verwijzing 
naar het Europa van 1992 niet eens nodig. Hierbij gaat 
het niet aileen om bouwlokaties, maar ook om verkeer 
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en vervoer, economie, werkgelegenheid en recreatie. 
De schrijvers zien een oplossing dan ook terecht gele
gen in een fundamentele aanpak, voor mijn part een 
ontploffing, van de huidige structuur op drie punten. 
Ten eerste dient het draagvlak, in termen van bevol
kingsomvang, niet meer het belangrijkste criterium te 
zijn voor de gemeentelijke herindeling. Omvang en 
schaal van de problematiek moeten de grenzen bepalen. 
Hierbij maken de auteurs meteen onderscheid tussen de 
agglomeratie - de grotere samenhang tussen gemeen
ten in een regio - en het stadsgewest - de aaneenge
bouwde gemeenten binnen een regio. 
Ten tweede wordt met het idee om d-gemeenten en 
provincievrije gemeenten in te voeren, in wezen een 
begin gemaakt met de doorbreking van het uniformi
teitsstelsel. Niet aile bestuurslagen hebben nog de
zelfde formele relatie met de gemeenten: differentiatie 
van wat gemeenten mogen en kunnen, betekent het 
einde van het uniforme stelsel van uniforme bevoegd
heden. 
Ten derde gaan niet aileen de taaktoedeling en be
voegdheden verschillen, maar verandert ook de unifor
miteit van de organisatie. De huidige uniformiteit 
houdt in, dat heel Nederland, naast het rijk, twee be
stuurslagen kent, waarin aile partijen in dezelfde ver
houding tot elkaar staan. De auteurs constateren terecht 
dat, door het toedelen van ruimere taken en bevoegdhe
den aan de vier grote steden, in wezen het pad van de 
differentiatie is ingeslagen. Zij pleiten ervoor dit beleid 
niet aileen consequent te doordenken, maar het ook uit 
te voeren in die samenballingsgebieden, waar aard en 
omvang van de regionale problematiek dit rechtvaardi
gen. In deze optiek is er dus geen plaats voor de grote 
vier sec, maar voor de grote vier binnen hun regio. Te
recht wordt overigens gesteld, dat als men taken en be
voegdheden gaat differentieren, men er niet aan ont
komt ook de bestuurlijke organisatie fundamenteel te 
veranderen en wei zodanig, dat ook daar de oplossin
gen worden toegesneden op de eigen maat der proble
men. Dit betekent dat regio's een onderling afwijkende 
structuur kunnen krijgen: maatwerk dus, en geen uni
forme confectie. 
Het bovenstaande spoort mijns inziens met de gerlach
ten die men hierover heeft op het Ministerie van Bin
nenlandse Zaken. De staatssecretaris, mevrouw De 
Graaf-Nauta, heeft zowel in haar consultatie van enige 
regio's en provincies, als in andere gesprekken, bij 
voorbeeld op partijgenotelijk niveau, verklaard dat 
voor haar het 'naar maat systeem ' volledig acceptabel 
is. De vraag is of de gemeenten, de provincies en de 
Tweede Kamer al zover zijn. 

Kanttekeningen 
U begrijpt uit mijn betoog dat ik mij van harte kan vin
den in de stellingen van de auteurs. Toch wil ik nog 
enige, overigens kleine, kritische kanttekeningen plaat
sen. 
Op biz. 96 staat dat de bestuurlijke grenzen niet meer 
aansluiten bij de bestuurlijke beleving van de burger: 
'Ook als ze zich nog enigszins inwoner van een randge
meente voelen, gedragen ze zich daar nauwelijks 
naar. ' Iedereen die bij gemeenten werkt, weet dat, jam-

mer genoeg, de inwoners vaak niet de groothoeklens 
opzetten, maar het vergrootglas hanteren. Belangrijke 
kwesties in commissie en raad komen er vaak op neer 
dat m~n de bushalte wei voor de deur wil, maar de bus 
niet door de eigen straat. Oat tussen die twee een sa
menhang bestaat, wordt door de burger veelal niet be
seft. lk kan mij wei vinden in de verwoording van dit 
probleem biz. 109: ' ... de leefwereld van burgers 
speelt zich steeds meer af of op wijkniveau (waarbij 
randgemeenten gemakshalve reeds als wijken kunnen 
worden betiteld) of op het regionale niveau (stadsge
west of agglomeratie) . . .' Het is voor mij nog de vraag 
of dit onderscheid tot verschillende uitwerkingsmodel
len zou moeten leiden. 
Een tweede aanmerking is te maken naar aanleiding 
van de volgende passage op biz. II van het hoek: 'vele 
gemeentebesturen denken hun gemeente in de vaart 
der volkeren op te stoten door een aantrekkelijk be
drijfsterrein (bij voorkeur voor high-tech-bedrijven!) te 
creeren. Dat Nederland daardoor een overschot aan 
bedrijfsterreinen rijk is en regionale afstemming on
voldoende plaats vindt, geeft te denken.' Het is zeker 
waar, dat vele gemeenten zich rijk rekenen en dat re
gionale afstemming vaak ver te zoeken is, om maar niet 
te spreken over harde concurrentie. Desondanks is het 
ook waar, dat dankzij gemeentelijke inspanningen vaak 
bedrijfsterreinen en werkgelegenheid tot stand kwa
men, waar regionale verbanden niet waren ge"interes
seerd of ontbraken. De gemeente Emmen, bij voor
beeld, was daarbij koploper. Ook het rijk en de provin
cies hebben in de regionale economische problematiek 
vaak een weinig daadkrachtig stu rend of ondersteunend 
beleid gevoerd. Daar waar dit op grotere schaal wel .ge
beurde, ik denk aan de Eemsmond, kan men terecht de 
vraag stellen of de grote schaal van deze aanpak ook tot 
de geprognotiseerde oplossing leidt. 

In hun epiloog - een woord dat mij bijna nostalgisch 
doet terugdenken aan de begintijd van onze partij met 
haar levensbeschouwelijke werkgemeenschappen -
schrijven de auteurs dat voor de door hen bepleite reor
ganisatie het niet noodzakelijk is de Grondwet te wijzi
gen of een lex specialis te gebruiken. Een aangepaste 
WGR is de weg om bottom-up en niet top-down een 
groot aantal taken en bevoegdheden te herschikken. 

Deze brochure is een must, zowel voor hen die nog niet 
toe zijn aan de zo noodzakelijke bestuurlijke reorgani
satie van ons goede Nederland, als voor hen die menen 
hiermee nog vee! verder te moeten gaan. Het boekje 
bevat zes hoofdstukken en een epiloog. Lezers die 
haast hebben, kan ik adviseren direct over te schakelen 
van hoofdstuk I naar hoofdstuk 5. De samenvatting is 
waarlijk een genot voor de bestuurder wie de berg lees
voer toch a! hoven het hoofd is gegroeid. 

AA.J.M. van Lier is burgemeester van Vlaardingen. 
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Minderheden meer toekomst 

Vele leden van etnische minderheden verkeren in een zeer 
problematische achterstandssituatie. Als we niet oppassen 
dreigt er een 'permanente etnische onderklasse' van mensen 
zonder toekomst te ontstaan, die zich over generaties zal re
produceren. Bovendien zijn de tegenstellingen tussen au
tochtone en allochtone groepen, getuige onder meer het aan
tal CP/CD-stemmers bij de afgelopen gemeenteraadsverkie
zingen, bepaald niet kleiner geworden. Juist die delen van 
de autochtone Nederlandse bevolking die het meest contact 
hebben met minderheden, verkeren vaak ook op de rand 
van het minimum. Beleid specifiek gericht op minderheden 
gaat volgens sommigen van hen ten koste van hun eigen mo
gelijkheden tot positieverbetering. 

De positie van de PvdA hierin is ongemakkelijk: haar wordt 
verweten zowel te veel als te weinig voor de positieverbete
ring van minderheden te doen. Daarom is het belangrijk dat 
de PvdA duidelijk maakt wat voor koers zij wil varen ten 
opzichte van minderheden in Nederland. Duidelijkheid is te 
meer gewenst daar het minderhedenbeleid zich kenmerkt 
door vele hete hangijzers, taboes en dilemma's. Gevolg is 
dat onderwerpen op het gebied van etnische groepen waar
over verschil van mening bestaat of onplezierige ontwikke
lingen gemeld worden, moeilijk bespreekbaar zijn. 
Om helderheid te krijgen over de positie van de PvdA ten 
opzichte van minderheden in Nederland houden de Wiardi 
Beckman Stichting en de Stichting Vormingswerk Partij van de 
Arbeid in samenwerking met een commissie van het partij
bestuur op zaterdag 1 december in EurOase Congrescentrum 
te Amersf oort een studiedag. 
De volgende vragen zullen op deze conferentie aan de orde 
komen: 
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• Welke problemen vereisen een specifiek minderhedenbe· 
leid en welke een algemeen achterstandsbeleid? 

• In hoeverre is ' integratie met behoud van eigen identiteit' 
mogelijk en noodzakelijk. 

• Moet het beleid zich op groepen of op individuen richten? 
• Wat zijn de consequenties van Nederland als immigratie

land? 
• Wat zijn de voor- en nadelen van positieve actie? 

Programma: 
J. Kamperveen ondervraagt: J. Beerenhout, J. Chandoe en 
H. Molleman over taboes en dilemma's van het minderhe
denbeleid. 

W erkgroepen over huisvesting, wetgeving en rechtspositie, 
arbeidspositie, onderwijs, en cultuur onder voorzitterschap 
van J. Heemskerk, J. Kniesmeijer, A. Kruijt, P. Rombouts 
en M. Sint. 
In/eiders: T. Apostolou, L. Balai, G. Extra (KUB Tilburg), R. 
Gardeslen (FNV), C. Groenendijk (KUN), W.A. Kleinjan 
(VNO), A. Kosto, J. Lilipaly en C. Tazelaar (LBR). 

Discussie over WRR-rapport tussen H. Entzinger en R. Pen
ninx. 
Afsluiting door dagvoorzitter E. van Thijn: Een herijking 
van het minderhedenbeleid? 

Inlichtingen en inschrijfformulier zijn te verkrijgen bij 
Tineke Schrander, Stichting Vormingswerk PvdA, (020) 
5512 320. 
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'Om doeltreffend te kunnen communiceren en 
onderhandelen, is kennis van vreemde 
culturen even belangrijk als talenkennis' 
(citaat uit nota Onderwijs en Export, 
1988 van het NCW) 

lntercutturele 
communicatie 
Drie-stappenmethode voor het doel
treffend overbruggen en managen 
van cultuurverschillen. 

~~lliiiiill-
Drs. D. Pinto 

Het opengaan van de grenzen, de op
komst van de nieuwe industrielanden, 
perestrojka, migratie en '1992' vergroten 
de bedrijvigheid en het marktpotentieel. 
Het aantal internationale contacten van 
bedrijven en organisaties neemt sterk 
toe. De ontwikkelingen hebben even
eens een belangrijke invloed op de 
personeelssamenstelling van bedrijven, 
overheid en andere profit- en nonprofit
organisaties. 
Mensen uit verschillende Ianden en cul
turen komen steeds vaker beroepsmatig 
met elkaar in contact. Daarbij komt men 
tot de verwarrende ontdekking dat talen
kennis geenszins een garantie biedt dat 
interculturele communicatie effectief 
verloopt. Hoe zijn misverstanden te 
voorkomen? Welke communicatie- en 
managementtactieken zijn in een 
gegeven situatie het meest succesvol? 

Bohn 
Stafleu 
VanLoghum 

Hoe ga je in de praktijk om met cultuur
verschillen? Welke rol spelen de eigen 
normen en waarden bij internationale 
contacten? 
Deze en aanverwante vragen krijgen in 
dit boek een verhelderend antwoord. 
Praktijkvoorbeelden illustreren niet 
aileen de uitdaging waar individuen en 
groepen in bedrijven, overheidsinstan
ties en andere profit- en nonprofitorga
nisaties in de jaren negentig voor staan, 
maar ook de mogelijkheden om daar 
adequaat op in te spelen. 
Bovendien biedt het boek de lezer een 
praktische methode om in drie stappen 
interculturele problemen tot een door 
aile betrokkenen gewaardeerde oplos
sing te brengen. 

lng., 212 pagina's. f 39,50 
ISBN 9014043791 

Voor uw bestelllng: 
lntermedia b.v., Postbus 4, 2400 MA 
Alphen aan den Rijn- Tel. 01720- 66811 
In Belgi!!: Distybo, Santvoortbeeklaan 21-23, 
2300 Deurne- Tel. 03- 3600211. 
Ook verl<rijgbaar via de boekhandel. 
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derszins, hetgeen ook van toepassing is op de gehele of ge
deeltelijke bewerking. 
Het verlenen van toestemming tot publikatie in dit tijdschrift 
houdt in: /. dat de auteur de uitgever machtigt om de door 
derde verschuldigde vergoeding voor kopieren conform arti
kel 17, lid 2, Auteurswet 1912 en het K.B. van 20 juli 1974, 
Staatsblad 1351 ex artikel 168 1912 te doen geldend maken 
door en overeenkomstig de statu ten en reglementen van de 
Stichting Reprorecht te Amsterdam; 2. dat de auteur de uitge
ver machtigt om zijn rechten ex artikel 16 sub A ten vierde 
Auteurswet 1912 (bloemlezingen) geldend te maken volgens 
dezelfde beginselen als die van de Stichting Reprorecht. 
Een en ander behoudens uitdrukkelijk voorbehoud zijdens de 
auteur. 
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De definitie van 
bet algemeen belang 

Wat mij het eerst opviel aan de Eindhovense lezing van 
Thijs Woltgens was de titel: 'Eerherstel van de poli
tiek'. Intrigerend kwam me vooral de term 'de politiek' 
voor. lk hoor die term wei meer en steeds vraag ik me 
af wat daar nu precies mee bedoeld wordt. Woltgens 
definieert het begrip aanvankelijk met bourgondische 
ruimhartigheid als 'regering, parlement en politieke 
partijen'. Geen klein bier dus, en het moet er in Neder
land wei heel beroerd aan toe zijn wanneer niet minder 
dan eerherstel van dit democratische supertrio noodza
kelijk is. Bij nader inzien valt het wei mee: het gaat 
Woltgens vooral om het kwalijke gedrag van politici 
die zich vrijwillig van hun handelingsvrijheid beroven 
door belangrijke beslissingen over te Iaten aan belan
genorganisaties, de rechterlijke macht, adviescommis
sies en wat dies meer zij. Niet zozeer een pleidooi voor 
eerherstel van de politiek dus, maar zelfkritiek van een 
politicus en dat hoort een burger graag. Problemati
scher is echter de suggestie van Woltgens dat precies 
omdat de politici vrijwillig van die handelingsvrijheid 
afstand zouden hebben gedaan, voor het terugwinnen 
ervan slechts het rechten van de ruggen van diezelfde 
politici vereist is. 
Zo eenvoudig is het echter niet. Wanneer Woltgens er
over klaagt dat het Nederlandse monetaire beleid niet 
meer door de Nederlandse minister van Financien, maar 
door de Duitse Bundesbank wordt vastgesteld, dan is 
dat op zichzelf wei juist. Maar met een vrijwillig, en 
daarcloor terug te draaien abandonnement van Neder
landse politici heeft dat weinig te maken. Het is een ge
volg van vergaande economische vervlechting, econo
mische machtsongelijkheid, Europese integratie en wat 
niet a!. Te denken dat deze situatie door een soort ethisch 
reveil onder politici terug te draaien is, dat gaat waar
schijnlijk zelfs mevrouw Thatcher te ver. 
Wanneer Woltgens zich eraan ergert, dat in sommige 
gevallen 'de politiek' niet meer kan doen dan goedkeu
ren waartoe belangenorganisaties, zoals die van werk
gevers en werknemers, hebben besloten, wekt hij de 
suggestie dat een regeringsbeleid dat haaks staat op de 
tussen de sociale partners bereikte overeenstemming, 
werkelijk kans van slagen heeft. Sancta simplicitas. 
De kritiek van Woltgens op de rot van adviescommis
sies is vooral als een gotspe te beschouwen. De 'grote' 
commissies, zoals Oort en Dekker, zijn nu juist inge
steld omdat 'de politiek' na jarenlang getouwtrek niet 
in staat was knopen op het gebied van de belastingwet
geving of de gezondheidszorg door te hakken. De 
kwesties waren te ingewikkeld, de verschillende belan
gen te hecht maatschappelijk verankerd, de noodzake
lijke ingrepen te pijnlijk dan dat politici de verantwoor
delijkheid durfden te nemen om zelf het bittere medi
cijn door de strot van de kiezer te duwen. Dan liever 
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een beroep gedaan op het advies van 'onafhankelijke 
deskundigen' achter wier brede rug het prettig schuilen 
is. En als de kritiek van deelbelangen uit de samenle
ving op het advies van de deskundigen te groot wordt, 
dan zijn de politici ieder op hun beurt bereid zich op te 
werpen als de zaakwaamemers van die deelbelangen 
waarmee zij zich electoraal het meest verbonden weten. 
Zo boekt men een dubbele winst: eerst weet men het 
eigen onvermogen om een belangrijk maatschappelijk 
probleem op te I osseo te camoufleren door de burger te 
verwijzen naar 'onafhankelijke deskundigen' en ver
volgens boekt men een succesje bij de eigen achterban 
door al te scherpe kantjes van het 'deskundigen'-voor
stel af te slijpen, nieuwe categorieen uitzonderingsge
vallen te bedenken en overgangsregelingen te ontwer
pen. 
Hier komen we bij mijn fundamentele bezwaar tegen 
Woltgens' betoog. Dat is zijn met zoveel woorden bel e
den opvatting, dat 'de politiek bij uitstek verantwoorde
lijk is voor het behartigen van het algemeen belang'. 
Het probleem is nu dat er wei algemene vraagstukken 
zijn die iedereen raken (de ecologische verloedering, de 
Noord-Zuid verhouding, de werkloosheid), maar dat de 
oplossing die gekozen wordt altijd en onvermijdelijk 
verschillende groepen op verschillende wijze zal tref
fen. Er bestaat niet zo iets als de graal van het algemeen 
belang die door 'de politiek' gehoed zou moeten wor
den. Er bestaan slechts uiteenlopende definities van het 
algemeen belang en precies rood die conflicterende de
finities van het algemeen belang zou de politieke strijd 
zich moeten afspelen. Of, omgekeerd geformuleerd, 
wanneer er consensus over de inhoud van het algemeen 
belang zou bestaan, zou er geen 'politiek' meer zijn en 
dan zou het formuleren van regeringsbeleid njets an
ders zijn dan een keurige ambtelijke, technocratische 
invuloefening. Politiek, opgevat als de strijd om de de
finitie van het algemeen belang, impliceert een strijd 
over de verdeling van baten en las ten van het regerings
beleid over de verschillende bevolkingsgroepen zonder 

dat elke politieke partij zich tot uitsluitende spreekbuis 
maakt van een verzameling van deelbelangen. Mis
schien bedoelde Woltgens dat met zijn opmerking over 
de verantwoordelijkheid van de politiek voor het alge
meen belang. Aan de uitwerking van een sociaal-demo
cratische definitie van het algemeen belang, wat abso
luut geen blauwdruk voor een toekomstige samenle
ving moet zijn, maar juist een aantal samenhangende 
normen waaraan elke beslissing getoetst moet worden, 
is hjj in zijn Eindhovense rede niet toegekomen. De 
wijze waarop Woltgens het belang van een geloofwaar
dig optreden van de overheid verbindt met zijn erger
nissen over 'kleine' criminaliteit, uitkerings- en belas
tingfraude, heeft eerder te maken met een eerherstel 
van de politie dan van de politiek. Dat belooft voor 
Woltgens visie op een sociaal-democratische definitie 
van het algemeen belang niet vee! goeds. 
De volksvertegenwoordiger van een Nederlandse poli
tieke partij zit in een moeilijk parket. Enerzijds verliest 
Nederland door de toenemende internationalisering 
steeds meer van zijn autonomie, met als gevolg dat ook 
de volksvertegenwoordiging op steeds minder zaken 
werkelijk invloed kan uitoefenen. Anderzijds, en ook 
dat is niet van vandaag of gisteren, wordt de hande
lingsvrijheid van de politicus beperkt doordat hij te 
werken heeft in een complexe en pluralistische samen
leving waarin elk georganiseerd maatschappelijk be
lang zijn erkende plaats in het besluitvormingsproces 
heeft veroverd. Ook dat heeft iets met democratie te 
maken. Het is in Woltgens te prijzen dat hij zich bezig
houdt met de rol die een Nederlandse politicus in der
gelijke omstandigheden nog kan spelen. In zijn plei
dooi voor 'eerherstel van de politiek' lijkt echter het 
verlangen schuil te gaan naar herstel van nationale af
geslotenheid en een minder complexe samenleving, 
waar de politicus nog de illusie kan hebben de grote lij
nen van de maatschappelijke ontwikkeling vast te stel
len en waar Bromsnor elke fietser zonder achterlicht op 
de bon slingert. Ook die tijd komt dus niet meer terug. 
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Koppeling? Ja, natuurlijk! 

Bij een redelijke inkomens 'verdeling ' in statistische 
zin - waarbij het gaat om de vraag of inkomens ver
deeld zijn over personen of huishoudens, per jaar of ge
durende het Ieven - gaat het om verhoudingen. De be
oordeling van een 'absoluut' inkomenspeil is afuanke
Iijk van de situatie: een riant inkomen in de jaren vijftig 
zou nu als laag worden ervaren. 
Pensioenen van werknemers en uitkeringen in verband 
met Ioonderving worden vastgesteld als percentage. Zo 
wordt als pensioen bij het bereiken van de vijfenzestig
jarige Ieeftijd of als uitkering bij arbeidsongeschiktheid 
70 procent van het (laatstverdiende) loon uitgekeerd. 
'Koppeling' heeft betrekking op wat daama gebeurt. 

Lossers en koppelaars 
Wetten als de Algemene Burgerlijke Pensioenwet en de 
Ouderdomswet van I 9 I 9 daarentegen, regelden aan
spraken in guldens. Hierbij ging het om eenzelfde recht 
als in particuliere contracten. Ging een Ieraar met pen
sioen, dan stond zijn inkomen als voormalig docent 
vast. Daalden de salarissen van Ieraren, dan daalden 
ook de pensioenen van Ieraren die daaropvolgend vijf
enzestig werden. Toen dit begin jaren dertig gebeurde 
heeft de regering overwogen een wetsontwerp in te die
nen tot verlaging van bestaande pensioenen. Een aantal 
gepensioneerden vond dit schandelijk. Zij hadden er 
geen enkel bezwaar tegen dat hun inkomen 'los' raakte 
van de salarissen en pensioenen van het moment. Hun 
argumenten waren van het type: 'gulden is gulden' en 
'verkregen rechten dienen te worden gerespecteerd' . 
In de jaren veertig gingen de prijzen stijgen, en later de 
Ionen. Gepensioneerden werden dynamischer in hun 
denken en stonden positief tegenover ' toeslagen ' op 
hun pensioen. Oat is het denken van 'koppelaars' . 
ln de jaren vijftig diende J.G. Suurhoff het ontwerp in 
voor een eerste volksverzekering: de Algemene Ouder
domswet.' Deze wet heet 'algemeen' omdat hij geldt 
voor aile ingezetenen, werknemers en zelfstandigen, 
mensen met aanspraken op een goed pensioen van hun 
werkgever en mensen zonder zulke vooruitzichten. 
Suurhoff was een pure ' koppelaar ', gelet op de voor
stellen die hij deed: 
I) Koppeling van de uitkeringen aan de index van de 
regelingslonen (welvaartsvastheid). 
2) Aanpassing van de bestaande regelingen inzake be
drijfstak- of ondememingspensioenen aan de nieuwe 
situatie door een ' inbouw' van de AOW, indien deze 
regelingen van dezelfde kwaliteit zijn als die bij de 
overheid. 

Welvaartsvastheid 
Suurhoff c.s. waren tegen vastlegging van bedragen in 
guldens, omdat de stabiliteit in prijzen en inkomens 

van de jaren twintig voorbij was. Zij waren ook tegen 
waardevastheid (koppeling aan de prijsindex), omdat 
geen overheid kan garanderen dat de koopkracht gelijk 
zal blijven. Er kunnen immers altijd onvoorziene si
tuaties ontstaan als oorlog, oliecrises, en dergelijke. 
Koppeling aan een index van regelingslonen zou gel
den voor de uitkeringen, maar ook voor het maximum
bedrag aan premieplichtig inkomen. Financiering van 
de AOW zou geschieden met een procentuele premie. 
Bij de voorgestelde aard van de koppeling zou deze 
premie constant kunnen blijven. De koppeling zou als 
het ware niets kosten. 
In het parlement werd gepleit tegen welvaartsvastheid 
door diegenen die hiervan toegeeflijkheid jegens infla
tie vreesden en uitholling van het respect voor de gul
den. Tegen de 'inbouw ' van de AOW in goede pensioe
nen werd gepleit door ' tossers ', degenen die een een
maal toegekend werkgeverspensioen los wilden zien 
van voor een ieder nieuw ingevoerde rechten. 
De meerderheid steunde Suurhoff. Dit gold ook voor de 
' inbouw' van de AOW, bijvoorbeeld in ambtelijke pen
sioenen. Het lag in de rede om ook voor overheidspen
sioenen naar welvaartsvastheid te streven. Dit werd 
vertraagd doordat er een minister van Binnenlandse 
Zaken kwam, Toxopeus, die tot de ' tossers' behoorde. 
Ten slotte zwichtte hij. lndexatie voor de ambtelijke 
pensioenen werd gebaseerd op algemene wijzigingen 
van het salaris van rijkspersoneel. lndien een groep 
meer ging verdienen in verband met taakverzwaring, 
werkte dat nfet door in 'oude' pensioenen. Ook deze in
dexatie 'kostte niets' . De procentuele premie over het 
salaris van in dienst zijnde ambtenaren werd er immers 
niet door belnvloed. 
Wei daalt, bij een aldus geformuleerde welvaartsvast
heid, op den duur het inkomen van de 65-plusser ten 
opzichte van het gemiddelde door 'actieven' verdiende 
salaris. Dit is ten dele het gevolg van de kwalitatieve 
opschuiving van de beroepsbevolking naar beter gesa
larieerde functies, en ten dele van zogenaamd 'inciden
teel loon ' - een verzamelnaam voor allerlei factoren 
die het loon doen stijgen, los van de wijziging van rege
Iingslonen. 
Ook Ioondervingsuitkeringen werden welvaartsvast, op 
basis van koppeling aan de index van regelingslonen. 
In ai deze gevallen- AOW, ambtelijk pensioen, uitke
ring we gens werkloosheid, en dergelijke- betrof het 
bruto bedragen. Voor de verschillen tussen bruto en 
netto (verschillen die uiteenliepen tussen diverse so
ciale groepen, bijvoorbeeld in verband met de bepalin
gen in de inkomstenbelasting voor bejaarden) bestond 
vrij weinig aandacht.2 Op principiele gronden was er 
een voorkeur voor accentuering van bruto bedragen: 
ook ontvangers van deze uitkeringen waren burgers en 

327 

W. Drees 
Econoom, gespecialiseerd in 
overheidsuitgaven 

socialisme en democratie 
nummer 12 
december 1990 



daarom lag het voor de hand dat belastingen die de wet
gever oplegde ook door hen zouden worden betaald. 

Van bruto naar netto 
In 1964 werd het minimumloon ingevoerd: bruto hon
derd gulden per week, gekoppeld aan de index van de 
regelingslonen. Tevens werd de minister van Sociale 
Zaken verpl icht telkens na drie jaar aan de Sociaal Eco
nomische Raad advies te vragen over de wenselijkheid 
van een bijzondere verhoging in verband met de alge
mene welvaartssituatie. Dit hing samen met de tendens 
dat verdiende lonen sneller stijgen dan regelingslonen. 
Korte tijd later werd de Algemene Bijstandswet van 
kracht, waarvan de uitvoering in hoge mate werd over
gelaten aan de gemeenten. Sommige steden voerden 
normen in die ertoe leidden dat het minimumloon werd 
benaderd of overtroffen. Ministers van Sociale Zaken 
stonden sinds het midden van de jaren zestig op het 
standpunt dat sociale verzekeringen een zodanige uit
kering dienden toe te kennen, dat de ontvanger normaal 
gesproken geen beroep op bijstand meer zou hoeven 
doen. Daarbij werd nu de aandacht gericht op wat 
iemand netto overhield aan uitkering of minimum loon.' 
Dit alles leidde ertoe dat de wetgever overging tot een 
koppeling van AOW en minima van loondervingsuit
keringen aan het minimumloon op netto basis, te weten 
70 procent van dat loon voor een alleenstaande en 50 
procent voor iemand die tot een gezamenlijke huishou
ding behoort. Dit werden de 'sociale minima' -bedragen 
waarvan men volgens de wetgever kan rondkomen. Dit 
betekende een vereenvoudiging, waarbij de bedragen 
primair netto werden bepaald (waama per soort uitke
ring werd 'teruggerekend' naar een bruto bedrag) en 
waarbij de 'koppeling' voortaan verliep via het mini
mumloon. Men kan de huidige verhoudingen ook zo 
formuleren, dat het minimumloon wordt geacht vol
doende te zijn voor een huishouding van twee perso
nen. In het midden van de jaren zestig werd nog ge
meend dat een bejaard echtpaar kon rondkomen van 
belangrijk minder dan het minimumloon. 

Marginate inhoudingen 
De genoemde sociale minima die in de jaren zeventig 
tot stand kwamen, golden ook als maatstaf voor de mi
nimumdaglonen in de verzekeringen tegen loonder
ving. Een gezinshoofd dat werkloos werd ontving ten
minste het minimumloon. Voorheen was bij deze ver
zekeringen de norm voor de verhouding tussen uitke
ring en loon 80 procent. 'De marge van 20 procent ... 
heeft tot doe/ een prikkel te zijn om zo goed mogelijk 
weer aan de produktie dee/ te nemen. Het lijkt trou
wens wei billijk dat de werkende mens een iets hoger 
inkomen ontvangt ... '' Het gaat hier nfet om 65-plus
sers, maar om degenen die, qua leeftijd, nog tot de be
roepsbevolking kunnen behoren. De '20 procent regel' 
was decennialang gesteund door politieke partijen en 
vakcentrales. Nu was deze, althans aan de onderkant 
van het loongebouw, verdwenen. 
Is de uitkering, bijvoorbeeld bij ziekte, 80 procent, dan 
heeft men financieel voordeel van hervatting van het 
werk na de ziekte. Is de uitkering 100 procent, dan is 
dat voordeel afwezig. 
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Het percentage aan inhoudingen op inkomen is in Ne
derland hoog als gevolg van belasting- en premie
heffing. Bij !age inkomens van werkenden is dit veelal 
50 procent of meer voor elke duizend gulden die men 
per jaar meer gaat verdienen. Nu nam dat percentage 
toe tot vaak I 00 procent. Het aantal men sen dat met 
zulke forse inhoudingen te maken kreeg, werd aan het 
einde van de jaren zeventig verder uitgebreid door de 
invoering van de algemene .individuele huursubsidie.' 
Hoge marginate druk leidt tot vermijding van moge
lijke inkomsten (bijvoorbeeld uit de verhuur van ka
mers) en soms tot geknoei: 'De maatschappelijke ont
wikkelingen van de afgelopen decennia hebben in be
langrijke mate bijgedragen tot een toespitsing van de 
M(isbruik) en O(neigen/ijk gebruik)-problematiek .. . 
De zware, dee/s sterk progressieve tarieven ... maken 
het in hoge mate renderend inkomsten te verzwijgen, in 
het bijzonder als deze ook invloed hebben op inkomens
ajhankelijke subsidies. '6 

De marginate druk die in Nederland op !age inkomens 
is opgevoerd tot hoogten die de wetgever voor h6ge in
komens onaanvaardbaar acht, is iets geheel anders dan 
de koppeling. Deze laatste beperkt zich tot het leggen 
van een band tussen de wijziging van de regelingslonen 
en een procentueel even grote wijziging, in dezelfde 
richting, van minimum loon en sociale uitkeringen. Wie 
stelt 'De koppeling ... is een bevriezing van de rela
tieve lonen.'', is van het abc nfet op de hoogte. 

Ambtelijke salarissen 
Hier wordt niet ingegaan op onderlinge verhoudingen 
bij de overheid. Deze veranderen onder invloed van de 
arbeidsmarkt of van gewijzigde inzichten in de zwaarte 
van taken. In de jaren vijftig waren algemene wijzigin
gen van overheidssalarissen veelal gebaseerd op de on
derhandelingen over de metaal-cao. In het be'gin van de 
jaren zestig, bij de invoering van de gedifferentieerde 
loonpolitiek (differentiatie per bedrijfstak in verband 
met produktiviteit), werd besloten tot koppeling aan het 
gemiddelde (de 'trend') van een aantal grote cao's. Dit 
geldt evenzo voor gesubsidieerde instellingen. De daar 
werkzamen worden 'trendvolgers' genoemd. Zij vallen 
onder de Wet Arbeidsvoorwaarden Gepremieerde en 
Gesubsidieerde sector. 
Een misverstand is dat ambtenaren als gevolg van zo'n 
trendstelsel steeds duurder worden, dat hun produktivi
teit nfet stijgt. Ook indien de produktiviteit in een be
drijfstak minder toeneemt dan elders, is het op den duur 
onmogelijk de beloning te Iaten achterblijven bij het 
gemiddelde. Doet men dat wei dan krijgt men geen 
(goede) mensen meer. Dit is een van de zwakke punten 
van de 'gedifferentieerde Ioonpolitiek'. Er is echter 
geen reden aan te nemen dat de produktiviteit bij de 
overheid minder stijgt dan elders.8 Zo is het evident dat 
onderdelen van de overheid delen in de technische 
vooruitgang. Dit geldt voor defensie, de kustverlich
ting, de bewapening en communicatie-apparatuur van 
de politie en voor vrijwel elke andere dienst. Het geldt 
ook voor door de overheid gesubsidieerde bedrijfstak
ken, zoals de uitvoerende kunsten die, dank zij radio, 
televisie en andere audiovisuele technieken, vee! meer 
mensen bereiken met eenzelfde aantal 'actoren'. 
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De definiering van 'produktiviteit ' kan op zichzelf wei 
moeilijkheden opleveren. Zijn docenten tegenwoordig 
produktiever dan een eeuw geleden? Men kan zeggen 
van wei, omdat zij betere theorieen kunnen doorgeven 
(denk bijvoorbeeld aan de evolutieleer). Oat mensen te
genwoordig produktiever zijn dan vroeger, is mede te 
danken aan het genoten onderwijs. 
De toetssteen voor de ' kostbaarheid' van de overheid is 
gelegen in het antwoord op de vraag in welk opzicht 
veranderingen in produktiviteit, met het volgen van een 
'trend', de dienstverlening duurder maken. lndien, bij
voorbeeld in het onderwijs, het aantalleerlingen in ver
houding tot de bevolking constant blijft, en -dank zij 
een trendsysteem - het salaris van docenten ten op
zichte van het gemiddelde salaris evenzeer gelijk blijft, 
dan blijven de onderwijsuitgaven - als percentage van 
het nationale inkomen- ook gelijk. Voor aile takken 
van dienstverlening, die een eeuw of Ianger bestaan 
(bijvoorbeeld de politie en het algemeen bestuur), kan 
men constateren dat de verhouding tussen overheidsuit
gaven en nationaal inkomen vrij constant is. Dit geldt, 
tenzij de wetgever een intensivering van taken heeft ge
wenst, zoals het geval is bij huursubsidies, stimulering 
van het voortgezet onderwijs en ontwikkelingshulp. 
De relatieve stijging van de overheidsuitgaven in de 
jaren zeventig betreft overdrachtsuitgaven. De 'gewone 
overheid' is tamelijk stabiel. Die overdrachtsuitgaven 
zijn fors gestegen als gevolg van de invoering van 
nieuwe overdrachtsuitgaven (zoals individuele huur
subsidie) of verhoging van bestaande ('optrekking tot 
het minimumloon' voor huishoudingen van twee perso
nen), en van de sterke toename van het aantal arbeids
ongeschikt verklaarden. 

Samenvoeging sociale uitkeringen en overheidssala
rissen 
De koppeling van sociale uitkeringen, via het mini
mumloon, aan de regelingslonen, is sinds tien jaar vast
gelegd in de Wet Aanpassingsmechanismen. Deze wet 
is in de jaren tachtig herhaaldelijk (tijdelijk) buiten 
werking gesteld, waarmee door de overheid forse be
dragen werden bespaard. Die besparing is minder groot 
dan de bruto verlaging van die uitkeringen. De over
heid derft bijvoorbeeld inkomsten uit belasting en de 
inkomensafhankelijke subsidies (huursubsidies, tudie
toelagen) gaan omhoog. 
Het trendmechanisme voor ambtenaren is nimmer in 
een wet vastgelegd. De trend is iets anders dan de hui
dige koppeling bij de sociale uitkeringen. Hij verloopt 
niet via het minimumloon en betreft bruto bedragen. 
Sinds het midden van de jaren zeventig is het gewoonte 
geworden inzake de algehele tendens van sociale uitke
ringen en van beloningen bij de overheid eenzelfde be
leid te voeren. Men ziet dit ook in de jongste Miljoe
nennota.9 Die samenvoeging is eigenaardig en is voor 
1975 nooit door wie dan ook bepleit. Het gaat enerzijds 
om groepen uit de beroepsbevolking, die werken bij de 
(semi-)overheid, zoals verpleegsters, postbestellers en 
luchtverkeersleiders, en anderzijds om aile bejaarden, 
om werknemers die (hopelijk tijdelijk) zijn uitgescha
keld voor deelname aan het arbeidsproces en om men
sen die buiten de sociale verzekeringen vallen en bij-

stand verkrijgen. Deze samenvoeging is ook aan wijzi
gingen onderhevig. Wanneer de juridische positie van 
een (semi-)overheidsbedrijf of een gesubsidieerde in
stelling verandert, gaan de salarissen in dat bedrijf 
onder de 'samenvoeging' vallen of worden daaraan 
juist onttrokken. Zelden wordt duidelijk gemaakt 
waarom de salarissen bij de overheid moeten worden 
bezien in samenhang met de sociale uitkeringen. Ge
beurt dat een enkele keer wei, dan wordt als argument 
genoemd dat zowel de werknemers bij de overheid als 
de ontvangers van uitkeringen worden betaald uit 
heffingen en dat de inkomens van beide groepen op 
enigerlei wijze zijn gekoppeld aan inkomens in de par
ticuliere sector.'" 
De oorsprong van de samenvoeging ligt bij de poging 
van het kabinet-Den Uyl, in de tweede helft van zijn 
bestaan, de forse groei van de overheidsuitgaven te 
temperen. In 1975 stond in de Miljoenennota: 'De .. . 
bijstelling van de uitgaven- en uitkeringsgroei diellf . . . 
ten opzichte van de ... mee1jarenajspraken ... vooral te 
worden gezocht bij de overdrachtsuitgaven.'" Deze 
passage was abrupt tot stand gekomen en beloofde 
zwaar weer voor de minister van Sociale Zaken, J. 
Boersma. Deze wist het begrip 'overdrachtsuitgaven ' 
verruimd te krijgen. In 1976 maakte het kabinet onder
scheid tussen 'rijksuitgaven' en 'sociale voorzienin
gen' , waarbij tot de tweede groep ook de voorzieningen 
voor ambtenaren werden gerekend, zoals het pensioen 
en de doorbetaling van loon bij ziekte. Het grootste 
deel van de ombuiging zou bij de 'sociale voorzienin
gen' worden gevonden. " Het kabinet-Van Agt ging 
verder door overheidsuitgaven te splitsen in onder an
dere 'rijksuitgaven' en 'sociale voorzieningen in ruime 
zin', waarbij tot de tweede groep ook de ambtelijke sa
larissen werden begrepen." Dit is verbijsterend en in 
strijd met elk gebruik van de term 'sociale voorzienin
gen' in wetten en statistieken, in het ministeriele en 
ambtelijke taalgebruik. 

Snoeien 
De in de 'een procent nota ' aangekondigde wetsont
werpen inzake ambtenarenpensioenen en dergelijke 
bleven uit. Tijdens het eerste kabinet-Van Agt werd 
veel gesproken over beperking van het ' volume' (dit is 
het aantal) uitkeringstrekkers, wat bij politici de voor
keur genoot hoven aantasting van het peil ervan. Er ge
beurde weinig. Tijdens het tweede kabinet-Van Agt 
trokken vooral plannen tot vermindering van uitkerin
gen aan ziektegeld de aandacht. Het eerste kabinet
Lubbers kwam, gesteund door een parlementaire meer
derheid, tot een ingreep in de hoogte van uitkeringen en 
salarissen: verlaging met enkele procenten en vervol
gens de opschorting gedurende jaren van de Wet Aan
passingsmechanismen. De pijn werd voor de minima 
iets verzacht door incidentele maatregelen. 
Bij de formatie van 1986 spraken de coalitiepartijen 
zich uit voor een 'beleidsmatige koppeling ' en voor ac
centuering van 'koopkrachthandhaving ' (dat wil zeg
gen waardevastheid). Over de 'Arbeidsvoorwaarden 
collectieve sector' maakten zij onder meer de volgende 
afspraak: 'Voor het vaststellen van de ruimte wordt de 
zogenaamde trendmethodiek verlaten. In p/aats daar-
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van komt er een, binnen het mee1jarig kader passende, 
jaar/ijks vast te stellen ruimte. Het kabinet stelt, uit
gaande van tenminste koopkrachthandhaving, deze 
ruimte vast na overleg . . .' Over 'sociale zekerheid' 
werd het volgende afgesproken: 'De artikelen van. de 
WAM, die betrekking hebben op de halfjaarlijkse aan
passin.gen. aan. de loonon.twikkelin.g, worden ingetrok
ken en vervangen door een stelsel van beleidsmatige 
koppelingen. DaGI·bij staat koopkrachtbehoud cen
traal.' 14 Deze verschuiving naar de accentuerirrg van 
'koopkrachtbehoud' is een ondoordacht atavisme dat 
problemen zou hebben kunnen opleveren bij een 
nieuwe oorlog, in het Midden-Oosten of dichterbij. 
Het tweede kabinet-Lubbers trok de Wet Aanpassings
mechanismen geenszins in, maar stelde deze van 1987 
tot en met 1989 wei buiten werking. Na de crisis over 
een voorstel tot afschaffing van het reiskostenforfait in 
de inkomstenbelasting trad de W AM automatisch weer 
in werking. Het demissionaire kabinet omschreef dit 
aldus: 'Toch kon . .. niet worden on.tkomen aan. additio
nele maatregelen.. De budgettair belangrijkste daarvan 
zijn de verhoging - op grond van. het bestaande wette
lijke aan.passingsmechanisme - van de sociale uitke
ringen per 1 jan.uari 1990 en daarnaast de verbetering 
van de arbeidsvoorwaarden voor ambtenaren en 
trendvolgers in 1990.' 15 

Het is vreemd dit een 'additionele' maatregel te noe
men, terwijl het gaat om het opnieuw in werking treden 
van een bestaande regeling, de koppeling, die boven
dien niets kost. De AOW-premie, bijvoorbeeld, hoeft 
helemaal niet omhoog op grond van deze koppeling: 
het premieplichtig inkomen stijgt evengoed als de uit
kering. De belastingopbrengst waaruit ambtenaren 
worden betaald, stijgt net zo goed als de ambtenarensa
larissen. 

Beleidsprioriteit 
Het regeerakkoord van het tweede kabinet-Lubbers 
telde dertig bladzijden. Dat van het kabinet
Lubbers/Kok vijftig. Over de koppeling van sociale uit
keringen werd het volgende afgesproken: 'De jaar
lijkse aanpassing van sociale uitkeringen en minimum
loon wordt dan vervolgens gekoppeld aan de- verant
woorde - on.twikkeling van de con.tractlonen. in het 
particuliere bedrijfsleven. ( . . .) Aileen indien. zich op 
enig moment een onverantwoorde ontwikkeling gaat 
aftekenen, kan van de koppeling worden. afgeweken.' '6 

In de Miljoenennota 1991 begint paragraaf 4.3.2 'Be
leidsprioriteiten' met 'Arbeidsvoorwaarden collectieve 
sector en koppeling sociale uitkeringen'. Het opnieuw 
volgen van de 'trend' kost, vergeleken met in guldens 
gelijkblijvende inkomens uit overheidskassen, 5,2 mi1-
jard meer in 1991 . Dat is meer dan de helft van het 'To
taa1 beleidsprioriteiten'. 17 Dit is een rare presentatie. 
Het volgen van de 'trend' door de salarissen van amb
tenaren is zo oud als de weg naar Rome, anders waren 
de ambtenaren allang uitgestorven. De koppeling van 
socia1e uitkeringen aan de regelingslonen (via het mini
mumloon) maakt deze procentueel geenszins duurder. 
De premies hoeven niet omhoog. Economisch, sociaal 
en juridisch (de Wet Aanpassingsmechanismen is van 
kracht) gaat het om min of meer vanzelfsprekende uit-
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gaven die nooit tevoren als 'beleidsprioriteit' zijn ge
boekt. Wanneer Nederland deflatie zou kennen, en 
deze uitgaven zouden dalen, zou men dan spreken van 
'posterioriteiten'? En als zich eens forse inkomensstij
gingen zouden voordoen, van tien procent of meer per 
jaar, zoals bij de loonexplosie van 1964 of in 1974, zou 
men dan tientallen miljarden gaan boeken als 'priori
teit'? 
In de jaren tachtig is het buiten werking stellen van de 
W AM en van het trendbeleid gebruikt als snoeien, als 
bezuiniging. Zo werd in 1986 in de tabel 'Maatregelen 
tot beperking van het financieringstekort' vermeld: 
'Pensioenfondsen en arbeidsvoorwaarden collectieve 
sector f 2,3 mrd' en 'sociale zekerheid f 1,8 mrd'. '" Ter
wille van het ordelijk denken ligt het voor de hand om 
de toepassing van trend en WAM te beschouwen als 
'ongewijzigd beleid' en niet als 'intensivering'. 

Aantallen inkomenstrekkers 
De zorg over de sociale uitkeringen en, in mindere 
mate, over de salarissen van (semi-)overheidspersoneel 
is in de jaren zeventig ontstaan als gevolg van de groei 
van het aantal mensen dat afhankelijk was van die uit
keringen en salarissen, en van de geringe groei of da
ling van het aantal mensen dat werkte in de particuliere 
sector. Het ligt voor de hand dat, bij een parallelle wij
ziging van het inkomen per hoofd in de particuliere 
sector en de overheidssector, de belastingen en premies 
omhoog moeten als het aantal mensen met een inko
men uit de overheidskassen stijgt in relatie tot het aan
tal mensen werkzaam in de particuliere sector. Dat is 
echter geen gevolg van de 'koppeling', maar van gewij
zigde 'volumina'. 
Sommigen noemen de verhouding tussen het aantal 'in
komenstrekkers ten laste van de overheid' en dat van 
'de werkenden in de marktsector' de 'Kesslercoeffi
cient', omdat G.A. Kessler deze verhouding een cen
trale plaats gaf in zijn analyse. 19 Hij publiceerde de vol
gende cijfers20

: 

lnkomenstrekkers (overheid) 
Werkenden 
Met AOW/AWW pensioen 
Met andere uitkeringen 

Totaal 
Werkenden in de marktsector 

1963 1980 
(in duizenden) 

606 1.006 
993 1.494 
404 1.265 

2.003 
3.560 

3.765 
3.400 

In zulke statistieken wordt deeltijdarbeid gewoonlijk 
herleid tot volledige (beroeps)arbeid. Geen rekening 
wordt gehouden met het feit dat iemand tot meer cate
gorieen kan behoren (denk aan een werkende weduwe 
of een bejaarde lijsttrekker). Veelal worden ook 'aan
vullende regelingen' - bijvoorbeeld kinderbijslag
buiten beschouwing gelaten. Wetswijziging, zoals het 
toekennen van zelfstandig recht op AOW aan gehuwde 
vrouwen kan de cijfers belnvloeden. Een recente tabel 
inzake inkomensvervangende uitkeringen volgt hieron
der: 
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1975 
AOW/AWW 1.321 
Ziektewet 280 
Arbeidsongeschiktheidswetten 312 
Werkloosheidsverzekeringen, e.d. 197 
Bijstand exclusief RWW 229 

Totaal 2.339 

De verhouding tus en de actieven, inclusief ambtena
ren, en de uitkering ontvangende niet-actieven is ge
daald van 3, I in 1960 tot ongeveer I ,3 nu. Het inkomen 
van deze twee groepen verhoudt zich gemiddeld als ca. 
2,6 tot 1.2

' 

De toename van de 'demografische groep', zoals de 65-
plussers, was in de jaren vijftig voorzien. Die van het 
aantal arbeidsongeschikten valt hard tegen. Bij de ver
dediging door minister Veldkamp van zijn WAO-ont
werp zei hij te verwachten dat het aantal afgekeurden 
ongeveer even hoog zou zijn als onder de oude inva
liditeitswetten. Later merkte hij op: 'Als ik toen had ge
weten dat de lasten van de WAO zich in afwijking van 
de prognoses ... zo zouden ontwikke/en, dan hadden we 
die wet destijds anders opgezet.' 22 Ook nu zou het voor 
de hand liggen de omschrijving van het begrip 'ar
beidsongeschiktheid ' te wijzigen en dit meer in over
eenstemming te brengen met de definitie in het verle
den, in andere Ianden of in particuliere polissen. 
Werkloosheid kan op allerlei manieren worden terug
gedrongen, waaronder verruiming van het begrip 'pas
sende arbeid'. A an ziekteverzuim wordt veel aandacht 
geschonken. Controle bij loondervingsverzekeringen 
en bijstand heeft in de jaren tachtig meer belangstelling 
gekregen. Sommige regelingen kunnen vervallen. Dit 
geldt voor Vervroegde Uittreding, maar ook voor rege
lingen inzake een achterblijvende partner. Wanneer een 
alleenstaande wordt geacht tot zijn of haar vijfenzestig-
te voor werk en huishouding te kunnen zorgen, hoe

vee! temeer geldt dit dan voor twee mensen die samen 
een huishouding vormen. Er is geen reden voor de 
overheid een of ander 'partner-pensioen' te beta! en, be
halve bij verzorging van kinderen. Dit geldt ook voor 
de '65-minner' in het huishouden van een 65-plusser. 
De loondervingsverzekeringen, voor zover deze uit
gaan boven de sociale minima, zijn in de jaren tachtig 
gewijzigd in die zin dat in het algemeen 70 procent van 
het laatstverdiende loon wordt toegekend en niet Ianger 
80 procent. Zo kan ook elders wijziging van uitkerings
structuur worden overwogen. Het is bijvoorbeeld de 
vraag of de overheid 40 procent meer moet toekennen 
aan iemand die aileen een huishouden vormt, vergele
ken met iemand die dat samen met anderen doet. Er zit 
voor de burger een consumptief element in de keuze 
van woonvorm en huishouden. Er is weinig reden voor 
zo'n scheidingspremie die slecht is voor het energie
verbruik en voor de eerbiediging van de persoonlijke 
levenssfeer en die beslag legt op woonruimte. Gelijk
trekking van beide soorten sociale minima laat de vraag 
open welk percentage van het minimumloon het sociale 
minimum moet bedragen en of het sociale minimum 
wellicht moet worden losgekoppeld van het minimum-

1985 1990 1994 (raming) 
1.952 2.156 2.278 

257 311 322 
698 746 800 
659 585 553 
206 228 260 

3.772 4.026 4.213 

loon. Omdat het minimumloon weinig voorkomt, en 
dan nog voom11melijk bij jongeren die veelal nog bij 
hun ouders wdnen, lijkt de huidige koppeling op een 
staart die een hond kwispelt. 

De verlekkerden 
De ruimte ontbreekt om al te diep in te gaan op de be
schouwingen van al degenen die menen dat de koppe
ling te duur is of wordt. Veelal verloopt hun redenering 
als volgt. Eerst erkennen zij enkele belangrijke doel
stellingen, bijvoorbeeld inzake het tekort en de druk 
van belastingen en premies, vervolgens gaan zij uit van 
tegenvallers, bijvoorbeeld de rente, en van min of meer 
nieuwe doeleinden, bijvoorbeeld milieubehoud, en via 
de constatering van de starheid van andere uitgaven 
concluderen zij tenslotte dat de koppeling onverenig
baar is met eerdergenoemde doeleinden. Zulke redene
ringen komen voor sinds het eerste kabinet-Lubbers en
kele miljarden per jaar 'bespaarde' door het peil van 
overheidssalarissen en uitkeringen aan te tasten. Sinds
dien hebben sommigen het gevoel dat het bij de koppe
ling gaat om een ietwat onbestemde 'pot met geld' die 
ook voor andere doelen kan worden gebruikt. Deze ver
lekkerde houding komt vaker voor ten aanzien van 
fondsen van enige omvang, bijvoorbeeld het Algemeen 
Burgerlijk Pensioenfonds, de ontwikkelingshulp (Iaten 
we asielzoekers ten laste van het plafond brengen) of 
de wegenaanleg (fietspaden ten laste van het Rijkswe
gen Fonds). Vroeger werd in dit verband vaak de aan
schaf van straa1jagers genoemd, wonderlijk genoeg zel
den die van fregatten of tanks. Het is van be lang besef 
te hebben van de intrinsieke merites van de koppeling 
en na te gaan wat er zou gebeuren in een stabiele si
tuatie. Indien de regelingslonen stabiel zijn, is- bij ver
onderstellingen als in bovengenoemde redeneringen 
ook geld nodig. AI dan niet schrappen van de koppeling 
Ievert in zo'n geval niets op. Willen zij die menen dat 
de koppeling te duur is dan het peil van de uitkeringen 
verlagen? Misschien wei. Een ieder mag dat wensen, 
maar het maakt wei duidelijk dat het probleem niet zit 
in de koppeling aan de index van de regelingslonen, 
want die kost op zichzelf niets. 
Zo noemt het Regeerakkoord 1989 als probleem 'vo
lume-ontwikkeling' wanneer daardoor 'een beteke
nende premie- en/of belastingdrukverhoging noodza
kelijk is' .•• Stel dat zich zoiets voordoet, bijvoorbeeld 
een groot aantal mensen dat gaat scheiden en geen ali
mentatie ontvangt of wil ontvangen, noch gaat werken, 
maar bijstand aanvraagt. Of er doet zich een toename 
voor van het aantal mensen dat wordt afgekeurd. Moet 
daarvoor het AOW-pensioen omlaag, waarop is gere
kend door personen en organisaties en waarvoor vele 
jaren premie is betaald? Er is weinig reden te bedenken 
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voor z6'n 'koppeling' van het inkomen van bejaarden 
aan het gedrag van personen onder de vijfenzestig jaar. 
Het ligt meer in de rede zo'n tegenvallend 'volume' 
aan te pakken bij de volumina, iets waartoe de wetge
ver tot nu toe onvoldoende bereid is gebleken. 
A.A.T. Wesseling noemt de 'rentelasten'. Inderdaad 
een forse tegenvaller. Maar waarom zou men die recht
streeks in verband brengen met een welvaartsvastheid 
en niet bijvoorbeeld met huursubsidies, landbouwsub
sidies of gratis parkeerplaatsenY 
De juiste weg is enerzijds te streven naar welvaarts
vastheid, zeker voor uitkeringen waarvoor zekerheid 
op de lange termijn nodig is voor wie zijn toekomst 
enigszins wit 'plannen ', en anderzijds kritisch te staan 
tegenover overheidsuitgaven in het algemeen. Wat het 
milieu betreft kan veel worden bereikt indien de over
heid milieuschadelijke uitgaven beeindigt. Dat spaart 
milieu en geld. Het sociale stelsel kan worden gesa
neerd, maar aantasting van de welvaartsvastheid ligt 
geenszins voor de hand.24 

Noten 
I. De wording van de AOW wordt onder andere beschreven 

door W. Velema, 'De oudedagsvoorziening in Nederland: 
toen, nu en in de toekomst ' , in: Her achtste jaarboek voor 
her democratisch socialisme, Amsterdam: Wiardi Beckman 
Stichting, 1987. 
Zie voor tal van aspecten inzake deze wet voorts Gespie
ge/d in de tijd. De AOW in de toekomst. Rapport van de 
Commissie Financiering Oudedagsvoorziening, ' s-Graven
hage, 1987. 

2. 'Dar men bij brut a gelijke procentue/e verhogingen dan 
een verschillend netto resu/taat krijgt , als gevolg van ver
schillende aftrekposten, is nauwelijks een punt van ovelwe
ging geweest.' M. de Korte in: 'De netto-netto problema
tiek', Openbare Uitgaven, maart 1975, p. 8. 

3. Zie het onder 2. genoemde artikel en het vervolg erop in 
juni 1975. 

4. 1nkomensverdeling, Amsterdam: Wiardi Beckman Stich
ting, 1969, p. 45. Vergelijk ook: Advies sociale uitkeringen 
op minimum-niveau, Sociaai-Economische Raad, 1986, nr. 
12. 

5. Vergelijk over de totale marginale druk: 
a. Het rapport lnkomensprijzen, door de minister van Finan
cien gezonden aan de Tweede Kamer (zitting 1979-1980, 
15 833, nr. 2); 
b. Het rapport van de interdepartementale commissie Inko
mensprijzen van 1986 (ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid); 
c. Mijn artikel 'Total marginal levies in the Netherlands' in: 
Festschrift Paul Senf, Public Finance/Finances Publiques, 
1980, nr. I. 

6. ISMO 1985, rapport van de Interdepartementale Stuurgroep 
Misbruik en Oneigenlijk Gebruik op het gebied van belas
tingen, sociale zekerheid en subsidies, door de minister van 
Justitie aan de Tweede Kamer gezonden (vergaderjaar 
1984-1985, 17 050, nr. 36, p. 7). 

7. Een anonieme deskundige aangehaald door R. Janssen in 
'De koppeling is niet goed voor de groei', NRC/Handels
blad, 5 oktober 1990. 

8. Uitvoeriger hierover, met vermelding van diverse schrijvers 
over dit onderwerp, mijn bijdrage 'De dure ambtenaar' aan 
het Liber Amicorum dr. F.J.E. Hogewind Venster op de 
overheid, Ministerie van Binnenland e Zaken, 1981. Meer 
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recent kan men het misverstand bij voorbeeld aantreffen in 
'Contract is contract' door B.M.S van Praag, in Econo
misch-Starisrische Berichten, 2 mei 1990. 

9. Een overzicht van de structuur van de sociale zekerheid, de 
uitgaven voor diverse onderdelen e.d., wordt jaarlijks gege
ven in de 'Financiele nota sociale zekerheid'. De Miljoe
nennota 1991 (Tweede Kamer, vergaderjaar 1990-1991 , 
21 800, nr. I) bevat een subparagraaf (p. 47 e.v.) over 'Ar
beidsvoorwaarden collectieve sector en koppeling sociale 
uitkeringen. 

10. Zo chreef minister W. Albeda in februari 1980 aan de 
Stichting van de Arbeid: 'Daarbij komt dar de /oonontwik
keling in de particuliere sector bepalend is voor de inko
mens van ambtenaren , trendvolgers en uitkeringstrekkers. 
Trendbeleid en Wet Aanpassingsmechanismen bepa/en ca. 
twee derde van de collectieve uitgaven.' (Bij brief van de 
minister-president aan de Tweede Kamer gezonden: verga
derjaar 1979-1980, 15 899, nr. 17, p. 3.) De formulering 
'bepalen twee derde .. .' is eigenaardig. De koppeling bei'n
vloedt twee derde van die uitgaven; het aanta/ ambtenaren, 
personeel van gesubsidieerde instellingen, arbeidsonge
schikt verklaarden c.s. is echter de fundamentele oorzaak 
van die uitgaven. 

II. Miljoenennota 1976, Tweede Kamer, Zitting 1975-1976, p. 
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Stelregels en spelregels in de Nederlandse 
politiek 

Terwijl in de late warrne zomeravond van 26 juni 1980 
op het Lange Voorhout in Den Haag het rumoer van de 
Haagse Paardendagen afneemt, raakt de atmosfeer op 
het Binnenhof steeds verder verhit. Tot groot ongenoe
gen van minister-president Van Agt neemt de Tweede 
Kamer met ruime meerderheid een motie aan van haar 
lid Ter Beek, waarin de regering wordt uitgenodigd tot 
een eenzijdige Nederlandse economische boycot van 
Zuid-Afrika. De premier deelt vervolgens aan de 
Kamer mee dat hij deze motie weigert uit te voeren. 
Fractievoorzitter Den Uyl reageert onmiddellijk - hij 
heeft het al zien aankomen - en dient een motie in, 
waarin het optreden van het kabinet terzake wordt afge
keurd; in rond Nederlands: een motie van wantrouwen. 
Voor een kwartier wordt de vergadering geschorst; 
vooral de fractie van het CDA heeft tijd nodig voor in
tern beraad. Daarin immers bevinden zich dertien Ka
merleden die zich bij de eerdere motie-Ter Beek heb
ben aangesloten. Als de Kamer weer bijeen is, volgt 
hoofdelijke stemming over de motie-Den Uyl. Met 74 
tegen 72 stemmen wijst de Kamer de motie af: in de 
banken en op de tribunes heeft eenieder gespannen mee 
zitten tell en. Een aantal stemmers voor de motie-Ter 
Beek blijkt geweken voor het risico van een kabinets
crisis. 
Premier Van Agt is weliswaar aan een crisis ontsnapt, 
maar na aile weerstanden in de Tweede Kamer- vooral 
in zijn eigen CDA-fractie- heeft hij er genoeg van: van 
het gemorrel aan Bestek '81, van de schade aan het 
een-juli pakket in '79, van de problemen met het 
NA VO-dubbelbesluit, van de Zuid-Afrikakwestie, alle
maal conflicten opleverend met een dee! van zijn eigen 
fractie. Problemen en conflicten die zijn collega An
driessen een klein half jaar geleden hebben doen aftre
den, nadat minister Kruisinga zich at eerder had moeten 
terugtrekken. De samenwerking met de VVD, onder 
Wiegels Ieiding, loopt echter uitstekend en heeft op 
zichzelf toekomst. Maar slechts dan, wanneer ook d~ 
CDA-fractie loyaal- in plaats van 'loyalistisch'- mee
werkt. Nu het CDA onlangs definitief een partij is ge
worden en de kandidaatstelling beter in de hand heeft, 
is daar een goede kans op. De premier heeft over een 
idee van hem a! uitvoerig met zijn vice-premier, Wie
gel, overlegd, want de mogelijke kabinetscrisis zagen 
beiden ruimschoots aankomen. Die mag dan niet zijn 
doorgegaan, niettemin nemen de beide heren een koen 
besluit: de premier gaat op 27 juni, na een korte discus
sie in de vrijdagse Ministerraad, naar de Koningin en 
verzoekt haar namens de raad over te gaan tot ontbin
ding van de Tweede Kamer. Regeringspartijen en op
positie worden er totaal door overvallen, maar de Ko
ningin heeft het ontbindingsbesluit diezelfde dag al ge
tekend. Eind september, iets meer dan een half jaar 

v66r er norrnale verkiezingen zouden zijn, mag de Ne
derlandse bevolking dus naar de stem bus. Minister-pre
sident Van Agt en zijn vice-premier verklaren dat zij 
daarrnee beogen de coalitie van CDA en VVD, die zo 
wankel was gebleken, kwantitatief en kwalitatief te 
versterken. Van Agt voegt daaraan toe dat de oppositie, 
i.e. de Partij van de Arbeid, met dit besluit buitenge
woon verheugd moet zijn, want het CDA zegt vooraf 
wat het wit en de kiezers kunnen beslissen over de toe
komstige samenstelling van het kabinet. Was dat niet 
wat de progressieven aldoor wilden? 
Diegenen die zich inmiddels afvragen of er iets mis is 
met hun geheugen, kan ik gerust stellen. Ik heb mijn re
laas doelbewust van een beschrijving van de histori
sche werkelijkheid doen overgaan in de schets van een 
fictieve situatie. De vraag die ik met behulp daarvan 
wil opwerpen is tweeerlei: 'mag' zulk een ontbindings
besluit en voorts 'heeft' zulk een besluit 'zin '? 
Het feit dat, zove'r bekend, Van Agt noch Wiegel zelfs 
maar op het idee zijn gekomen, wijst erop dat zulk 
besluit niet voor de hand lag. Kamerontbinding vindt 
bij ons traditioneel plaats wegens herziening der 
Grondwet, ook al merkt daar feitelijk niemand iets van. 
Voorts dient zij forrneel ter oplossing van een conflict 
tussen kabinet en Kamer, maar die casus doet zich niet 
meer voor. In feite wijst bij ons Kamerontbinding op 
een conflict tussen de regeringspartijen, dat zowel kan 
ontstaan in de Kamer als in het kabinet. Van de omstan
digheden hangt het af, of vervolgens een tijdelijk kabi
net de Kamer ontbindt dan wei het demissionair gewor
den kabinet. Kamerontbinding zonder conflict - uit
sluitend om macht te hebben over de datum van de ver
kiezingen, zoals in Groot-Brittannie gebruikelijk is
kennen wij vrijwel niet. Ik zeg 'vrijwel', want hoewel 
er bij wijze van forrnaliteit een conflict bij werd ge
sleept, was de Kamerontbinding van het derde kabinet
Ruys in februari 1933 wei degelijk zo'n 'electorate' 
ontbinding, zoals P.J. Oud terecht heeft vastgesteld. De 
Kamer had weliswaar de opheffing van een paar recht
banken afgewezen, maar het kabinet had nooit te ver
staan gegeven dat dit bezuinigingsvoorstel hem een cri
sis waard was. Daar was de kwestie ook niet belangrijk 
genoeg voor. 
Net als Oud destijds deed en Prakke bijna een halve 
eeuw later, is het goed om vast te stellen dat juridisch 
zich niets tegen zulk een ontbinding ter vervroeging 
van verkiezingen verzet. Het ontbindingsrecht is door 
de Grondwet ongeclausuleerd vastgelegd. Er is weinig 
twijfel over dat, indien premier Van Agt in 1980 tot 
ontbinding had besloten, er een legertje Kamerleden en 
staatsrechtelijke scribenten zou zijn geweest, die zijn 
optreden als 'ongehoord', 'onbetamelijk' en vooral 'in 
strijd met het ongeschreven staatsrecht' zouden hebben 
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betiteld. Maar op de Grondwet - evenals op het meer 
brede begrip van het constitutionele recht- hadden zij 
zich niet kunnen beroepen. Immers: Van Agts oogmerk 
zou zijn geweest om een sterkere basis te vinden voor 
een geordend verkeer tussen regering en Staten-Gene
raal. De emstige economische stagnatie na twee oliecri
ses vereiste een daadkrachtig politiek beleid, waarop 
noch het zittende kabinet noch zijn labiele Kamermeer
derheid waren gebouwd; dat was intussen voldoende 
gebleken. Kortom, er is geen stelregel, geschreven 
noch ongeschreven, die zulk besluit als onrechtmatig 
kan bestempelen en zelfs niet als onfatsoenlijk; hooguit 
zou het zeer ongebruikelijk zijn geweest. Maar was niet 
het hele bestaan van het eerste kabinet-Van Agt op on
gebruikelijkheden gebouwd? Denkt u maar terug aan 
de wijze waarop informateur Vander Grinten in 1977 
een parlementaire meerderheid van het kabinet-Van 
Agt bij elkaar harkte door de houding van de 'loyalis
ten' in het CDA te negeren. 
Waarom gebeurt zoiets in Nederland dan zo zelden? 
Het antwoord is betrekkelijk eenvoudig: de traditionele 
verhoudingen in de Nederlandse 'pacificatie-democra
tie' maakten zulk een handelen- uitzonderingen daar
gelaten- tot voor kort weinig zinvol. De belangrijkste 
reden was dat Kamerverkiezingen tussen 1917 en 1966 
nauwelijks belangrijke wijzigingen in de politieke ver
houdingen met zich mee brachten. Verkiezingen !eden, 
naar het woord van Jaap Burger, onder 'structurele uit
slagloosheid'. Voorts was een kabinet een coalitie van 
minimaal drie partijen, soms vier of zelfs vijf, en ook 
dat stimuleerde niet tot vrijmoedigheid met Kameront
binding. In zulke kabinetten domineerden de confessio
nele partijen, die sowieso tot 1967 over een parlemen
taire meerderheid beschikten en die desnoods ook zon
der Kamerontbinding van partner konden wisselen. 
Tenslotte was de minister-president lang niet steeds de 
Ieider van zijn partij en als hij dat wei was, dan waren 
er altijd !eiders van andere regeringspartijen die geen 
minister waren, maar wei mee wilden beslissen over 
zoiets belangrijks als Kamerontbinding. De al ge
noemde Ruys de Beerenbrouck was wei premier maar 
geen politiek Ieider; tot diens overlijden in 1931 was 
dat mgr. W.H. Nolens. Het is misschien tekenend dat 
toen Ruys in '33 tot Kamerontbinding besloot, Nolens 
al was over! eden en de RKSP niet over duidelijk nieuw 
leiderschap beschikte. Maar ook Colijn had, hoewel hij 
wei Ieider van zijn partij was, te maken met Nolens en 
later Aalberse, zoals minister-president Drees, Ieider 
van de PvdA, rekening diende te houden met de Ieider 
van de KVP, C.P.M. Romrne, die Kamerlid was geble
ven. Kamerontbinding ter bepaling van de verkiezings
dag wat een !outer theoretische mogelijkheid; zij had 
praktisch geen zin en zij paste dus niet in de spelregels 
van de Nederlandse politiek. Niet toevallig spreek ik 
daarover in de verleden tijd: voor Van Agt had het alle
maal wei zin, al zou het niet zonder risico zijn geweest. 
Zes jaar later bleek het CDA in elk geval de keuze voor 
een bondgenoot vooraf te kunnen en te willen maken, 
ontegenzeglijk met succes, zij het dat de 'gewone' ver
kiezingsdag precies op het goede tijdstip kwam. 
Het Nederlandse politieke bestel wordt gereguleerd 
door stelregels , normen van politieke moraal en van 
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staatsrecht, maar evenzeer door spelrege/s, zoals vooral 
Arend Lijphart ons heeft geleerd: gedragsregels die ge
dicteerd worden door politieke machtsverhoudingen. 
Wie stelregels overtreedt, gedraagt zich onbetamelijk; 
wie spelregels overtreedt, gedraagt zich onverstandig. 
Probleem is aileen: wanneer gaat het nu om stelregels 
- hetzij rechtsregels, hetzij in bredere zin conventies
en in welk geval spreken wij terecht van spelregels, die 
een adequaat antwoord leveren op politieke machtsver
houdingen? In abstracto zijn die misschien goed van 
elkaar te onderscheiden; in de praktijk blijkt dat aan
zienlijk ingewikkelder en is er, zoals ik hoop aanneme
lijk te maken, van een zuivere tweedeling geen sprake. 
Wat voor 'stelregel' doorgaat blijkt bij nader toezien 
een kwestie te zijn van machtsverhoudingen. Omge
keerd kan, wat er uitziet als een rule of the game, bij 
nader toezien een sterke normatieve lading hebben. 
De regels van het spel zullen zich, wellicht met enige 
vertraging, onvermijdelijk wijzigen zodra de politieke 
machtsverhoudingen veranderen. Stelregels zullen ver
anderen, naarmate rechtsopvattingen en rechtspraktijk 
zich wijzigen, maar behoeven niet per definitie te wor
den vemieuwd onder gewijzigde machtsverhoudingen. 
Gewoonlijk overigens Iaten nieuwe machtsverhoudin
gen ook stelregels niet ongemoeid; men hoeft geen 
marxist te zijn om die gedachte tot zich door te Iaten 
dringen. Sinds de jaren van verzuiling en 'pacificatie
democratie', die zich grosso modo hebben uitgestrekt 
over de peri ode tussen 1917 en 1966, is er in pol itiek 
Nederland het een en ander in de politieke machtsver
houdingen veranderd. Voor wij dus verder kunnen 
spreken over de stelregels en spelregels van de heden
daagse Nederlandse politiek, zullen wij het daarom 
eerst over het sinds de jaren zestig veranderde politieke 
landschap moeten hebben. Gelet op de beperkte ruimte 
zal dat een grove schets b1ijven. 

Politieke veranderingen in Nederland 
Zie ik het goed, dan is een analyse van de sociale en po
litieke veranderingen in Nederland grofweg -en na
tuurlijk enigszins arbitrair- in vijf complex en in te 
de len. 
In de eerste plaats is er sprake van een nog onopgelost 
conflict tussen aspiraties en middelen, het huidige keu
zeprobleem van de verzorgingsstaat. De opbouw daar
van tussen 1945 en 1975 is weinig systematisch ge
beurd, organisatorisch omslachtig en zonder vee! inge
bouwde remmen. Sinds de economische omslag van de 
jaren zeventig kunnen produktieve investeringen en 
hun rendementen de kosten van de volkshuishouding 
niet afdoende meer bijhouden. Signaal daarvan is het, 
nu wei teruglopende, maar nog altijd hoge financie
ringstekort van de staat. Wij beschikken nog amper 
over adequate doctrines en methoden om dat tekort 
- dat in wezen een maatschappelijk financieringstekort 
is - effectief en duurzaam terug te dringen en maatsta
ven te ontwikkelen voor wat sociaal noodzakelijk is en 
wat niet. Voor zover wij het wei weten, moeten wij 
vaststellen dat het vermogen van centrale staatsorganen 
tot ordening en besturing voortdurend afneemt als ge
volg van economische en politieke intemationalisering. 
Doorslaggevende interventies in de economische en so-
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ciale orde worden nog slechts in beperkte mate door 
nationale staatsorganen gepleegd. Maar de tijd raakt 
evenzeer voorbij, waarin de nationale staat geheel vrij 
beschikt over zoiets gevoeligs als zijn media- of onder
wijsbestel. lntussen blijft het tempo van integratie en 
democratisering op bovennationaal niveau bij de eco
nomische en sociale ontwikkeling ver achter. Ontegen
zeglijk knagen problemen en onmacht van deze aard 
ook aan de legitimiteit van de traditionele democrati
sche organen. 
Voorts heeft Nederland de gevolgen ondervonden van 
de afnemende integratie van allerlei organisaties die de 
Verzuiling tot in de jaren zestig bood. Politieke par
tijen, maatschappelijke instellingen en belangenorgani
saties hebben zich ten opzichte van elkaar verzelfstan
digd en hebben ieder hun eigen vormen van coalitie en 
confrontatie gekozen. Naast de oude culturele en so
ciaal-economische tegenstellingen in het politieke 
landschap zijn er vervolgens nieuwe dimensies, de eco
logische in het bijzonder, bij gekomen. Leek dat aan
vankelijk, tussen 1966 en 1977, vooral tot politieke 
verbrokkeling te leiden, sedertdien hebben zich de ver
houdingen weer geconcentreerd: de progressieve 
volkspartij kwam er niet, maar wei de fusie van drie 
christelijke partijen; die van de links-radicale partijen is 
aanstaande. Het zijn in het algemeen traditionele par
tijen die in Nederland politieke vernieuwing gestalte 
hebben gegeven. 'De paradox van de evenredige verte
genwoordiging' kan men dat noemen. Hoewel ons 
kiesstelsel immers aile mogelijkheid biedt voor blij
vende politieke nieuwvorming op basis van nieuwe po
litieke tegenstellingen, komen de traditionele partijen 
als de belangrijkste overwinnaars uit het vernieuwings
proces voort en daalt uiteindelijk het totale aantal in de 
Kamer vertegenwoordigde partijen. Het gaat om een 
proces van verbrokkeling eerst en terugkeer tot meer 
geconcentreerde machtsverhoudingen later, van zege 
bovendien der traditionele partijen, dat zich in Neder
land nu reeds twee keer heeft voorgedaan: in de jaren 
dertig en opnieuw in de jaren zestig en zeventig. Het 
stelsel biedt paradoxaal de beste kansen om nieuwe po
litieke aspiraties te integreren in oude partij-formaties. 
Ontzuiling is hier in hoofdzaak omschreven als een 
proces van afnemende organisatorische samenhang, 
wat overigens iets anders is dan dat aile verzuiling in 
ons organisatiewezen zou zijn verdwenen. Als bind
middel tussen politiek en samenleving is zij echter niet 
meer erg werkzaam. 
Wat gewoonlijk ontzuiling wordt genoemd - het zich 
door burgers onttrekken aan vaste en geprogrammeerde 
maatschappelijke keuzes- duidt op een heel zelfstan
dig proces van verandering dat door H.J.A. Hofland 
ooit is betiteld als de 'dekolonisatie van het dagelijks 
Ieven'. Daarbij gaat het niet in de eerste plaats om be
hoefte aan politieke verandering maar om nogal verre
gaande wijzigingen in waardenorientaties onder indivi
duen en in de particuliere sociale kring: in termen dus 
van omgangsvormen, sociaal engagement en kerkelijke 
orientatie; politieke normen en verwachtingen zijn 
daarentegen betrekkelijk onveranderd gebleven. De 
privatisering van de levensbeschouwing heeft natuur
lijk grote gevolgen gehad voor de politieke krachtsver-

houdingen, gegeven de teruggang van de confessionele 
partijen. Zij heeft echter niet geleid tot sterk gewijzigde 
politieke waardenorientaties onder de kiezers. Wat 
wellicht nieuw lijkt, de grote tolerantie jegens politiek 
protestgedrag in Nederland, heeft naar alle waarschijn
lijkheid heel oude wortels. Van de overheid wordt niet 
primair repressie of ordening verlangd maar 'Ieven en 
Iaten Ieven'; dat is iets anders dan massaal en georgani
seerd verlangen naar 'politieke vemieuwing'. Vooral 
progressieve partijen hebben in de ontzuiling meer wit
len zien dan er feitelijk aan de hand was. 
Oat neemt niet weg - ik zei het al - dat het kiesgedrag 
in Nederland een paar verregaande wijzigingen heeft 
ondergaan; dat is de vierde factor van blijvende veran
dering. Niet alleen is de christelijke meerderheid ver
dwenen. Tegelijk is het kiesgedrag op het oog grilliger 
geworden: veel minder dan weleer gebonden aan socio
logische factoren als religie en klasse, veel meer aan in
trinsiek politieke factoren als: welke coalitie valt te 
voorzien; welke economische politiek is te verwachten; 
welke partijen hebben reele kans, gezien hun omvang, 
tot meeregeren. De strijd om de kiezer heeft afstand 
moeten doen van traditionele defensieve strategieen en 
is noodzakelijkerwijs veel offensiever geworden: de 
kiezersmarkt is niet Ianger bij voorbaat verdeeld, het 
aandeel per partij kan zich aanzienlijk vergroten en ver
kleinen. Sinds de jaren tachtig geldt dat voor aile par
tijen, ook voor het CDA. Campagnes dwingen dus tot 
een taktiek van polarisatie en tot een overgang van 
oude pacificatie-technieken naar meer Angelsaksische 
methoden, zoals de strijd om de toekomstige premier. 
De opkomst - intussen niet meer verplicht- stijgt en 
daalt naarmate politieke tegenstellingen voor de kiezer 
beter zijn terug te brengen tot een keuze v66r de een en 
tegen de ander. Oat Ievert specifieke problemen op 
voor de coalitievorming in Nederland, die niet meer in 
die mate van verkiezingen is los te maken als v66r 1966 
mogelijk was. 
Ook zonder doelbewuste politieke vemieuwing, zoals 
die twee decennia geleden werd gepropageerd, heeft 
het politieke bedrijf zelf belangrijke veranderingen on
dergaan. Daarmee zijn wij bij het vijfde complex van 
veranderingen aangeland. lk noem een paar verschijn
selen: de professionalisering in de selectie van Kamer
leden (ook gemeenteraadsleden trouwens) die extra ge
stimuleerd is door de eerder genoemde organisatori
sche ontzuiling; sterke veranderingen in het gebruik 
van parlementaire instrumenten als het amendement en 
de motie en het eerherstel van de parlementaire en
quete; dat wat Andeweg, vorig jaar de 'partijpolitieke 
kolonisatie' van de Ministerraad noemde, waarmee hij 
duidde op de vee) groter geworden neiging om parle
mentair en partijpolitiek ervaren politici te benoemen 
tot minister en staatssecretaris. 
Ten dele kan men die veranderingen verklaren met be
hulp van de hiervoor al genoemde meer sociologische 
veranderingsverschijnselen. Enerzijds immers zijn po
litieke partijen meer dan vroeger op zichzelf aangewe
zen, nu geen verzuiling hun meer nauw bindt aan maat
schappelijke organisaties en nu zij zijn overgeleverd 
aan een grilliger geworden kiesgedrag. Anderzijds is 
hun positie sterker geworden, vooral in het christen-de-
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mocratische midden, doodeenvoudig door de vermin
dering van het aantal tot regeren in staat zijnde partijen. 
De christelijke coalitie moge ooit een politieke meer
derheid hebben gehad, door haar betrekkelijke ver
deeldheid stond zij zwakker dan het huidige CDA, dat 
weliswaar geen meerderheid meer heeft maar intern 
veel hechter is geworden na de moeilijke jaren op weg 
naar fusie. 
Andeweg sprak een jaar geleden terecht van 'tweeerlei 
Ministerraad': een raad waar departementale belangen 
en conflicten worden uitgevochten en een raad waar te
gelijkertijd partijpolitieke conflicten moeten worden 
beslecht. Ik durf de stelling wei aan dat die betrekke
lijke tweedeling niet aileen geldt voor de Ministerraad, 
maar ook voor het parlement en zelfs voor de politieke 
partijen, die meer dan ooit worstelen met de keuze 
tussen ideologie en belangenvertegenwoordiging: 
'tweeerlei politiek bestel' derhalve. Ik laat in het mid
den of dat moet worden geduid als toenemende partij
invloed op het openbaar bestuur. Men kan het immers 
ook zien als een poging om het huidige 'verrekenkan
toor van maatschappelijke druk en tegendruk ', zoals 
Prakke de staatsinstellingen noemde, nog enigszins 
vatbaar te houden voor effectieve politiek-ideologische 
invloed. 
Per saldo: niet in aile opzichten kan er van een radicale 
breuk, laat staan ' revolutionering' van het Nederlandse 
politieke bestel worden gesproken en sommige ver
nieuwingsaspiraties uit de jaren zestig zijn bepaald tij
delijk en vruchteloos gebleken. Dat neemt niet weg dat 
op een paar onderdelen het politieke landschap vrij 
grondig en waarschijnlijk blijvend is veranderd: dat 
geldt voor het kiesgedrag en mede daardoor voor de 
partijverhoudingen; tot op zekere hoogte ook voor par
tijgedragingen en besluitvormingsmechanismen. 

De hardnekkige spelregels 
In zijn nog steeds maatgevende boek over de Neder
landse politiek uit 1968 reconstrueert Lijphart zeven re
gels van het politieke spel in Nederland; zijns inziens 
noodzakelijke gedragsvoorschriften, gelet op de inge
wikkelde en potentieel gevaarlijke machtsverhoudin
gen in een verzuild politiek en maatschappelijk bestel. 
Die zeven regels roep ik hier kort in herinnering: 
1 zakelijkheid als principe van politieke besluitvor

ming: niet de ideologie moet heersen, maar het re
sultaat; 

2 het ontzien van diep gekoesterde principes van poli
tieke minderheden en daar niet bij meerderheid over
heen walsen, de tolerantieregel; 

3 in moeilijke en acute kwesties, buiten aile instituties 
om, topconferenties van de politieke leiders ter con
flictbeslechting; 

4 waar te verdelen valt, subsidies of benoemingen, 
verdelen naar evenredigheid over de maatschappe
lijke groeperingen; 

5 politiek hoog oplaaiende kwesties zo herformuleren 
dat zij er niet meer als een politiek maar als een we
tenschappelijk probleem uitzien, wat Lijphart depo
litisering noemt; 

6 het politieke bedrijf wordt zoveel mogelijk in ge-

heimhouding bedreven, want effectief onderhande
len lukt niet in het openbaar; 

7 de regering regeert: zij moet ruime marges krijgen 
tot conflictbeheersing en niet te veel en te zwaar 
onder druk worden gezet en bekritiseerd. 

Lijpharts overzicht is niet limitatief: men zou er een 
achtste regel aan kunnen toevoegen, bestaande in het 
periodiek verzamelen van belangrijke problemen en het 
samenbrengen daarvan in package deals. Fraaiste voor
beeld is de zogenaamde Pacificatie van 1917, die de 
confessionelen de financiele gelijkstelling van bijzon
der en openbaar onderwijs bracht, de sociaal-democra
ten en links-liberalen het algemene kiesrecht en de 
meer conservatieve liberalen de evenredige vertegen
woodiging en de opkomstplicht. 
Wat Lijphart in '68 in de tegenwoordige tijd schreef, 
formuleerde hij vanaf de derde druk in 1978 in de (on
voltooid) verleden tijd. Daarin zal hij onder meer zijn 
gestimuleerd door zijn collega Daalder, die in '74 in 
een rede had vastgesteld dat zo ongeveer alle rules of 
the game op hun kop waren gezet. Wij leefden immers 
in de tijden van het kabinet-Den Uyl en van de oude 
machtsregels leek weinig over. Pas later bleek hoe 
hardnekkig machtsverhoudingen en dus machtsregels 
waren. 
Hoe staat het anno 1990 met de spelregels in de Neder
landse politiek? Onmiskenbaar hebben sommige sterk 
aan betekenis ingeboet. Geheimhouding als spelregel is 
niet Ianger vol te houden, hoeveel er ook nog steeds 
moet worden onderhandeld; dat geldt zowel voor poli
tieke organen zelf als voor colleges en raden van ad
vies. De kabinetsformatie is echter weer terug waar zij 
was: achter gesloten deuren. Tolerantie als spelregel 
heeft eveneens aan belang verloren, om twee redenen. 
Vooral levensbeschouwelijke agreements to disagree 
scoren minder hoog dan vroeger; voorts echter kan, 
meer dan voorheen, worden gespeeld met de dreiging 
van altematieve meerderheden, zoals in de euthanasie
kwestie, maar juist dat bevordert dan weer de bereid
heid van coalitiepartijen tot het compromis. 
De derde spelregel die te lijden heeft gehad is die van 
'de regering regeert'. Eigenlijk zijn het er twee: de re
gering is een 'confederatie' van de belangrijkste groe
peringen en tegelijk is zij de 'arbiter' in politieke con
flicten . Het confederatieve element is er nog wei, al is 
het er in 'tweeerlei Ministerraad ' niet eenvoudiger op 
geworden. Zijn vermogen tot arbitrage en rustig over
leg bezijden de politieke conflicten is vrijwel verdwe
nen. Daarvoor lijkt een nieuwe spelregel gevonden: 
waar arbitrage nodig is, gebeurt dat door uitbesteding, 
in het bijzonder aan commissies ad hoc onder Ieiding 
van managers in ruste, die Wagner kunnen heten, dan 
wei Dekker, Oort of Montijn. Ook de WRR blijkt in dat 
opzicht een nuttig instrument; in tegenstelling tot de 
SER werkt die immers niet in het openbaar en is hij 
geen confederatie van gevestigde belangen. 
Veel regels van het spel zijn intussen geldig gebleven: 
confederaties zijn nog steeds heel gebruikelijk en het
zelfde geldt voor de regel van de evenredigheid en die 
van de depolitisering, het ontdoen van politieke kwes
ties van hun scherpste politieke kanten. Hoeveellawaai 
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de coalitie van voorlichtingsdiensten en elektronische 
media ook mogen produceren, de Nederlandse politiek 
heeft nog steeds sterke trekken van 'zakelijkheid' en 
van gerichtheid op resultaat. Die laatste regel heeft in 
de jaren tachtig juist aan geldigheid sterk gewonnen, tot 
in de gedachtenvorming van politieke partijen zelf. De 
wisseling van politiek leiderschap in zowel het CDA 
als de Partij van de Arbeid- van Van Agt naar Lubbers 
en van Den Uyl naar Kok - is daarvan een mooie illus
tratie. 
Bij deze stand van de spelregels zijn nog een paar kant
tekeningen te maken. De hardnekkigheid van hun 
voortbestaan en de 'halfheid ' van hun werking wijzen 
erop, hoezeer het Nederlandse bestel zich in een onze
kere overgangsfase bevindt: tussen de 'oude' pacifica
tie-democratie en de 'nieuwe' concurrentie-democra
tie. Voorts kan eruit blijken dat een aantal spelregels 
weinig heeft te maken met verzuilde machtsverhoudin
gen maar onderdeel is van elk systeem dat is onderwor
pen aan de noodzaak van coalitievorming. 'Topconfe
renties' zijn bij voorbeeld een typisch verschijnsel van 
aile politieke coalities. In de niet-verzuilde Bondsrepu
bliek zijn de Koalitionsgespriiche evenzeer dee! van 
het machtsspel als bij ons het wekelijkse gesprek in het 
Torentje van minister-president en vice-premier met de 
fractievoorzitters van de regeringspartijen. De huidige 
'tweeledigheid' van ons politieke bestel heeft de fre
quentie van dit spel nog aanzienlijk groter gemaakt dan 
in het tijdperk van de verzuiling. Behoort voorts de be
hoefte aan package deals niet tot het normale coalitie
spel? Het is voldoende te herinneren aan hetjongste re
geerakkoord, waarin zowel de inkomenskoppelingen 
als de lastenverlichting werden opgenomen. In de derde 
plaats is de kiezer intussen een belangrijke invloedsfac
tor geworden, die -in zijn behoefte aan 'wedstrijd' 
meer openbaarheid opeist: de aloude stelregel, sinds 
Thorbecke, van openbaar bestuur maakt zodoende de 
spelregel van de geheimhouding onbruikbaar; open
baarheid is -met aile complicaties vandien - zelf tot 
spelregel geworden. 
Het blijvend karakter van sommige spelregels komt 
echter ook voort uit twee andere factoren. Enerzijds 
omdat het nooit werkelijk spelregels zijn geweest maar 
altijd stelregels, algemeen aanvaarde gedragsnormen 
dus. Wat is, bij grondig toezien, depolitisering anders 
dan de transformatie van conflicterende visies en bijbe
horende macht in voor de bevolking als geheel aan
vaardbare rechtsregels? Niet toevallig wijst Lijphart op 
de juridische taal als instrument van depolitisering. Is 
opheffing of althans vermindering en beheersing van 
politieke conflicten uiteindelijk niet de opdracht van 
politieke partijen en vooral van regering en parlement? 
Het resultaat 'versluiert' inderdaad de politieke tegen
stellingen, maar is dat niet tegelijk- hoe paradoxaal dat 
ook klinkt- de bedoeling van het hele politieke be
drijf? Het hoort wellicht tot het domein van de spelre
gels het moment van depolitisering te kiezen; het is 
stelregel dat het tot depolitisering komt. 
Tenslotte kunnen wat ooit spelregels waren om machts
verhoudingen te reguleren, geleidelijk zo diep inslijten 
dat zij van lieverlede tot stelregels worden. Ooit was 
evenredigheid (de evenredige vertegenwoordiging in 

het kiesrecht voorop) een politiek compromis en onder
dee) van de grote package-deal van 1917. Vervolgens 
werd zij tot vaste regel van het machtsspel. Intussen 
heeft zij aile trekken gekregen van een algemeen en 
welhaast fanatiek onderhouden stelregel: het woord 
'kiesdrempel' is vandaag de dag al genoeg voor collec
tieve woede-aanvallen. 

Stelregels: recht, macht of moraal? 
De negentiende-eeuwse staatsrechtsgeleerde J.Th. 
Buys hield het eenvoudig: staatsrecht was geschreven 
staatsrecht; interpretatie en gewoonte waren een kwes
tie van politieke opvattingen en machtsverhoudingen. 
Een opvatting met de charme van de eenvoud, boven
dien verre van onzinnig. Vandaag wordt daar in de po
litiek en in de staatsrechtsbeoefening minder eenvoudig 
over gedacht. En toch, wie op zoek gaat naar de prak
tijk van het ongeschreven staatsrecht, voelt zich een 
Prikkebeen, op zoek naar vlinders. Wat hij in zijn net 
vangt is echter een uitgebreide verzameling van vele 
genres insekten en maar nauwelijks vlinders: vee! ge
woonten, opvattingen en claims, weinig ongeschreven 
maar niettemin stellig recht. Bij ontstentenis van de 
rechter in grote delen van het staatsrecht is er ook nie
mand, die kan vastleggen wat recht is. Hooguit kunnen 
rechtsgeleerden reconstrueren wat blijkbaar recht is. 
Ook onder diegenen die Buys niet volgen, zijn er die 
daar maar liever heel voorzichtig mee zijn en die poli
tieke machtsverhoudingen - regering en parlement zijn 
immers rechter in eigen zaak - bepalender achten dan 
uit de Iucht geplukte rechtsnormen. Vrijwel iedere 
staatsrechtsbeoefenaar gelooft dat er onge chreven 
staatsrecht is, maar vraag hem/haar niet waar het pre
cies is te vinden. Betrekkelijke eenstemmigheid is er 
slechts over de parlementaire vertrouwensregel, die, 
zoals bekend, niet in de geschreven Grondwet is te vin
den en die zegt dat geen kabinet kan voortbestaan dat 
het vertrouwen van de Tweede Kamer is kwijtgeraakt. 
Voor het overige overheerst de theorie: gewoonte kan, 
zoals in het civiele recht, normen vormen, indien er van 
duurzaamheid sprake is en van een opinio necessitatis. 
Vraagt men dan waarin die opinio necessitatis bestaat, 
dan antwoordt Donner, op zichzelf terecht: in het ver
eiste 'dat ongeschreven recht noodzakelijk moet zijn 
voor het in stand houden van de staat als besluitvaar
dige handelingseenheid ' . Maar hoe dicht staan dan stel
regels niet bij spelregels en dus bij geordend functione
rende macht? 
Daamaast is er, aldus Vander Pot, in het ongeschreven 
staatsrecht, het precedent. Maar behalve misschien als 
het gaat om de orde in Ministerraad en in de Tweede 
Kamer Ievert ook die benadering vrijwel niets op: 
trouwhartig wordt telkens het verbod genoemd op twee 
maal Kamerontbinding in een en dezelfde kwestie. 
Zowel de vertrouwensregel als de ontbindingskwestie 
zijn echter heel goed uit te leggen in termen van poli
tieke machtsverhoudingen. Donner in zijn handboek 
en, vorig jaar, Cramer in zijn afscheidscollege hebben 
Iaten zien dat het niet zozeer een paar Kamermoties uit 
de jaren zestig van de l9e eeuw zijn geweest die de ver
trouwensregel en de huidige ontbindingsprocedure 
hebben gevestigd. Daarvoor zijn de opkomst en de 
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machtsontwikkeling van politieke partijen van onein
dig vee! meer gewicht geweest. 
lnmiddels worden - in het bijzonder in Dolles interes
sante dissertatie over ongeschreven staatsrecht- alge
mene rechtsbeginselen ingeroepen als bron van onge
schreven staatsrecht. Eerder had A.D. Belinfante al 
langs die weg geopereerd. Maar met beginselen is het 
als met het natuurrecht: ofwel zij zijn zo abstract dat 
men er aile kanten mee uit kan en er niet zo erg eendui
dige praktische handelingsnorrnen uit zijn af te leiden, 
ofwel zij verkrijgen een meer concrete forrnulering, 
maar dan valt er weer ruimschoots over te twisten. 
Geconfronteerd met de praktische voorbeelden, waar
van ik een 'vlinderverzameling' heb getracht aan te 
leggen, blijkt het vee! gemakkelijker om zogenaamde 
rechtsregels beargumenteerd terzijde te stellen dan er 
echte 'vlinders' in te herkennen. Soms gaat het om, 
meestal tijdelijk geaccepteerde, morele conventies; 
soms om niet meer dan gedragsregelmaat; het meest 
nog om politieke retorica. Van elk een voorbeeld. 
Sinds de jaren zestig geldt het als niet fatsoenlijk om de 
politieke samenstelling van een kabinet te wijzigen 
zonder voorafgaande raadpleging van de kiezers. Som
migen zouden dat will en zien als 'ongeschreven recht', 
maar dat is het natuurlijk niet. Het gaat om een fat
soensregel die bij de huidige politieke verhoudingen 
past, maar die ook weer kan verdwijnen als de moraal 
zich wijzigt. Gewoonte is het dat de Koningin bij de 
aanvang van een kabinetsforrnatie een rijtje adviseurs 
ontbiedt, waaronder de vice-president van de Raad van 
State en de Kamervoorzitters. Ongeschreven recht? 
Welnee, dat is gedragsregelmaat. Als Koningin Beatrix 
een volgende maal aanstonds zou beginnen bij de frac
tievoorzitters uit de Kamer, zou niemand in ernst kun
nen beweren dat hier 'onrechtmatig' wordt gehandeld, 
eerder dat zij uit zou zijn op doelmatig handelen. Van
uit de rechtsgeleerdheid- en in een dom half uurtje ook 
uit een politieke partij (in het rapport Bewogen Bewe
ging van de PvdA)- komt de gedachte wei eens op dat 
de inforrnateur ter verantwoording zou kunnen worden 
geroepen door de Tweede Kamer. Men moet er niet aan 
denken: in de kabinetsforrnatie geldt slechts een regel, 
spelregel en stelregel tegelijk: er zij een kabinet en wei, 
zo spoedig mogelijk. Alles wat vertragend en bemoei
lijkend zou werken, kan beter achterwege blijven. Zo
lang trouwens de Kamer de moed en de capaciteit mist 
om te doen wat in een parlementair stelsel hoort, zelf de 
forrnateur-premier aanwijzen, mist zij de bevoegdheid 
de Koningin en haar adviseurs voor de voeten te I open. 
Beweerde stelregels zijn in feite vaak spelregels. Ook 
daarvan een voorbeeld. Donner merkt in fraaie bewoor
dingen op dat de verhouding van de Eerste Kamer tot 
de regering is gebaseerd op terughoudendheid van de 
eerste en incasseringsverrnogen van de tweede. Hij pre
senteert dat- enigszins tongue in cheek- als stelregel, 
in elk geval als goede gewoonte; het is echter een zui
vere regel van het spel, een kwestie dus van nogal deli
cate machtsverhoudingen. Minister-President Lubbers 
heeft het, begin dit jaar, ondervonden in zijn conflict 
met zijn partijgenoot en fractievoorzitter Kaland. 
Een fraai voorbeeld van een stelregel - die waarschijn
lijk ook aan aile vereisten van ongeschreven recht be-
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antwoordt- heb ik gevonden in een artikel van Beek
man, in het NJB gepubliceerd ten tijde van de beruchte 
forrnatie-Burger in 1973. Het tijdstip was dus niet gans 
toevallig. Stel dat het de forrnateur niet lukt een meer
derheidscoalitie te vorrnen en hij kiest voor een min
derheidskabinet, dat dan vervolgens door een Kamer
meerderheid 'per kerende post' wordt teruggestuurd, 
zoals de katholieke fractieleider Deckers deed in 1939 
met het vijfde kabinet-Colijn. Kan zulk een kabinet dan 
de Kamer ontbinden en dit 'conflict' aan de kiezers 
voorleggen? Neen , zegt Beekman, want forrneel mag 
het zo zijn dat er een kabinet is zodra het door de Ko
ningin is beedigd, maar materieel is het er pas zodra het 
de confrontatie met de Tweede Kamer heeft doorstaan. 
lk denk dat wij met zijn allen Beekman gelijk zullen 
geven en een dergelijk kabinetshandelen als misbruik 
van het ontbindingsrecht zullen beschouwen. Waar
schijnlijk is het ook een harde spelregel en zo zal de 
schrandere Burger het destijds ook hebben gezien: er is 
een goede kans dat zulk een minderheid geen meerder
heid wordt na verkiezingen en de ' wraak' van de meer
derheid zal dan verschrikkelijk zijn. 

Evaluatie van de exercitie in spel- en stelregels 
Wat is nude zin van deze pendel-exercitie tussen stel
regels en spelregels van de Nederlandse politiek? Al
lereerst is zij - de kenners zullen dat at lang in de gaten 
hebben- een oefening in de staatkunde zoals die hier in 
Leiden aan eerstejaarsstudenten wordt gedoceerd in 
plaats van een al te ge"isoleerde inleiding in het Staats
recht: om studenten van meetafaan te doordringen van 
de politieke context waarin het staatsrecht zich ontwik
kelt en waarbij, zoals internationaal wordt erkend, poli
tiek-wetenschappelijke kennis en analyse onontbeerlijk 
zijn geworden. Een van mijn belangrijkste opdrachten, 
hier in Leiden, zal zijn die 'contextuele aanpak' in het 
studievak 'staatkunde' verder te ontwikkelen en te sys
tematiseren te zamen met beoefenaren van het Staats
recht en de politieke wetenschap. 
In de tweede plaats hoop ik met mijn exercitie te heb
ben Iaten zien, dat een traditionele visie op staatsrecht 
en politicologie, die het staatsrecht verwijst naar de en
kelvoudige studie van norrnen en de politicologie naar 
die van de rauwe werkelijkheid van de macht, geen 
stand houdt. Een staatsrecht dat de rauwe werkelijkheid 
niet tot zich laat doordringen, verwordt al gauw tot een 
bezigheid die slechts tot schouderophalen kan leiden, 
zowel in de praktische politiek als in de sociale weten
schappen. Maar een politicologie-beoefening die ' the 
force of justice' verwaarloost, de intrinsieke kracht van 
zowel morele als rechtsnorrnen, begeeft zich evenzeer 
buiten de werkelijkheid. Zij verwordt tot een oefening 
in cynisme, die bovendien voor het behoud en de ont
wikkeling van de parlementaire democratie - die zelfs 
bij ons niet onkwetsbaar is - niet ongevaarlijk is. 
Recht, ook het staatsrecht, is meer dan een techniek van 
machtsuitoefening. Trouwens, hoeveel al dan niet ver
borgen norrnen schuilen er niet vaak in de politieke we
tenschapsbeoefening? 
De derde reden voor deze exercitie is gelegen in het be
lang van de studie der parlementaire geschiedenis, dat 
andere dee! van mijn leeropdracht. Om op het spoor te 
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Een utopische herinnering. De paus droomt van 
een verenigd en christelijk Europa 

In de loop van de maanden, die gevolgd zijn op de snel 
verlopen omwentelingen in Oost-Europa, is langzaam
aan duidelijk geworden, dat de politieke en maatschap
pelijke ontwikkelingen in de meeste Oosteuropese Ian
den de komende jaren niet eenvoudig zullen verlopen. 
Maar tijdens de eerste euforie hebben velen in West
Europa ongetwijfeld een gedachte gewijd aan de toe
komst en, met 'Europa 1992' in het achterhoofd, even 
gedroomd van een nog omvattender eenwording, na
melijk die van heel Europa. Een van degenen die deze 
gedachte hardop uitspraken was paus Joannes Paulus 
II. Tijdens zijn bezoek aan Tsjechoslowakije op 21 en 
22 april 1990 zei hij onder meer: 'Een verenigd Europa 
is niet aileen een droom of een utopische herinnering 
uit de Middeleeuwen. De gebeurtenissen waarvan wij 
getuige zijn tonen aan dat dat doe/ werkelijk binnen be
reik ligt.'' Een dag later kondigde de paus een ' bijzon
dere bisschoppensynode' voor Europa aan, 'om nog in
tenser na te denken over de reikwijdte van dit histori
sche uur voor Europa en voor de Kerk.' 2 

Deze bijzondere bisschoppensynode zou, gezien de be
trokkenheid van de kerken bij de politieke ontwikkelin
gen in Oost-Europa, ook voor niet kerkelijk ge"interes
seerden van belang kunnen zijn. De vraag rijst immers 
of, in welke mate en op welke wijze de katholieke kerk 
haar huidige politieke invloed denkt te continueren. 
Het ligt voor de hand om de bijzondere synode, die in 
1991 zal worden gehouden, als een middel daartoe te 
zien. 3 N u hebben bisschoppensynodes gewoonlijk wei
nig of geen politieke implicaties. Zij houden zich over 
het algemeen bezig met het hand haven in eigen gelede
ren van de hierarchische verhoudingen en de traditio
nele morele standaarden. Deze synode echter wil een 
houding bepalen tegenover de veranderingen die in Eu
ropa plaatsvinden, en bepaalt daarmee direct of indirect 
ook de toekomstige opstelling van de Europese kerke
lijke !eiders tegenover de politieke ontwikkelingen. 

De positie van de katholieke kerk in Oost-Europa 
Allereerst moeten wij echter vaststellen dat elke uit
spraak over de toekomstige politieke invloed van de 
katholieke kerk uiterst speculatief is, en wei om ver
schiJiende redenen. De situatie van de katholieke kerk 
in de diverse Oosteuropese Ianden loopt zeer uiteen, 
van een minderheidskerk in de DDR tot welhaast een 
nationale kerk in Polen, om over de regionale verschil
len in bijvoorbeeld Roemenie niet te spreken. Daar 
komt bij dat in de laatste decennia, onder de oude regi
mes, de positie van de katholieke kerk in de diverse 
oostbloklanden eveneens uiteenlopend is geweest, 
waardoor zij in de verschillende Ianden niet dezelfde 
politieke geschiedenis meedraagt.' En tenslotte is op dit 
moment moeilijk te voorspellen hoe de politiek zich te-

genover de kerken zal gaan opstellen. De mogelijkhe
den varieren ook nu weer sterk. De katholieke kerk van 
de DDR zal na de eenwording van Duitsland vermoe
delijk flink meeprofiteren van de 'Kirchensteuer' , die 
de Westduitse katholieke kerk tot de rijkste in Europa 
maakt. In andere Ianden zal weliswaar een officiele 
scheiding tussen kerk en staat voldoende van de zozeer 
gewenste godsdienstvrijheid brengen, maar dat zegt 
nog niets over mee- of tegenwerking van de diverse 
overheden. AI deze factoren vormen voorlopig een kof
fiedik waar het moeilijk doorheen kijken is. Ik wil mij 
daar niet aan wagen. De katholieke kerk kennende, kan 
veilig worden aangenomen dat zij er naar zal streven op 
directe of indirecte wijze invloed uit te oefenen op de 
politiek in de verschillende Ianden, niet aileen ten aan
zien van de godsdienstvrijheid, maar ook bijvoorbeeld 
van de zedelijkheidswetgeving. Ik wil echter in het vol
gende de aandacht vestigen op twee punten die van be
lang zijn om het politieke streven van de kerk en de 
mogelijkheden daarvoor in te schatten. 
In de eerste plaats: hoe kijkt de Ieiding van de katho
lieke kerk momenteel aan tegen de situatie in Europa, 
en wat hoopt zij (mede door politieke invloed) te berei
ken? In de tweede plaats: zullen de kerkelijke !eiders 
een dermate grote zeggenschap over hun gelovigen 
weten te houden, dat de gewenste politieke invloed ook 
wordt vertaald in bijvoorbeeld voldoende stemmen 
voor de 'juiste' politieke partijen? Met andere woor
den: zal de invloed van het katholicisme, dat bijvoor
beeld in Polen wei heel onmiskenbaar is, zich op het 
huidige niveau weten te handhaven? 
Ik wil proberen deze beide vragen enigszins te beant
woorden, om de lezer daarmee een kader te bieden 
waarbinnen het optreden van de katholieke kerk in de 
komende tijd, en in het bijzonder dat van de aangekon
digde bisschoppensynode, kunnen worden begrepen. 

Het cultuurpessismisme van Rome 
Het kerkelijk nieuws in de media is de afgelopen jaren, 
afgezien van de pausreizen, hoofdzakelijk gevormd 
door een reeks van benoemingen van conservatieve tot 
zeer conservatieve bisschoppen in verschillende West
europese Ianden en Noord-Amerika. Achter dit benoe
mingenbeleid gaat een uitgesproken negatieve visie 
schuil op de huidige westerse cultuur. Verlies van ge
loof in het transcendente en verval van morele waarden 
gaan hand in hand, zo wordt de prefect van de Vati
caanse Congregatie voor Geloofsleer, kardinaal J. Rat
zinger, niet moe te betogen.5 Het klinkt misschien ver
rassend, maar het zijn de modeme wetenschappen die 
als 'schuldigen' aan dit moreel verval worden aange
wezen. Zij hebben elk gevoel voor de goddelijke open
baring verloren, zij concentreren zich uitsluitend en 
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zonder enig respect op de kennis van mens en natuur, 
en monden uiteindelijk uit in het marxistisch dialec
tisch materialisme- bien etonnes de se trouver ensem
ble. 'In de latere ontwikkeling van de natuwweten
schappen is het voor de menselijke geest gewoon ge
worden om de wereld op zichzelf te bezien, "alsof God 
niet bestaat". Het methodische begin van de hypothese 
van her niet bestaan van God heeft in de loop van de 
tijd bijgedragen aan het idee van God als hypothese', 
aldus de paus zelf.6 Door een dergelijke mentaliteit in 
de westerse samenleving te propageren zijn de weten
schappen er de oorzaak van, dat de hedendaagse mens 
een gedistantieerde houding heeft aangenomen tegen
over God en gebod - en niet te vergeten: tegenover de 
kerk.7 Men hoeft overigens maar te herinneren aan het 
populaire cultuurpessimisme van mensen als Christo
pher Lasch en Allan Bloom om vast te stellen dat de be
treffende kerkelijke leiders ook onder de huidige intel
lectuelen hun medestanders vinden.• 
AI Ianger wordt er door Rome dan ook gesproken van 
een dringend noodzakelijke herevangelisatie. Daarbij 
wordt op zijn zachtst gezegd de indruk gewekt, alsof 
het Oosteuropese katholicisme in het algemeen en het 
Poolse in het bijzonder het westerse katholicisme tot 
voorbeeld strekken. Strijd voor de mensenrechten en 
voor godsdienstvrijheid gaan er hand in hand met een 
sterke devotie, met name voor Maria; men denke maar 
aan de populariteit van de Madonna van Czestochowa 
in Polen en de Mariaverschijningen in Medjugorje 
(Joegoslavie). Een van de onderwerpen van de bis
schoppensynode is dan ook, aldus de paus: 'Welke zijn 
de eigen gaven die de kerken van Oost-Europa, van 
achter het "ijzeren gordijn" , meebrengen voor de ker
ken van West-Europa en vice versa'• 

Moreel vacuum in Oost-Europa 
De omwentelingen in Oost-Europa zijn door Rome, en 
speciaal door de paus, uiteraard met grote vreugde be
groet. In de afgelopen jaren heeft Joannes Paulus II per
soonlijk aile beschikbare pressie uitgeoefend op de 
oostbloklanden, met name op de regering van Polen, 
om eerbiediging van de mensenrechten en godsdienst
vrijheid te bereiken. Na de omwenteling werd in Rome 
dan ook gesproken van 'het einde van de catacomben
tijd'. Maar de nieuwe situatie baart de kerkelijke I eiders 
meteen al nieuwe zorgen. 
Door het wegvallen van de communistische regimes is 
er een vacuUm ontstaan, waarin niet meer vanzelfspre
kend duidelijk is wat maatschappelijk, sociaal en mo
reel aanvaardbaar is en wat niet. Niet aileen commenta
toren in het Westen, maar ook Oosteuropese auteurs 
hebben dit al gesignaleerd. '0 Aan beide zijden van de nu 
verdwenen grens wordt erop gewezen dat de kerken de 
eerst-aangewezen instanties lijken te zijn om dit va
cuUm op te vullen." Daarbij moeten wij niet aileen den
ken aan een vacuUm in het concrete, dagelijkse Ieven, 
maar ook aan een meer wijsgerig of levensbeschouwe
Iijk vacuUm. Ook het dissidente denken immers werd 
tot aan de omwentelingen sterk bepaald door het verzet, 
en moet nu 'gereed worden gemaakt' om te functione
ren in een meer democratische en pluriforme samenle
ving. Er zijn aanwijzingen genoeg om aan te nemen dat 
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het filosofische denken van de huidige paus, dat im
mers gevormd is in Oost-Europa, goed aansluit bij de 
denkrichting van de voorheen dissidente Oosteuropese 
intelligentsia. Voor Polen ligt dit voor de hand. Verder 
heeft Allan White inmiddels gewezen op de sterke pa
rallellie tussen het denken van de paus en dat van de 
huidige Tsjechoslowaakse president Vaclav Havel.' 2 

Niettemin is men in Rome terecht bezorgd over het 
dreigende levensbeschouwelijke vacuUm. Men reali
seert zich heel goed dat intellectuelen een belangrijke 
rot kunnen spelen bij het bepalen van het culturele kli
maat van de komende jaren, juist in deze tijd van insta
biliteit. De invloed van westerse opvattingen zal, met 
het overnemen van westerse politieke en economische 
modellen, toenemen. En als de Weense bisschop Kurt 
Krenn het nu al noodzakelijk vindt ervoor te waarschu
wen, dat de 'Krisenmacher' in de kerk wei eens 'Kri
senexporteuren' zouden kunnen worden die hun Tro
jaanse paarden op pad sturen naar Oost-Europa" , dan 
mag wei duidelijk zijn dat hij in ieder geval van de wes
terse intellectuelen weinig heil verwacht. 
Naast de zorg die de kerkelijke leiders koesteren over 
wat zij beschouwen als de crisis van de westerse cul
tuur, hebben zij nu dus ook reden tot zorg over de cul
turele ontwikkelingen in Oost-Europa. 

Herevangelisatie 
De omwentelingen in Oost-Europa vormen voor de 
paus een ideate gelegenheid - herhaaldelijk spreekt hij 
van een ' kairos' , een gezegend moment - om de zo ge
wenste herevangelisatie met nog meer nadruk op zijn 
programma te zetten . In West-Europa gaat de strijd 
tegen de secularisatie, in Oost-Europa tegen de gevol
gen van een jarenlange invloed van het marxisme dat 
overigens ook een niet te onderschatten, zij het ge
dwongen, secularisatie meebracht. 
Met de herevangelisatie komt meteen ook de visie in 
beeld, die de paus heeft op de eenheid van Europa. In 
zijn toespraak op de bijeenkomst ter voorbereiding van 
de synode spreekt de paus van de 'eerste evangelisatie' 
van heel Europa, begonnen door de apostelen vanuit 
Rome (sic), en voltooid in de veertiende eeuw met de 
bekering van de vorst -en dus het volk, zo ging dat 
toen -,van Litouwen." Ook de pauselijke toespraken in 
Tsjechoslowakije staan vol van een dergelijk 'Europa
verstiindnis'. De hoofdredacteur van Herder Korres
pondenz, David Seeber, vat samen: 'Het is in wezen het 
katholieke Europa van de voor-reformatorische chris
tenheid, dat werd gedragen door sterke tradities en 
door een krachtige , iedereen vertrouwde volksvroom
heid, en dat werd bevolkt door heiligen. Vanuit deze 
bronnen, verrijkt met een moderne ethiek van de men
senrechten, moet het christelijke Europa opnieuw ge
stalte krijgen.' En hij constateert: 'Dit is een visioen 
met een even fascinerende als simplificerende kijk op 
geschiedenis en maatschappij.'" Het visioen van de 
paus is, niet het minst vanwege zijn historische simpli
ficaties , vergelijkbaar met het zeer ongenuanceerde 
beeld van de christelijke Middeleeuwen, dat in de ne
gentiende eeuw door de katholieke kerk werd gescha
pen om haar verzet tegen de modemisering van de wes
terse samenleving te onderbouwen.'6 
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Bijzondere Synode 
Kijken wij nu tegen deze achtergronden naar de bijzon
dere synode, dan zal deze in twee richtingen moeten 
functioneren. In de eerste plaats zal de katholieke kerk 
zich op deze synode trachten te profileren als de aange
wezen morele instantie om het levensbeschouwelijke 
vacuiim in Oost-Europa op te vullen. De katholieke 
kerk kan zich daarbij natuurlijk in meer of mindere 
mate gesteund weten door het morele prestige dat de 
kerken in de tijd van de communistische regimes heb
ben opgebouwd: 'De godsdienst en de Kerk zijn be
langrijk geworden als efficii!nte factoren in de bevrij
ding van de mens van een toraal slaafs systeem' , aldus 
de paus. 17 Typerend is de preambule bij de wet die in 
1989 de juridische status van de kerk in Polen regelde: 
verwezen wordt daarin naar 'de historische bijdrage 
van de Kerk aan de ontwikkeling van de nationale cul
tuur en aan ( .. .) de versterking van fundamentele mo
rele waarden. '' 8 Oat deze 'morele instantie ' een conser
vatief gezicht zal hebben staat buiten kijf. Het is im
mers het devotionele en traditionele katholicisme dat 
zich de afgelopen jaren in de gunst van Rome mocht 
verheugen, en dat in Oost-Europa het symbool van ver
zet is geweest. 
In de tweede plaats moet de synode zich richten tot de 
westerse Ianden. Het genoemde type katholicisme 
functioneerde immers als het voorbeeld van hoe het ka
tholicisme eruit zou moeten zien.'9 De synode zal onge
twijfeld trachten deze situatie te versterken. 
De vergelijking met de houding van de katholieke kerk 
tegenover de westerse modernisering in de negentiende 
eeuw dring zich hier opnieuw op. Het naar voren schui
ven van de devotie, met name die tot Maria, is een in
middels gebruikelijke kerkelijke reactie tegen wat zij 
beschouwt als de 'boze buitenwereld' . Pius IX, de paus 
van het antimodernisme, legde een grote nadruk op de 
Mariaverering, en de Engelse socioloog McSweeney 
stelt voor deze peri ode vast: 'de massabeweging van 
Mariadevotie in de negentiende eeuw was een zorgvul
dig opgezette campagne met het doe/ de kerk om te vor
men tot een cultureel getto als antwoord op politieke 
dreigingen.' 20 Welnu ook Joannes Paulus II hecht veel 
waarde aan de Mariaverering. Het Iijkt wei geen toeval 
te zijn dat deze verering vooral te vinden is (en gesti
muleerd wordt) in Oosteuropese Ianden, zoals zij in de 
negentiende eeuw aanwezig was in een sterk ontkerke
lijkend Frankrijk." 
Tenslotte een voor ons onderwerp meer zijdelingse op
merking. Gezien de (vermoedelijke) doelstellingen van 
de bijzondere synode zou het een mooi symbool zijn, 
als deze zou worden gehouden op de grens van twee 
werelden, van West en Oost. Niets is echter minder 
waar. De synode zal worden gehouden in Rome, even
als de enige vorige bijzondere synode, namelijk het 
weinig succesvol geworden onderonsje van de paus 
met de Nederlandse bisschoppen. De paus is er duide
lijk op uit de centrale positie van Rome te versterken. 
Tot aan de omwentelingen konden en moesten de Oost
europese bisschoppen sterk op eigen kompas varen - in 
Tsjechoslowakije deden ondergronds zelfs gehuwde 
priesters dienst. Maar nu Oost-Europea voor Rome 

weer rechtstreeks bereikbaar is, is het tijd om orde op 
zaken te stellen. 

Secularisatie in Oost-Europa 
De vraag is natuurlijk, of de beoogde herevangelisatie 
van Oost-Europa ook zal aanslaan. lk heb daar zo mijn 
twijfels over, en wei om twee redenen. 
In de eerste plaats lijkt het er sterk op, dat de populari
teit van de kerken niet uitsluitend gebaseerd is op zui
ver godsdienstige motieven. Nadat de godsdienst door 
de communistische regimes dood was verklaard, waren 
de kerken gedwongen schuilkerken te worden, in de 
dubbele zin des woords. Niet aileen moesten zij zich 
met hun activiteiten verschuilen voor de machthebbers, 
maar ook boden zij aan diegenen, die zich tegen deze 
machthebbers verzetten, een zekere schuilplaats. Zo 
signaleerde Michel in Polen het bestaan van een unieke 
godsdienstsociologische categorie: de ' niet gelovige 
praktizerenden' , wier religieus engagement eerder het 
karakter had van sociaal en politiek verzet dan van 
godsdienstig gedrag.22 Onder hen is de populariteit van 
de katholieke kerk de laatste jaren uiteraard toegeno
men, zeker sinds de huidige paus ondubbelzinnig partij 
koos voor het respecteren van de mensenrechten. ln de 
huidige situatie hebben zij echter geen 'belang' meer 
bij een kerkelijke betrokkenheid. 
De veranderingen in Oost-Europa bieden de kerk de 
mogelijkheid dit schuilkerken-isolement te verlaten. 
Het valt echter te betwijfelen of de kerk wei genegen 
zal zijn dat ook inderdaad te doen. De nieuwe 'vijand' 
heeft zich inmiddels immers al aangediend in de vorm 
van de westerse, religieus en moreel permissieve, men
taliteit. 
Op dit punt maken de kerkelijke !eiders, die griezelen 
van het modeme westerse ethos, zich mijns inziens te
recht zorgen. Godsdienstvrijheid is immers niet 'los 
verkrijgbaar' . Het bereiken daarvan impliceert het op
roepen van andere, daarmee verbonden vrijheden, naar 
westers democratisch model. Om maar eens wat te noe
men: als de kerken een officiele juridische status krij
gen, zoals in Polen ai het geval is, zijn zij niet meer de 
belegerde veste die geen vijfde colonne kan verdragen. 
De kerken zullen rekening moeten houden met meer 
kritiek. Maatschappelijke en politieke democratisering 
zullen gepaard gaan met eigen meningsvorming onder 
de gelovigen en met een toenemende pluraliteit van 
waarden en doeleinden. Deze processen houden niet 
halt voor de kerkdeur. Hoewel mede afhankelijk van de 
politieke ontwikkelingen in de verschillende Ianden, 
ligt het ontstaan van een geseculariseerd, 'liberal' 
katholicisme naar westers model in de lijn der ver
wachtingen.23 Onderzoek naar de inhoud van de uiter
lijk zo Ievende religiositeit in bij voorbeeld Polen heeft 
uitgewezen dat er een groeiende kloof ontstaat tussen 
'het geloof van de natie' als een factor van culturele en 
maatschappelijke integratie enerzijds, en het dagelijks 
godsdienstig Ieven anderzijds. Op het platte land, buiten 
het bereik van steden en politieke oppositie, daalde de 
kerkelijkheid in de afgelopen jaren met 30 procent. 24 Er 
is onder de gelovigen weinig godsdienstige kennis, er 
heerst - nu at- een liberale seksuele en huwelijksmo
raal, het aantal abortussen is het hoogste van Europa, 
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en nu ai leggen gelovigen het accent meer op eigen, 
subjectieve gewetensbeslissingen dan op gehoorzaam
heid aan de objectieve Jeer van de kerk. Althans in 
Polen kan de katholieke kerk problemen verwachten bij 
de overgang van een defensieve 'volkskerk' naar een 
kerk in een open samenleving." Deze problemen zullen 
niet specifiek Oosteuropees zijn, maar gelijksoortig aan 
de problemen waarvoor de kerk zich in de westerse !an
den geplaatst ziet. 26 Inderdaad, als herevangelisatie 
nodig is, dan is zij nodig voor heel Europa. Het is ech
ter maar de vraag of een kerk die meent dat zij zelf de 
rechten van de mens, waarvoor zij zo pleit, nfet hoeft te 
eerbiedigen, de meest aangewezen draagster van deze 
herevangelisatie zal zijn, juist in de Ianden waar deze 
kwestie nog lang zeer gevoelig zalliggen. 

Politieke invloed 
Op basis van de voorgaande overwegingen kan al met 
ai een paging worden gedaan de politieke implicaties 
van de aanstaande bijzondere synode te schatten. Daar
bij moet, zoals uit het voorgaande kan blijken, een on
derscheid worden gemaakt tussen politieke invloed op 
korte en op tangere termijn. 
Door de grote maatschappelijke problemen, en vooral 
door het aangeduide morele vacuiim, zal de invloed van 
de kerk de komende jaren nog sterk zijn. De hang naar 
een nieuw gezag, naar orde na de wanorde, naar 'spel
regels ' , biedt volop ruimte aan de kerk om zich te nes
telen. Zoals wij gezien hebben tendeert de katholieke 
kerk ernaar gezag en morele zekerheden aan te bieden. 
Oat zal naar mijn verwachting dan ook de teneur zijn 
van de bijzondere synode. Op korte termijn valt hier
mee, vermoed ik, heel goed politieke invloed op de op
komende christen-democratie te verwerven. In Polen is 
al waarneembaar hoe kardinaal Glemp bezig is zich los 
te maken van de vakbond Solidariteit, die deels door 
niet-gelovigen wordt geleid, ten gunste van de nieuwe 
christen-democratische partij.27 Op tangere termijn zal 
echter de opkomst van 'liberate' denkwijzen onder ge
lovigen, vooral onder jongere generaties, lei den tot plu
ralisme en ontkerkelijking, en daarmee tot een afne
mende politieke invloed van de kerk. De synode wekt 
bij mij dan ook geen hoge verwachtingen. Men maakt 
geen aanstalten de problemen, waarvoor de kerk in 
West en Oost Staat, fundam'enteel aan te pakken, dat 
wil zeggen: met een volmondige erkenning van de ge
loofservaringen en de rechten van mensen die zich wei 
in de moderne samenleving moeten en willen bewegen. 
De kerkelijke leiders kijken niet naar de toekomst, 
maar proberen te Ieven van een gedachte die wei dege
lijk een utopische herinnering is. Een Europa komt mis
schien nog wei in beeld, maar een christelijk Europa, 
zoals de paus dat voorstaat, zou wat mij betreft een on
gewenst wonder zijn. 
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Armoede in de zorgzame samenleving 

In juni van dit jaar verscheen een rapport van het We
tenschappelijk Instituut van het CDA onder de titel Ar
moede en participatie. Annoede, zo luidt de strekking 
van het rapport, is vee) meer dan een inkomenskwestie. 
Maatschappelijk isolement, gebrek aan participatie en 
athankelijkheid van de overheid spelen een minstens 
even grote rol. Van overheidsoptreden aileen valt de 
oplossing van de annoedeproblematiek in ons land niet 
te verwachten. 'De geatomiseerde burger tegenover de 
anonieme overheid biedt geen houvast om armoede 
terug te dringen. ' Mensen zullen weer in (kleinscha
lige) maatschappelijke verbanden moeten worden ge'in
tegreerd; individuen en organisaties zullen meer dan 
voorheen op hun eigen verantwoordelijkheid moeten 
worden aangesproken. 
In dit artikel zal ik het CDA-rapport aan een kritische 
beschouwing onderwerpen. lk concentreer me daarbij 
op een drietal aspecten die bij de praktische aanbeve
lingen een belangrijke rol spelen. Ze betreffen de visie 
van de schrijvers op: 
- rechten en plichten in de verzorgingsstaat; 
- het gewenste inkomensbeleid; 
- zorg op maat, bijvoorbeeld in de vonn van bijzon-

dere bijstand. 
Analyse en aanbevelingen van het rapport zal ik, waar 
mogelijk, confronteren met de resultaten van recent 
wetenschappelijk onderzoek naar armoede en armoede
beleid in Nederland. 

Rechten en plichten 
Het WI gaat uit van een bepaald ideaal ten aanzien van 
hoe mensen zich tegenover elkaar moeten gedragen. 
Het wil de samenleving zo inrichten dat mensen er met 
hun neus op gedrukt worden dat zij zelf verantwoorde
lijk zijn en niet alles naar anonieme instanties kunnen 
afschuiven.' In verband met armoede gaat het om so
ciale zekerheid, betrokkenheid en werk. Sociale zeker
heid zal in handen van sociale partners instrumenteel 
gebruikt worden om mensen aan het werk te krijgen en 
niet om hen voorgoed een uitkering te geven. lndivi
duele burgers moeten verantwoordelijkheid krijgen en 
nemen voor de mensen in hun omgeving en niet zonder 
meer de zorg voor hun oude moeder, ex-vrouw of kin
deren afschuiven naar de overheid. Door het benadruk
ken van het draagkrachtbeginsel in sociale zekerheid en 
belastingen moeten ze daartoe in staat gesteld (en 
enigszins gedwongen) worden. Ten aanzien van werk 
moet een groter evenwicht tot stand worden gebracht 
tussen rechten en plichten door mensen te stimuleren 
zich om te scholen of werkervaring op te doen en sane
ties toe te passen als zij dat weigeren . 
Recent onderzoek onder uitkeringsgerechtigden en in
stanties waannee zij te maken hebben, schetst een we-

reid die op die van het CDA-WI lijkt, maar bij nader in
zien toch andere trekken heeft.2 Daarin is inderdaad het 
evenwicht tussen rechten en plichten zoekgeraakt, 
maar op een andere manier dan het WI bedoelt. In die 
wereld voelen sommigen zich wei en anderen zich niet 
verantwoordelijk voor elkaar en Ieven mensen in ver
schillende verbanden, terwijl de verhouding tot de be
trokken instanties volstrekt niet duidelijk is. 
De langdurig werklozen zijn in de loop van de jaren 
tachtig werkloos geworden en hebben al een hele ge
schiedenis als uitkeringsgerechtigde achter de rug. Zij 
vonden het aanvankelijk vaak erg vervelend om een 
uitkering te krijgen. Zij schaamden zich, hadden het ge
voel dat zij hun hand op moesten houden en verwacht
ten strenge controle en strakke regels. Zij zochten aan
vankelijk fanatiek werk. Op vacatures reageerden hon
derden mensen. Omscholen was niet aan de orde. Om
scholen naar wat? Uitkerende instanties wilden dat men 
pennanent beschikbaar bleef voor de arbeidsmarkt. Ar
beidsbureaus boden geen werk aan. Integendeel, zij be
sloten juist om zich te richten op de werkgevers en 
plaatsten de meerderheid van de werkzoekenden in de 
bak 'onbemiddelbaar' .3 Sociale diensten zagen het zin
loze van het controleren van sollicitatiebrieven in en 
beperkten dat tot rituele vragen, om mensen niet node
laos aan hun uitzichtloze positie te herinneren. 
Mensen leerden met hun werkloosheid Ieven. Dat kost 
moeite, omdat van een uitkering athankelijk zijn door 
henzelf en andere negatief beoordeeld wordt. Om 
ennee in het reine te komen, gingen zij voor zichzelf en 
anderen hun werkloos-zijn en hun uitkering 'verklaren' 
en rechtvaardigen. Leeftijd en ziekte zijn geldige alibi 
voor werkloos-zijn. Jarenlang kon ieder zeggen dat er 
'gewoon geen werk is'; nu de arbeidsmarkt aantrekt, 
wordt dat moeilijker. Ouderen zien arbeid als een plicht 
en schamen zich voor hun positie. Zij voelen zich afge
dankt. Somrnigen, met name vrouwen, keren zich van 
betaald werk af, omdat zij daarbuiten interessantere be
zigheden vinden: vrijwilligerswerk, hobby of het zor
gen voor (klein)kinderen. 
Veel jongeren ervaren werk niet als een plicht maar als 
een recht, dat zij aileen opeisen als het Jeuk is, vol
doende tijd overlaat voor andere zaken en meer betaalt 
dan de uitkering en eventuele bijverdiensten. Jongeren 
zijn vaak bezig met een opleiding (ten onrechte met be
houd van uitkering), het opzetten van een eigen bedrijf 
(idem), hobbies, vrijwilligerswerk, zwart werk of een 
combinatie van deze zaken. Velen zullen daarmee ooit 
aan de slag komen. Voor hen is sociale zekerheid in
strumenteel, maar niet zoals het CDA-WI dat bedoelt. 
Nog ongeveer een derde dee! van de uitkeringsgerech
tigden zou zeer regelmatig solliciteren en nog kansen 
hebben op de arbeidsmarkt. 
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Over financiele afhankelijkheid wordt heel verschil
lend gedacht. Daarbij spelen twee soorten argumenten 
een rol: gedachten over het principiele uitgangspunt dat 
man, vrouw en kinderen onder een financieel regime 
zouden moeten vall en en financiele argumenten. Steeds 
meer mannen en vrouwen willen voor hun onderhoud 
niet afhankelijk zijn van hun partner. Kinderen willen 
vanaf een bepaalde Ieeftijd hun hand niet meer ophou
den. Bovendien geeft het besef dater meer geld binnen
komt als men niet samenwoont, veel mensen het gevoel 
'een dief van de eigen portemonnee te zijn' als zij zich 
als economische eenheid Iaten registreren. Daarbij 
speelt de ruimte die zij in de praktijk krijgen een rol: in 
een grootschalige samenleving kan de overheid niet 
daadwerkelijk controleren hoe mensen samenleven.• 
Het denken over rechten en plichten verandert en voor 
velen is het vervullen van arbeids- en onderhoudsplich
ten erg moeilijk geworden. In de nieuwe opvattingen 
houden sommigen voor zichzelf erg weinig plichten 
over en zien veel als hun recht (en dus de plicht van an
deren). Met een moreel appel op verantwoordelijk
heidsgevoelens zal het evenwicht zich echter niet her
stellen. Normen vervullen aileen hun functie wanneer 
mensen er aan kunnen voldoen; als dat niet lukt en als 
de controle daarop het eveneens laat afweten, worden 
plichten niet meer als zodanig ervaren. Met het over
dragen van bevoegdheden aan sociale partners en maat
schappelijke organisaties zullen rechten en plichten in
gevuld worden op de manier die hen past.' Het is de 
vraag of burgers zich daardoor meer aangesproken zul
len voelen. 
In dat Iicht is ook het sanctie-beleid dat het CDA-WI 
voorstelt, problematisch. 'Daar waar een lokale over
heid initiatieven onderneemt om mensen verder te hel
pen, mag van betrokkenen een positieve reactie worden 
verlangd, zulks op straffe van sancties' , meent het insti
tuut. Men gaat zo voorbij aan de feitelijke situatie 
waarin veel werklozen zich bevinden- en vooral dege
nen met wie bij werkgelegenheidsprojecten weinig eer 
meer te behalen valt. Deze mensen hebben vroeger 
weinig geleerd, hebben altijd op plekken gewerkt waar 
ze op dat moment het meeste verdienden en hen is nog 
nooit gevraagd wat zij will en. Zij kunnen 'aanpakken' 
maar meer ook niet. lets leren is voor hen een riskante 
investering - het risico is een definitieve deuk in het 
zelfvertrouwen- waartoe zij aileen maar bereid zijn als 
aan het afzienbare einde 'gewoon, eerlijk, betaald' 
werk wacht. Dat zij garanties vragen, is niet uit luiheid, 
maar uit zelfbescherming. Dat is geen reden om hen 
aan hun lot over te Iaten, maar dwingt tot een voorzich
tige, persoonsgerichte aanpak, waarbij risico's worden 
vermeden. Helaas kost zo'n aanpak van langdurige 
werkloosheid enorm veel begeleiding en dus erg veel 
geld per arbeidsplaats. Sancties zouden hen zwaar tref
fen, zowel in hun portemonnee als in hun ziel en zou
den hen niet geschikter maken om aan de slag te 
komen. 

Inkomensbeleid 
De relatieve ongrijpbaarheid van het be grip armoede en 
de betwistbaarheid van de uitkomsen van elk armoe
deonderzoek, maken het politici niet makkelijk. Een 
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goede omschrijving en analyse van armoede geven is 
moeilijk, maar noodzakelijk om nate gaan water tegen 
te doen is. Armoede en participatie kiest voor de vol
gende omschrijving: 'er lijkt van armoede gesproken te 
kunnen worden als mensen als gevolg van financiiile , 
sociale en persoonlijke omstandigheden niet of onvol
doende deelnemen aan het sociale verkeer' . 
Het CDA-WI rapport haalt daarmee mijns inziens oor
zaken en gevolgen van armoede door elkaar. Armoede 
is langdurig een zodanig inkomen hebben dat men 
grote moeite heeft om maandelijks, wekelijks en dage
lijks de eindjes aan elkaar te knopen. Armoede is in es
sentie een materieel probleem met materiele en imma
teriele oorzaken en met grote immateriele gevolgen. 
Door armoedeonderzoekers is de laatste jaren om dui
delijk te maken wat arm zijn betekent nadruk gelegd op 
het uit geldgebrek niet kunnen deelnemen aan het 
maatschappelijk verkeer als gevolg van armoede. Oor
zaken van armoede moeten zo goed mogelijk worden 
bestreden, zodat het verschijnsel vermindert en daar
mee de gevolgen. Dat is een meer logische aanpak dan 
het bestrijden van de gevolgen zoals het met aile mid
delen tegengaan van isolement, zonder voldoende aan 
de materiele oorzaken daarvan te doen. Ook maken de 
persoonlijke kanten van armoede deze nog niet tot een 
persoonlijk probleem dat aileen op individueel niveau 
kan worden opgelost. 
De keuze van het WI voor een dergelijke individuele en 
immateriele duiding van armoede betekent dat mate
riele oplossingen niet zo hard nodig zijn en beperkt 
kunnen blijven tot doelgroepenbeleid en oplossingen 
voor individuele problemen. De koppeling tussen lonen 
en uitkeringen moet, beleidsmatig, gehandhaafd wor
den, maar verdere verhoging van minimumloon en uit
keringen wordt beschouwd als eenzijdig beleid dat de 
werkelijke oorzaken van armoede - gezocht in een in
dividualiserende samenleving- niet aantast. Erkend 
wordt dat het sociaal minimum sedert het begin van de 
jaren tachtig bij de andere inkomens is achtergebleven. 
Opnieuw 'koppelen' wordt voldoende geacht. Inhalen 
van de achterstand zou niet nodig zijn omdat in de jaren 
zeventig het sociaal minimum 'in economisch opzicht 
kennelijk te hoog was geworden', wat een wei erg mak
kelijke en niet onderbouwde redenering is. Waarom 
zou bovendien inkomensbeleid per definitie eenzijdig 
zijn en niet kunnen samengaan met beleid inzake alge
mene welzijn en de bestrijding van immateriele oorza
ken van armoede? 
Naast behoud van de koppeling bepleit het CDA-WI in 
het kader van het inkomensbeleid een actieve gezinspo
litiek. Een van de oplossingen die wordt aangedragen 
om de relatieve armoede van gezinnen met kinderen te 
verlichten is de mogelijkheid om uitkeringen meer te 
differentieren naar kindertal. Dat klinkt logisch, maar 
blijkt bij nadere uitwerking onmogelijk. Echtparen met 
en zonder kinderen krijgen nu een uitkering van 100% 
van het netto-minimumloon. Uitkeringen kunnen die 
grens van het minimumloon niet overschrijden. Als 
mensen met kinderen meer moeten krijgen dan mensen 
zonder kinderen, zouden de laatsten tot bijvoorbeeld 
90% of 95% van het minimum terug moeten en zou 
men degenen met kinderen op 100% Iaten. Dan is er 
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tussen hen meer gelijkheid in bestedingsmogeHjkheden 
bereikt, maar de totale armoede is tevens vergroot in 
plaats van verminderd. Eenoudergezinnen die nu 90% 
van het minimumloon krijgen, zouden naar gelang het 
aantal kinderen het moeten doen met uitkeringen van 
92, 94 en 96% of iets van dien aard. Dat betekent ge
schuif met enkele tientjes, waarvoor een enorme admi
nistratieve rompslomp moet worden opgezet. De maat
regel zou meer kosten dan hij opbrengt.6 Een andere 
mogelijkheid die het rapport ter overweging geeft, 
maar waarin het geen keuze doet, is de inkomensafhan
kelijke kinderbijslag. Ook hier geldt het bezwaar van 
hoge administratieve kosten. Belangrijker, om niet te 
zeggen funest is het door het WI niet genoemde argu
ment van de armoedeval.' 
Daamaast wordt in het rapport ondersteuning van kost
winners bepleit. Het WI merkt op dat in een wereld 
waarin mensen meer volgens gelijke patronen zouden 
Ieven, het tamelijk eenvoudig zou zijn om een ideaal 
sociaal en fiscaal stelsel te ontwerpen. Dat het traditio
nele leefpatroon doorbroken is, maakt het moeilijker. 
Ons huidig stelsel hinkt op twee gedachten, door deels 
uit te gaan van individuele rechten en deels van de 
draagkracht van huishoudens. Het WI zou Iiever geheel 
voor draagkracht kiezen, maar ziet de beperkingen 
daarvan wei in. Voorlopig wordt voorgesteld aan de 
bovenkant van de inkomensverdeling meer draagkracht 
in te bouwen en aan de onderkant meer individuele 
rechten.8 

Vooral tweeverdieners roepen de irritatie van het We
tenschappelijk Instituut op: in 'een opkomende "meer
verdieners" -cultuur met ruimere consumptiepatronen' 
zou de armoede van huishoudens waar slechts een uit
kering binnenkomt des te meer afsteken. Dat ook rijke 
eenverdieners flink kunnen consumeren, wordt buiten 
beschouwing gelaten. Tweeverdieners zijn voor het WI 
mensen met hogere inkomens, maar in werkelijkheid 
zijn het decennialang vooral de vrouwen (en kinderen) 
van laagverdienende mannen geweest die bijverdien
den. Pas vrij recent zijn ook vrouwen van beterbetaalde 
mannen gaan of blijven werken. Inkomsten van ge
huwde vrouwen leiden voor zover bekend zowel tot ni
vellerende als tot denivellerende tendenzen in de inko
mensverdeling in Nederland.9 Het feit dat vrouwen ook 
als zij kinderen en een levenspartner hebben, willen 
werken, hoeft niet noodzakelijk bij te dragen aan dear
moede en het isolement in onze samenleving. Integen
deel, uit een recent onderzoek onder bijstandsvrouwen 
blijkt dat het zelfstandigheidsvirus ook hen raakt. Dat 
kan aileen maar armoede tegengaan. Als deze vrouwen 
waren blijven werken tijdens hun huwelijk en als geor
ganiseerde kinderopvang vanzelfsprekender was, was 
een aantal van hen nooit in de bijstand gekomen. 
In bedekte termen vaart het WI nog een keer uit tegen 
werkende gehuwde vrouwen. Over het isolement 
waarin vee! alleenstaande AOW-ers Ieven wordt opge
merkt dat 'de grot ere arbeidsparticipatie van de paten
tide beroepsbevolking ... wei eens consequenties (kan) 
hebben die in kaart gebracht moe ten worden'. Ofwel 
als meer vrouwen gaan werken, zullen ze niet meer 
vrijwillig ouderen blijven bezoeken. Dat zorgzaarnheid 
ook door mannen gestalte kan worden gegeven, heeft 

het WI nog niet bedacht. Als meer vrouwen gaan wer
ken, zullen meer mannen minder kunnen gaan werken 
en daadwerkelijk bijdragen aan de zorg voor hun kin
deren en hun bejaarde moeder. Dat is pas een zorgzame 
samenleving! 

In het kader van de keuze van het WI voor uitbreiding 
van het draagkrachtbeginsel, detoneert des te meer het 
feit dat ter overweging wordt gegeven om het mini
mumloon te individualiseren. Het minimumloon is in 
principe bedoeld als een gezinsloon, wat 'voor jonge
ren steeds meer te lijkt eroderen.' En omdat de regering 
er toch al van uit gaat dat de '1990-generatie' zelfstan
dig is, zou het minimumloon ook op het individu kun
nen worden afgestemd, ofwel verlaagd dus. Het zou 
aldus het WI merkwaardig zijn als dat wei voor bij
standstrekkers zou gelden en niet voor werkenden. Dit 
is christelijk sociaal beleid in de negatiefste zin van het 
woord. Er mag niet op twee gedachten worden gehinkt, 
maar als het economisch goed uitkomt, doet het WI het 
zelf ook. De uitkeringsrechten voor jongeren zijn ver
minderd door vrouwen van mannen die een bijstands
uitkering krijgen naar de arbeidsmarkt te verwijzen 
- waar het WI als tegenstander van individualisering 
tegen moet zijn - zonder hen zelfstandig recht op een 
uitkering te geven (de 1990-maatregel). En vervolgens 
wordt voorgesteld het minimumloon van werkende 
jongeren te verlagen, omdat het anders zo ongelijk is 
ten aanzien van uitkeringsgerechtigde jongeren. Het 
betekent overigens ook dat jonge minimurnloners die 
wei een gezin willen onderhouden op de door het CDA 
zo gewaardeerde wijze, bijstand zullen moeten aanvra
gen om dat te kunnen. Op dit punt gaat het gezinsden
ken van het WI even lelijk mank. 

Zorg op maat 
Het derde en laatste aspect dat ik hier behandel betreft 
de nadruk in het rapport op 'zorg op maat'; op een be
leid dat, in aansluiting op het in de vorige paragraaf be
handel de algemene inkomensbeleid, zoveel mogelijk 
recht doet aan de uiteenlopende situaties waarin indivi
duen en groepen zich bevinden. Het CDA-instituut be
pleit in dat verband bijverdien-mogelijkheden voor be
paalde groepen uitkeringsgerechtigden, en het op rui
mere schaal verstrekken van bijzondere bijstand. 
Het CDA-WI rapport verwijst mensen voor wie het so
ciaal minimum financieel niet toereikend is naar de bij
zondere bijstand, die daarvoor ruimer zou moeten wor
den toegepast. De Algemene Bijstandswet is in 1965 
begonnen als een volstrekt ongenormeerde, decentraal 
uit te voeren wet. Het centrale uitgangspunt is dat de 
uitkering afhankelijk behoort te zijn van de persoon
lijke omstandigheden, het zogenoemde individualise
ringsbeginsel. AI in 1965 kwarn een beweging in de 
richting van centrale normering op gang. De regering 
schrok van de snelle stijging van uitgaven aan de ABW 
en wond zich op over gemeenten die teveel uitkering 
verstrekten, de oppositie (in casu de PvdA) en de vak
bonden ergerden zich aan gemeenten die heellage uit
keringen verstrekten. 
Grotere beleidsvrijheid zal de oude strijd over de 
hoogte van de gemeentelijke uitkeringen weer doen 
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losbarsten. Een individuele benadering van het arrnoe
deprobleem stelt niets voor Of leidt tot niet vee! lagere 
uitgaven dan een algemene verhoging van uitkeringen 
en is dus een vlucht vooruit. Op korte terrnijn zal die 
benadering leiden tot een ongelijkere behandeling van 
uitkeringsgerechtigden. Volgens het CDA-WI rapport 
mag men ongelijke behandeling als gevolg van per
soonlijke omstandigheden niet confronteren met het 
begrip rechtsgelijkheid omdat elk geval uniek is. In de 
praktijk van de bijstandsverlening blijkt echter dat on
gelijke behandeling niet voortvloeit uit unieke omstan
digheden, maar uit de presentatie ervan door clienten 
en de interpretatie daarvan door ambtenaren. In- voor 
zover ooit vergelijkbaar - gelijke situaties krijgt de ene 
persoon meer voor elkaar dan de andere. Dat is beslist 
niet hetzelfde als de in het individualiseringsbeginsel 
bedoelde behandeling naar omstandigheden. 
Ongelijke behandeling is onverrnijdelijk, maar uit het 
oogpunt van rechtsgelijkheid moeten we zorgen dat dit 
aspect van de verzorgingsstaat zo weinig mogelijk kan
sen krijgt. Hoe meer arrnoede gelenigd moet worden 
door het gebruik van de bijzondere bijstand, hoe meer 
ambtenaren gedwongen zullen worden hun inforrnele 
strategieen toe te passen en hoe ongelijker de behande
ling van (bijna) gelijke gevallen zal worden. 
In Armoede en participatie worden overigens ook al
leenstaanden die uitsluitend van een AOW-uitkering 
moeten Ieven voor een aanvulling daarvan naar de bij
zondere bijstand verwezen. Daarrnee wordt een ont
wikkeling van bijna tachtig jaar doorbroken, waarin het 
ouderdomspensioen zeer langzaamaan op het niveau 
van het sociaal minimum is gekomen. De ouderdoms
voorziening werd tot in de jaren zeventig emstig ge
plaagd door het feit dat zij onder het bestaansminimum 
lag, zodat ouderen zonder ander inkomen altijd een 
aanvullende uitkering van arrnenzorg (later de sociale 
dienst) nodig hadden. Velen leefden Iiever in armoede 
dan dat zij die vroegen. Elke verhoging van de ouder
domsuitkering leverde degenen die het slechtste af 
waren niets op, omdat zij dan minder aanvullende bij
stand kregen; dit tot grote woede van het parlement. De 
AOW ontoereikend achten voor een groot dee! van de 
AOW-ontvangers en hen naar de bijstand verwijzen is 
een verregaande aantasting van de rechten van ouderen 
en zal, zoals gezegd, tot grotere ongelijkheid leiden. 

Dan de bijverdien-mogelijkheden die het CDA-insti
tuut wil verruimen voor mensen die eigenlijk geen kan
sen meer hebben op de arbeidsmarkt. Behalve voor de 
hand liggend is deze gedachte, als een van de weinige 
in het rapport, ook sympathjek. Bijverdienen betekent 
ook nog een beetje meedraaien in de maatschappij en 
een wat ruimer inkomen. Ik vrees aileen dat we hier op 
de grenzen van sociaal beleid stuiten. 
Het is onmogelijk om een onomstreden, eenduidig, niet 
voor vergissing of fraude vatbaar criterium te vinden 
waarop voorgoed-njet-werkenden zijn te onderschei
den van degenen die niet mogen bijverdienen. Voor bij
standsvrouwen wordt nu officieel het criterium 'leeftijd 
van het jongste kjnd ' - 12 jaar- gebruikt om onder
scheid te maken tussen degenen die wei en niet be
schikbaar moeten zijn voor de arbeidsmarkt. In de 
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praktijk wil de ene vrouw echter graag aan het werk als 
haar kind een jaar oud is, de andere als de jongste 16 en 
de derde wil dan eindelijk eens van de kleinkinderen 
gaan genieten. Dit heldere criterium betekent dus voor 
de een dat zij te vroeg op plichten wordt aangesproken 
en voor de ander dat zij te laat mogelijkheden krijgt 
aangereikt. 
Een ander duidelijk criterium is de leeftijd van de be
trokkene. Ten slotte zijn we het er ook ooit over eens 
geworden dat men met 65 jaar niet meer hoeft - maar 
nog wei mag - werken. Mogelijk zouden we het ook 
eens kunnen worden over een leeftijd waarop langdurig 
werklozen zich niet meer beschikbaar hoeven te hou
den voor de arbeidsmarkt en mogen bijverdienen, bij
voorbeeld 55 jaar. Een 'opstand ' van 55-jarigen tegen 
zo 'n vorrn van afschrijving, sluit ik niet uit. Zonder dat, 
blijft nog de vraag open hoeveel iemand mag bijverdie
nen. Als de regeling namelijk erg gunstig uitpakt (en 
dus een basisinkomen voor 55-plussers betekent!), zul
len ook jongere mensen er toegang toe willen hebben 
en als de regeling ongunstig uitpakt, zullen de ouderen 
zich extra genomen voelen. 
Kortom, hoewel het een aantal problemen zou oplos
sen, zou een dergelijk beleid teveel andere oproepen. 
Elke politicus die denkt aan verdere differentiatie in het 
stelsel van sociale zekerheid, zou eerst eens Van der 
Veens proefschrift moeten lezen. Hij laat zien hoe der
gelijke regels de uitvoering totaal blokkeren en leiden 
tot beleid dat weinig met de bedoelingen ervan te 
maken heeft. 

De kerken en de armen 
Tenslotte een opmerking over de in het rapport bepleite 
integratie van armen in de samenleving. Het WI heeft 
maatschappelijke organisaties een aantal rollen toege
deeld in het betrekken van werklozen, ouderen en 
arrnen bij de samenleving. In een geval neemt dat een 
vorrn aan die nauwelijks meer serieus te nemen is. 
Voorgesteld wordt om mensen die dat willen gelegen
heid te geven hun uitkering op te halen bij zo'n maat
schappelijke organisatie- blijkbaar de kerk of diaconie 
- in plaats van bij de kjlle sociale dienst. 'Het gaat 
daarbij niet om liefdadigheid of het creeren van afhan
kelijkheden, maar om het doorbreken van isolement en 
het handelen vanuit een levensbeschouwelijk verant
woordelijkheidsbesef' Enig historisch besef is hier op 
zijn plaats. Zowel de Arrnenwet van 1854 als die van 
1912 legden het primaat voor de zorg voor de arrnen bij 
de kerken en particulier initiatief. AI in de tweede helft 
van de 19de eeuw echter, dekte die vlag de lading niet 
meer, want de hulp moest steeds meer van de lokale 
overheid komen. De kerkelijke hulp was volstrekt on
toereikend en steeds meer armen wilden er niets van 
weten. Weinig reden om dat opnieuw te proberen. Van 
oudsher hebben de armen de taak gehad om anderen de 
gelegenheid te geven om goed te doen. Opnieuw wil 
het WI die rol voor hen: ze moeten zorgen dat de ker
ken kunnen handelen vanuit levensbeschouwelijk ver
antwoordel ijkheidsbesef! 

Noten 
I. Er is dan ook nauwelijks waardering voor sociale vemieuw-
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ing in het rapport omdat daarbij verantwoordelijkheid aan de 
lokale overheid wordt overgedragen, in plaats van aan maat
schappelijke organisaties. 

2. R.J . van der Yeen, De sociale grenzen van beleid, Stenfert 
Kroese, 1990; G. Engbersen, Publieke bijstandsgeheimen, 
Stenfert Kroese, 1990; B. Cuelenaere, Vrouwen uit de bij
stand, Erasmus Univers iteit, 1990; R. Muffels, J. Rietveld en 
M. Vriens, Langdurig werklozen op de arbeidsmarkt, 
K.U.B., 1990. 

3. Tachtig procent van ge"interviewde langdurig werklozen in 
Til burg had nog nooit meegemaakt dat het arbeidsbureau een 
initiatief voor een ge prek had genomen. Muffels, c.s. 80-81 . 

4. Wie dat niet gelooft, leze Vander Veens verslag van de ma
nier waarop een sociale dienst in een grote stad moet werken. 

5. VanderVeen beschrijft hoe bedrijfsverenigingen tegenwer
ken als mensen vrijwilligerswerk willen doen of zich willen 
Iaten omscholen. Hoe meer de opleiding aansluit bij de ar
beidsmarkt, hoe meer weerstand het oproept. Bij elke twijfel 
over de beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt wordt de uit
kering stopgezet. Oat werpt geen gunstig Iicht op de over-

Vervoig van biz. 338 
komen van de betekenis van spel- en stelregels en om 
de vraag te kunnen beantwoorden wat tot het terrein 
van het recht en wat tot dat van de macht behoort, is in
zicht in de historische wortels volstrekt noodzakelijk. 
Wat nu algemeen aanvaarde norm is, is er niet altijd ge
weest en behoeft ook niet voor eeuwig de norm te blij
ven. Wat nu aanvaard is, is ooit object van politiek con
flict geweest en is door mensenhand - die van parle
mentariers en ministers - omgevormd tot compromis 
en vervolgens tot regel. Wat nu geaccepteerde stelregel 
is, was ooit onvermijdelijke regel van het spel en omge
keerd. De studie van machtsspel en normvorming, in 
het bijzonder die van de transformatie van het een in het 
ander, is aileen denkbaar bij de gratie van grondig par
lementair-historisch inzicht. Staat en Grondwet mogen 
aan centrale betekenis hebben verloren, het moment 
van aanvaarding en verantwoording ligt nog steeds op 
die ene plek: het parlement. 
Wellicht dat de centrale parlementaire plek zich in de 
komende jaren verplaatst van Den Haag naar Brussel en 
Straatsburg. De studie van de parlementaire geschiede
nis doet er goed aan de verschuiving van nationaal naar 

Vervoig van biz. 342 
20. B. McSweeney, Roman Catholicism. The search f or Re

levance (Oxford 1980), p. 47. 
21. McSweeney merkt over de Mariaverschijningen in Frank

rijk op: 'Het is niet intrinsiek strijdig met het katholieke ge
loof dar de belangen en her beleid van de Maagd zouden 
kunnen samenvallen met die van de paus. Maar in het Iicht 
van de f eiten is het moeilijk die coi"ncidentie te verklaren en 
tegelijk vast te houden aan het orthodoxe geloof dat de 
heme/ een werkelijkheid is die de politiek van kerk en we
reid overstijgt.' (Roman Catholicism, p. 47.) 

22. In westerse Ianden plegen godsdienstsociologen globaal 
slechts drie categorieen te onderscheiden: gelovigen 

die praktizeren, gelovigen die niet praktizeren, en niet-gelo
vigen - die ' uiteraard ' niet praktizeren. Vgl. E. Michel, 
'Christelijk geloof en overgang naar de democratie in 

dracht van verantwoordelijkheden aan sociale partners. Van 
der Veen, p. 131. 

6. Het is niet onwaarschijnlijk dat het WI overweegt om - van
wege de 'prikkel om werk te zoeken' - de uitkeringen op een 
lager niveau dan 100% van het minimumloon te brengen, 
maar dat sta11t nergens in het rapport. In dat geval zou kinder
afhankelijkheid van uitkeringen mogelijk zijn. 

7. Om enige zoden aan de dijk te zetten zou een inkomensaf
hankelijke kinderbijslag vrij sterk met het dalen van het in
komen moeten toenemen. In dat geval gaan uitkeringsge
rechtigden die gaan werken er financieel op achteruit. 

8. Meer draagkracht: door aan te bevelen om in CAO's voor 
bovenwettelijke werknemersverzekeringen gunstige regels 
ten behoeve van gezinnen met kinderen op te nemen (heeft 
dus aileen betrekking op de draagkracht van degenen met ho
gere uitkeringen). Meer individualisering: door de !eden van 
huishoudens waarin niemand nog kans heeft om werk te vin
den hun bijverdiensten te Iaten behouden. 

9. Ik gebruik hier de term 'gehuwd' voor zowel getrouwde als 
samenwonende vrouwen. 

bovennationaal in haar aandacht te betrekken, onder an
dere door vergelijkende parlementsstudie. Voorlopig 
zal zij zich moeten concentreren op kritisch-historische 
waardering van wat in eigen nationale kring de een ge
neigd is te zien als stelregel van politiek handelen en de 
ander als een spelregel. 
Voorts is de parlementaire geschiedenis bij uitstek ge
schikt om te demonstreren, dat er - zoals ik heb geleerd 
van hem die hier v66r mij de parlementaire geschiede
nis heeft gedoceerd- in de politiek meer is dan juridi
sche wet en politicologische wetmatigheid. Politiek in 
verleden en heden is het werk van concrete en levende 
mensen, met hun humeur en strijdvaardigheid, hun ang
sten en hun inventiviteit, hun moed en ook, zoals Ma
chiavelli het noemde, hun Virtu, dat onontbeerlijke 
mengsel van bekwaamheid en onfatsoen. 
Parlementaire geschiedenis is, op haar eigen wijze, ten
s lotte rechtsgeschiedenis: minder op zoek naar de tradi
tie en de bronnen van het recht; meer naar het moment 
waarop de politieke wilsvorming in staat bleek tot de
politisering, dat is: vorming van aanvaarde norm. 

Polen', in: Pro Mundi Vita Studies, nr. 14, april1990, p. 13-
15; Nosowski , 'Katholieke kerk in Polen op een keerpunt', 
p. 71. 

23. Nosowski , 'Katholieke kerk in Polen op een keerpunt', p. 
75-76. 

24. Ibidem. 
25 . D. Bingen, 'Was einmalig ist, und was sich gleicht. Religio

sitat und Ethos im katholischen Polen', in: Herder Korres
pondenz, 44 (1990), p. 18-22. 

26. P. Hebblethwaite veronderstelt dat het communisme het se
cularisatieproces in Oost-Europa in feite slechts enkele de
cennia heeft vertraagd ('Van droom tot illusie', in: De Ba
zuin, 21 september 1990). 

27. Michel, 'Poland, the Church and Democracy', p. 91. 
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Marianne, Soeur Deploree 

over haar nalatenschap 
uitgepakt, zei je 
phi, een heel Ieven 
de jaarringen rondom het hart 

wat die allemaal nog van plan was 

we zitten in de tuin 
Lachesis en ik 
de wind komt vandaag uit zee 
rondom het huis 
kreunt de schors van de bomen 
snikhete droge wind uit afrika 

wat die nog van plan 
drie nieuwe serviezen had ze 
volkomen compleet 

en dan ldagen haar leerlingen 
over verveling 
alsof ze de draad van het verhaal 

drie grote feestdiners 
drie nieuwe huizen 
of drie hartstochtelijke ruzies 

een voor elk van de fata 
een heel Ieven en nog zoveel stof 
het vertellen waard 

stilluisteren we naar de wind 
de bast van de bomen 
en de lambrizering van een hoge zaal 
vervuld van verhit gedebateer 
bijna net zo ver verwijderd weg 
als het begin van de wind 

die een laken uit zee 
over de kust trekt 

en de bomen benauwt en de tafel beweegt 
en het bestek en de glazen op tafel 

en de ogen 
in een lang verhaal kort 

en de mond droog 

De vertaler van Nobel-prijswinnaar Paz (Meulenhoff) bezingt de teloorgang van de revolutie. 
Ze zijn, twee van de Fata, boos op hun zuster Atropos, want die brak de levensdraad af (Rein Bloem) 
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Signalementen 

Van Mierlo's wonderbare tempeldak 

Hans van Mierlo weet het altijd mooi te zeggen, maar 
meestal zit hij er naast. Zo gebruikte hij tijdens de Al
gemene Beschouwingen van de Tweede Kamer in ok
tober jl. het beeld van een Griekse tempel met een zwe
vend dak, dat mirabile dictu op zijn plaats bleef, ook al 
waren de zuilen allang ingestort. Zoals de hangende 
tuinen van Babylon niet echt hingen, zo zweeft ook het 
dak van Van Mierlo 's tempe) niet echt. Van tweeen 
een: Of de zuilen staan nog overeind, Of het dak Iigt al 
op de grand. 
Opmerkelijk is dat Van Mierlo's kromme beeldspraak 
geheel strookt met zijn onjuiste beoordeling van het 
verschijnsel 'verzuiling'. Met deze beeldspraak wilde 
hij aangeven dat verzuiling een cultureel fossiel is uit 
een letterlijk voltooid verleden tijd. Begrijpelijk, want 
zo leeft het in de politieke opinie en daarvan Ieeft weer 
Van Mierlo. De periode van verzuiling began zo onge
veer aan het einde van de vorige eeuw en Iiep definitief 
ten einde in de tweede helft van de jaren zestig, toen de 
Provo's optraden en 0 '66 werd opgericht, zo zegt men. 
Een oppervlakkige waameming. Oat 0 '66 het nooit 
echt gehaald heeft als altematief voor het Nederlandse 
politieke stelsel, maar als iets onduidelijks is blijven 
hangen tussen de VVD en de PvdA in, zegt toch ge
noeg. De Nederlandse politiek kende en kent in heel de 
twintigste eeuw drie hoofdstromingen: liheralisme , so
ciaal-democratie en christen-democratie. Vooral het 
overeind blijven van de christen-democratic legt van 
dit blijvend element in de Nederlandse politiek duide
lijk getuigenis af. Achteraf gezien blijkt de voorspel
ling dat christelijke politiek zou verdwijnen een wens
denken te zijn geweest. Het culturele landschap van de 
lage Ianden bij de zee ligt onder een open hemel van 
wisselende luchten, maar die wisseling voltrekt zich 
met voorspelbare regelmaat. 
Natuurlijk is er veel veranderd in de afgelopen twintig, 
dertig jaar. Tussen de drie hoofdstromingen zijn allerlei 
verbindingsstroompjes ontstaan, er hebben zich dode 
riviertakken gevormd en beddingen hebben zich ver
plaatst. Vooral beginnen de drie hoofdstromingen el
kaar te verdringen in het midden van de Nederlandse 
politieke delta. Maar nog steeds zijn ze als aparte stro
mingen duidelijk aanwijsbaar. 
Is daarmee gezegd dat de verzuiling is gebleven? Nee 
en ja. Nee, in de stereotype vorm waarin de publieke 
opinie de verzuiling ziet. Ja, in wat verzuiling wezen
lijk was: een ideologisch orientatiepunt, een politieke 
en culturele Ieerschool, een emancipatiebron voor min
derheden. Wie dwars door aile zin en onzin van de ver
zuiling heenkijkt, ziet dat in die mogelijkheid voor 
emancipatie het eigenlijke bestaansrecht voor verzui-

ling heeft gelegen. Want al mocht dan de structuur van 
de verzuiling op een verkalkte huls lijken, binnen die 
huls was het een en al beweging. 

Laat ik dat met een aantal herinneringen toelichten. 
Ik ben opgegroeid in een typische arbeiderswijk van de 
fabrieksstad Hengelo: de Nijverheid. Daar woonden 
mensen van allerlei politieke richting en godsdienst, 
maar de grootste groepen waren de katholieken en de 
socialisten. De protestantse groep was kleiner en ik 
groeide op binnen een van de kleinste groepen van de 
'christelijke zuil': de gereformeerde. De uiterlijke ken
merken van de verzuiling waren in ons Ieven signifi
cant: we gingen naar de gereformeerde kerk, naar de 
christelijke school, waren lid van het CNV en de 
NCRV, stemden ARP, Iazen Trouw en zochten onze le
venspartner binnen de eigen zuil. Als de NCRV uitzond 
zei mijn moeder: de radio aan, vandaag is het van ons. 
De socialistische buren luisterden naar de V ARA en de 
katholieke naar de KRO. En allemaal naar het nieuws. 
Later ook al wei naar de 'anderen' , maar in het I idmaat
schap bleef men zijn voorkeur uitdrukken. 
Toch waren er over en weer herkenningspunten. Om te 
beginnen moesten al die mensen van ongeveer het
zelfde krappe budget rondkomen en dat schept een 
band. Bij ons thuis werd niet gerookt en gedronken en 
bij onze socialistische buren ook niet. Het socialistisch 
strijdlied voor de V ARA leek verdacht veel op het 
christelijk lied van de NCRV (katholieke Iiederen 
waren heel anders) en in zanguitvoeringen hadden so
cialistische koren evenveel moeite om het zuiver te 
houden als christelijke koren. Naar het concertgebouw 
gaan om beroepsmusici te horen gebeurde hoogst zel
den, daarvoor ontbrak eenvoudig het geld. Men schiep 
zijn eigen cultuur en daar was men trots op. In de oar
log werkte men nauw samen om eten en brandstof te 
halen, onderduikers te herbergen, illegale blaadjes rond 
te brengen en razzia's goed door te komen. En als kin
deren speelden we met iedereen, dat ging geheel buiten 
de zuilen om. 
Het eigenlijke wat ons bond, bedenk ik nu, was dat wij 
ons wilden emanciperen ten opzichte van de gezeten 
burgerij van Hengelo. Als fabrieksstad kende Hengelo 
een duidelijke klassen- en standenmaatschappij. De be
wooers van de Nijverheid, of ze nu behoorden tot de 
socialistische, de katholieke of de gereformeerde zuil, 
bevonden zich allemaal onderaan de maatschappelijke 
ladder. En de anderen wilden hen daar houden. Ik her
inner me nog haarscherp dat mijn ouders, toen ze mij 
'naar de HBS lieten gaan ', zoals dat heette, te horen 
kregen dat het maar beter was dat iedereen in zijn eigen 
stand bleef. Oat heb ik vaker moeten horen, toen ik naar 
de universiteit ging bij voorbeeld. Eens arbeider, altijd 
arbeider. 
Binnen die zuil kon je je emanciperen. Je had er veel 
gemeenschappelijks en dat was noodzakelijk. Er waren 
herkenningspunten in sociale positie, in geloofsopvat
ting, in culturele beperkingen. We studeerden er Iustig 
op los, lazen alles wat ons onder ogen kwam en debat
teerden over kerk en politiek alsof we er ons brood mee 
konden verdienen. Ervaren heb ik dat alleen binnen 
mijn eigen zuil, maar ik weet dat het bij de socialisten 
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en de katholieken niet anders ging. En ik denk dat zon
der die verzuiling de emancipatie vee) moeilijker was 
geweest, aileen al omdat je daar buiten de kans niet 
kreeg. 

De emancipatie had dus twee kanten: verzuiling en ver
bondenheid. We waren verbonden tegenover onze ge
meenschappelijke tegenstander: de gezeten burgerij, 
klein in omvang, maar groot in macht. En we gingen 
(bijna) aUemaal naar de openbare Gemeentelijke HBS 
van Hengelo, letterlijk ingeklemd tussen de fabrieken 
Stork en Dikkers. Een deel van de Hengelose bourgeoi
sie zat daar ook (ik heb het boze vermoeden dat het dat 
dee) was dat niet mee kon komen op het gymnasium), 
maar verreweg de meeste leerlingen kwamen uit arbei
derskringen. Die HBS fungeerde, dwars door aile ver
zuiling heen, als een machtige katalysator in het eman
cipatieproces van socialistische, katholieke en prote
stantse minderheden. Oat merkte ik onmiddellijk toen 
ik aan de universiteit kwam, want daar zei een hoogle
raar schamper: er komen tegenwoordig ook a) HBS 'ers 
aan de universiteit; je herkent ze aan hun omgangsvor
men en hun uitspraak; ze zeggen: totalfter, normalfter 
en arbfter. Toen ik later staatsexamen gymnasium alpha 
had gedaan begreep ik pas goed wat hij met deze sneer 
had willen zeggen. 

Kijk, dat besef te moeten optomen tegen de arrogantie 
van een maatschappelijke elite was iets gemeenschap
pelijks, dwars door aile verzuiling heen. Binnen die 
zuilen konden wij die arrogantie te lijf gaan en over
winnen. Op mijn verleden binnen een gereformeerde 
zuil kijk ik zonder enige rancune terug. Integendeel, ik 
heb er veel aan te danken. 
Die arrogantie van een maatschappelijke elite bestaat 
nog steeds. In andere vorm, op bedekte wijze, maar ze 
bestaat. Toen in het midden van de jaren tachtig een 
toenmalige minister snerend sprak over tante Truus, zat 
de belediging niet in de zakelijke inhoud van de uit
spraak dat sommige werklozen een geringe bereidheid 
tot mobiliteit aan de dag legden. De belediging zat in de 
gevoelswaarde van de uitspraak. Daaruit sprak een diep 
geworteld dedain van de heer en mevrouw Klein-Kapi
taal voor Jan Modaal en Truus Onderop. 
Zolang minderheden moeten optomen tegen dit dedain, 
zal er een vorm van verzuiling blijven bestaan. Moge
lijk zal de etniciteit meer een rol gaan pelen dan de 
godsdienst of de sociale positie, mogelijk ook niet. 
Voor Van Mierlo zal er in ieder geval genoeg reden zijn 
om zich te blijven verwonderen over schijnbaar zwe
vende tempeldaken, die bij nader toezien op tevige 
zuilen blijken te rusten. (Gerrit Manenschijn) 
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Boeken 

De wereld van werklozen 

A.J.F. Kobben bespreekt: 
H. Kroft, G. Engbersen, K. Schuyt, F. van Waarden: 
Een tijd zonder werk; een onderzoek naar de levenswe
reld van langdurig werklozen. Leiden/Antwerpen: 
Stenfert Kroese, 1989, 380 pp. 
G. Engbersen: Publieke bijstandsgeheimen; het ont
staan van een onderklasse in Nederland. Leiden/Ant
werpen: Stenfert Kroese, 1990, 283 pp. 

Men onder cheid tegenwoordig nogal eens drie soorten 
onderzoek: I) fundamenteel, 2) strategisch en 3) toege
past onderzoek. Bij de strategische variant gaat het dan 
om onderzoek dat niet bestemd is om er heel direct en 
concreet iets mee te doen, maar dat veeleer is bedoeld 
om de kennis en het inzicht te vergaren die in het alge
meen nodig zijn om verantwoord beleid te kunnen voe
ren. 
De hier te bespreken boeken behoren duidelijk tot het 
strategische genre. Voor al degenen die in de politiek te 
maken hebben met het taaie ongerief van de langdurige 
werkloosheid vormen zij nuttige zo niet noodzakelijke 
lectuur. Het is overigens geen straf ze te moeten lezen. 
Het expose in beide boeken munt uit door helderheid 
en is redelijk vrij van overbodig jargon. De auteurs 
kennen hun literatuur, zowel de binnen- als de buiten
landse en weten die op gepaste wijze, zonder stuitend 
vertoon van geleerdheid, in hun betoog in te vlechten. 
En bovenal presenteren zij een rijkdom aan empirisch 
materiaal en treffende citaten. Zo dadelijk kom ik met 
bezwaren en die heb ik volop, maar I of moet uitdrukke
lijk voorop staan. 
De taak die de auteurs zich hebben gesteld, is de sociale 
gevolgen van langdurige werkloosheid in kaart te bren
gen. Zij kijken hoe werklozen hun tijd doorbrengen, 
hoe zij met geld omgaan: proberen zij rond te komen 
van hun uitkering en zo ja, hoe dan, proberen zij er, le
gaal dan wei illegaal, wat bij te krijgen of bij te verdie
nen? Proberen zij weer een plaats te verwerven op de 
formele arbeidsmarkt, of hebben zij hun pogingen in 
die richting opgegeven, ja, hebben zij wellicht zelfs 
nooit pogingen daartoe ondemomen? Richten zij zich 
op andere vormen van arbeid? Hoe reageert hun omge
ving op hun status van werkloosheid? Leidt werkloos
heid tot uitsluiting uit sociale verbanden? Hoe is hun 
verhouding met die overheidsinstellingen waar zij als 
werklozen vooral mee te maken hebben? Het laatste 
onderwerp komt vooral ter sprake in het boek waar 
Engbersen aileen voor tekent. Hij wijdt er twee instruc
tieve hoofdstukken aan . .Ambtenaren van de bijstand en 
ambtenaren die moeten proberen werklozen weer aan 
werk te helpen, zijn daarin het object van onderzoek. 

Zij hebben met een wirwar van regels en voorschriften 
te maken en dit vergroot hun discretionaire mogelijkhe
den: al naar gelang de behoefte kunnen zij zich op de 
ene dan wei op de andere maatregel beroepen. Zulke 
ambtenaren - neem het hen eens kwalijk - will en graag 
scoren. Zij spannen zich daarom vooral in voor veelbe
lovende clienten, veel minder voor diegenen voor wie 
werkverruimende maatregelen in de eerste plaats zijn 
bedoeld: de harde kern van langdurig werklozen. 

De voomaamste les die de auteurs ons te leren hebben, 
is de variatie die er bestaat binnen het afzienbare Ieger 
van werklozen. Zij onderscheiden zes typen, te weten 
(1) de conformisten, dat zijn zij die met behulp van de 
gangbare middelen (sollicitaties, bezoek aan het GAB) 
weer aan de slag proberen te komen; (2) de ritualisten 
die op dezelfde wijze handelen, maar eigenlijk de hoop 
op reguliere arbeid al hebben opgegeven; (3) de retrai
tisten die geen perspectief meer zien en geen pogingen 
meer doen hun toestand te verbeteren; (4) de ondeme
menden die als zein het officiele circuit niet aan de slag 
kunnen komen, het proberen via informele en illegale 
wegen; (5) een groep die zij met een wat rare en eufe
mistische term 'de calculerenden' noemen, dat zijn al 
diegenen die misbruik maken of oneigenlijk gebruik 
van het stelsel van sociale voorzieningen. Ik kom op 
deze categorie nog terug; tenslotte (6) de autonomen, 
dat zijn mensen die weinig moeten hebben van een for
mete baan. Zij doen waar ze zelf zin in hebben (een 
hobby, een cursus, verenigingswerk) en zetten de tering 
naar de nering, dat wil zeggen nemen genoegen met het 
mini male inkomen dat een uitkering hun oplevert. 

Elck wat wits 
Het pikante is dat de schrijvers op deze wijze elck wat 
wils te bieden hebben: wereldverbeteraars ter linker
maar evenzeer ter rechterzijde kunnen materiaal van 
hun gading vinden in wat hier wordt geboden. Zeer on
langs hoorde ik een geleerde zeggen: 'het verse hi/ tus
sen de werkloosheid in de jaren dertig en die van nu is 
natuurlijk (!) dat die mensen toen wei wilden werken, 
nu niet.' lnderdaad wijzen onze auteurs op 'het gemak 
waarmee sommige respondenten ontslag genomen 
hebben' en citeren zij een respondent die zegt: 'de 
veertig uur die je normaal voor je baas werkt, die heb 
je nu voor jezelf Dat is het grootste voordeel'. Een an
dere: 'lk verveel me nooit. Ze vragen wei eens van 
"werk je niet?" Zeg ik voor de gein "Nee, gaat me vee/ 
te vee/ vrije tijd in zitten". Dan is het stil.' 
Iedereen zal zich de 'Tante Truus' -uitspraak van Ru
ding herinneren. Welnu, wat blijkt: als gevraagd wordt 
of respondenten bereid zijn te verhuizen naar een an
dere stad als dat betekent dat zij daar aan de slag kun
nen, zegt niet minder dan 44% 'nee'. 
In november 1984 verscheen er een geruchtrnakende 
reeks artikelen in NRC/Handelsblad waarvan de strek
king was dat uitkeringstrekkers er veelal bovenop hun 
uitkering nog wat bij kregen of bij verdienden. Oat Ie
verde de schrijver ervan een reeks woedende brieven 
op, maar naar hij mij vertelde, ook bijval: 'lk kreeg ver
dacht vee/ applaus in de nette straat waar ik woon en 
op het nette gymnasium waar mijn zoon op school zit. 
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Verder toonden hoge ambtenaren zich zeer ingenomen 
met mijn stukken.' Ook zijn stelling vindt bevestiging, 
partieel dan, in het onderhavige onderzoek. Enkele res
pondenten: 
'Het is best te doen voor 1045 gulden. Maar voor de 
aardige dingen werk ik wei zo nu en dan zwart bij.' 
'Nu verdien ik wat extra's. Ongeveer 150 gulden per 
maand. Eerst was het voor mij een extraatje. Nu is het 
meer een noodzaak geworden.' 
'Van dat loontje van de sociale dienst elke week, daar 
koop je niks voor. Nee. Maar ik snabbel er wei wat bij 
hoor. Een honderdje ofvijfin de week.' 
'Het blijft discreet? Jk werk me de kelere, laat ik het zo 
maar zeggen. In de bouw.' 

Maar nu de andere kant. Zoals bekend zijn er enkele 
jaren geleden vanwege een groot aantal gemeentelijke 
Sociale Diensten twee rapporten verschenen onder de 
veelzeggende titel: Minima zonder marge.' Tussen 
haakjes: een aardig voorbeeld van de wijze waarop in 
Nederland de ene overheidsinstantie kan ageren (ten
minste in het nette) tegen een andere; een verschijnsel 
dat onze democratie siert. Ook de opstellers van deze 
rapporten vinden ampel bevestiging van hun gelijk: 
'Wij houden nog niet eens 400 gulden over. Om rond te 
komen, voor eten in de maand. En dat is nog zonder 
iets te zeggen over als je wasmachine kapot is, of je te
levisie.' 
' .. . je weet: de 20e staatje geld op de giro. Daar leefje 
naartoe. De 19e maken we ons laatste brood op. Dan 
mogen de kinderen alles opeten water nog is. Omdat ik 
dan weet: ik haal morgen mijn geld. Maar soms voel je 
zo' n angst: als het er niet op staat, dan hang je, want 
dan heb je geen buskaart om naar de Vlaardingenlaan 
( kantoor GSD) te gaan.' 
Wie lang van een minimum moet Ieven gaat allicht 
schulden maken: 
'Je had een periode, als de bel ging, dat je dacht: Oh 
god, er zal er wei een om geld komen. Je leeft op het 
laatst helemaal onder spanning.' 
Bij sommigen verschralen de sociale contacten: 
'Er zijn bepaalde ding en waaruit je jezelf dus a[ gaat 
terugtrekken. In het begin was het nog zo: kaartje leg
gen.? Natuurlijk, ik doe mee. Maar op een gegeven mo
ment denkje: piekie, knaakie, nou nee, ik heb niet zo
veel zin vandaag.' 
'lk zou er het liefste wat zwart bij hebben. Met 150 gul
den in de week zou ik op 1600 gulden per maand 
komen. Maar ik heb niet de contacten om aan klussen 
te komen ... op een gegeven moment is je kennissen
kring uitgeput.' 
Sommigen voelen zich met handen en voeten gebonden 
aan de Sociale Dienst: 
'Je bent afhankelijk. Als er ergens wordt besloten dat 
ik het niet meer krijg, wat dan?' 
'Een uitkering krijgen is niet leuk. Natuurlijk voel je je 
afhankelijk en niet zo' n klein beetje ook. Het is niet 
goed, het is geestelijk niet goed, het is maatschappelijk 
niet goed, het is sociaal niet goed en het is fysiek niet 
goed. Het is gewoon niet goed.' 

De beslissende vraag is natuurlijk: welke ideologie, de 
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'linkse' of de ' rechtse', wordt het meest bevestigd. Die 
vraag is niet eens heel gemakkelijk te beantwoorden. 
Zoals de auteurs zelf verklaren is hun steekproef niet 
geheel representatief, en ook de grote non-response 
doet afbreuk aan de numerieke betekenis van hun resul
taten. Maar daar waar grote percentuele verschillen op
treden, kunnen we met hun gegevens toch wei uit de 
voeten. Wat 'Tante Truus ' betreft, noemde ik al een 
getal: 44% van de ondervraagden zegt niet bereid te 
zijn om te verhuizen, 42% slechts onder voorwaarden, 
een schamele 14% zonder voorbehoud. Op dit stuk had 
Ruding, het spijt me meer dan ik zeggen kan, het gelijk 
grotendeels aan zijn zijde. Op het punt van nevenin
komsten is het beeld minder duidelijk. 17% zegt zelf 
regelmatig dan wei onregelmatig inkomsten uit infor
mele arbeid te hebben; 34% der respondenten zegt 
enige steun (hoeveel? hoe vaak?) te krijgen van fami
lieleden of kennissen. Even aannemend dat deze getal
len betrouwbaar zijn, is dat nu veel of weinig? 
De voomaamste conclusie lijkt mij intussen deze: het 
beeld dat oprijst uit de Minima zonder marge-rapporten 
moge te somber zijn, een meerderheid van de respon
denten komt daar toch dichtbij. En verder, hoe Ianger 
de werkloosheid duurt, hoe groter die meerderheid 
wordt. Hebben veel mensen aanvankelijk nog hoop, re
serves en steun van hun omgeving, dat alles wordt al
lengs minder. 

Geldigheid? 
Het onderzoek waarop de besproken werken gebaseerd 
zijn was een ambitieuze onderneming. Dat er dan wat 
zaken mis gaan en dat er op de presentatie het een en 
ander af te dingen valt, is begrijpelijk en vergeeflijk. 
Voor de uitvoering van hun onderzoek hebben de on
derzoekers gekozen voor een eigenaardige tussenvorm. 
Aan de ene kant had het iets van een grootscheepse 
survey, in die zin dat er vele gesprekken gevoerd zijn, 
271 om precies te zijn, en dat het bleef bij eenmalige 
interviews. Aan de andere kant zijn er in hun aanpak 
ook elementen te bespeuren van wat men wei de antro
pologische werkwijze noemt: de onderzoekers, acht in 
getal, hebben aile gesprekken zelf gevoerd, niet aan de 
hand van een geprecodeerde vragenlijst, maar in de 
vorm van een vrij gesprek dat zoveel mogelijk het ka
rakter van conversatie droeg. Hun keuze is zeker verde
digbaar. Op die manier hebben zij getracht twee moei
lijk verenigbare doeleinden te bereiken, namelijk uit
komsten die en representatief zijn voor de totale popu
latie van langdurig werklozen, min of meer tenminste, 
en voldoende geldigheid bezitten. Over het eerste punt, 
de representativiteit en het belang daa.rvan, heb ik hier
boven reeds iets gezegd. Of het in aile gevallen gelukt 
is in een en niet meer dan een gesprek geldige resulta
ten te verkrijgen, is de vraag. Het ging tenslotte om de
licate zaken en de kans is groot dat een aantal gespreks
partners niet het achterste van de tong hebben Iaten 
zien. Van de 271 respondenten zeggen er 46 dat ze er 
incidenteel of regelmatig wat bij verdienen. Dat vind ik 
al verdacht weinig, maar als daarvan dan een kwart 
zegt dat het om minder dan 50 gulden per maand gaat, 
en de helft zegt dat het om minder dan 200 gulden gaat, 
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dan word ik bepaald wantrouwig. Of ligt dat aan mijn 
slechte karakter? 
Vee! van de gesprekspartners waren allochtonen, deels 
uit de zg. wervingslanden afkomstig, deels uit Suri
name of de Antillen. Van Turken en Marokkanen zou 
zelfs niemand er iets bij verdienen ... tenminste naar 
hun eigen zeggen. Wat zich hier wreekt is dat deze on
derzoekers onvoldoende kennis hebben van de betrok
ken groepen. Turken en Marokkanen worden door hen 
goeddeels gerangschikt onder de 'retraitisten', dat wil 
zeggen mensen met een minimum aan sociale contac
ten. Uit andere onderzoeken weten wij echter dat de 
meesten van hen zeer levendige en frequente contacten 
onderhouden, zij het dan wei binnen een kring van 
landgenoten. De onderzoekers constateren dat oudere 
Turken en Marokkanen niet meer actief zoeken naar 
werk en schrijven dit toe aan moedeloosheid. Vaak is er 
echter, vermoed ik, iets anders aan de hand. Een Turk 
van ongeveer 45 a 50 jaar, acht zichzelf oud en toe aan 
pensioen - niet helemaal onbegrijpelijk. Behalve zijn 
uitkering heeft hij vaak inkomsten doordat volwassen 
kinderen wat bijdragen. Op die marrier kan hij voor zijn 
eigen gevoel behoorlijk rondkomen. 

Een heel ander punt van kritiek. Acht procent van de 
ondervraagden zijn student. Het betreft mensen die ai
leen in administratieve zin werkloos zijn. Het verschil 
met 'gewone' studenten is aileen dat zij slimmer (of zo 
men wil fortuinlijker) zijn: zij zijn erin geslaagd zich 
een uitkering te verwerven in plaats van een studie
beurs, die nu eenmaal lager is. De onderzoekers plaat
sen hen dan ook in de groep 'calculerenden'. Maar ik 
vraag mij af waarom zij hen niet eenvoudig uit hun ma
teriaal geschrapt hebben. Door dat niet te doen hebben 
zij hun eigen vorm van bestandsvervuiling gecreeerd. 
Tenslotte ben ik niet geheel gelukkig met wat de 
auteurs doen met het begrip rationaliteit. Zij betogen 
dat Jangdurig werklozen 'rationele probleemoplossers' 
zijn. Daar zit wat in. Als bij voorbeeld iemand die heel 
weinig kansen op de arbeidsmarkt heeft, weigert nog 
lan!jer te solliciteren, dan is dat geen irrationeel maar 
juist bij uitstek rationeel gedrag. Het bezwaar is echter 
dat zij met dit ene begrip teveel willen verklaren. Als 
voorbeeld noemen zij een respondent die, zodra hij zijn 
uitkering binnen heeft, daarvan Nike-schoenen koopt 
en diezelfde avond nog flink wat geld uitgeeft in cafes. 
Maar ook iemand die zijn uitkering zorgelijk verdeelt: 
zoveel voor de huur, zoveel voor het gas en de elektri
citeit, zoveel voor het levensonderhoud, ook zo iemand 
zou 'rationeel' handelen. Hier geldt het aloude ada
gium: wie met een principe alles wil verklaren, ver
klaart niets. 

Ik schreef hierboven dat deze boeken 'voor elck wat 
wils' bevatten. Dat geldt ook voor mijzelf. Ik heb er 
eens voor gepleit om minstens voor een aantal langdu
rig werklozen arbeidsplaatsen te creeren, en de enige 
instantie die dat doen kan is de overheid. Een impopu
laire en unzeitgemiisse gedachte, maar toch. Het zou 
dan moeten gaan om eenvoudige maar wei nuttige ar
beid, passend bij het opleidingsniveau van deze men
sen. Het valt mij op hoeveel steun voor dit voorstel te 

vinden is in dit onderzoek. Het aantal van zulke werk
lozen bedraagt thans zeker 250.000. Als we niet oppas
sen zullen het er aan het einde van de eeuw 400.000 
zijn. Een aantal van hen, bij voorbeeld die oudere al
lochtonen, mogen weals 'gepensioneerd' beschouwen. 
De jongeren kunnen we wellicht door om- of bijscho
ling geschikt maken voor de bestaande arbeidsmarkt. 
Maar voor de overigen, en dat is een zeer ruime meer
derheid, zijn andere en krachtiger middelen nodig. Er 
zijn honderd bezwaren tegen zo'n voorstel in te bren
gen, maar ik geloof dat de corrumperende werking van 
langdurige endemische werkloosheid voor velen zo 
groot is, dat we een dergelijke oplossing toch moeten 
nastreven (zie hierover uitvoeriger mijn 'Recht op Ar
beid', in: Ralf Dahrendorf: Burgerschap; het nieuwe 
vraagstuk. Uitgave De Volkskrant, 1988, pp. 17-22). 
Terug naar mijn onderwerp. Ik vemeem dat een ver
korte Engelse versie van deze boeken in bewerking is. 
De auteurs zullen met hun werk zeker ook in het bui
tenland eer inleggen. 

AJ.F. Kobben is bijzonder hoogleraar etnische minder
heden aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. 

Noten 
I, Minima zonder marge; balans van de sociale minima in tien 

gemeenten. Rotterdam: GSD, 1984. 
G. Oude Engberink: Minima zonder marge; de balans drie 
jaar later. Rotterdam: GSD 1987. 

Orders uit Moskou 

Ger Verrips bespreekt: 
W.F.S. Pelt, Vrede door revolutie. De CPN tijdens het 
Molotov-t_ibbentrop Pact (1939-1941), Den Haag: 
SDU, 1990, 397 pp. 

In de peri ode tussen de afsluiting van het Molotov-Rib
bentrop Pact waarmee Stalin en Hitler in augustus 
1939, aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog, 
hun invloedssferen afuakenden, ten koste van Polen en 
de andere kleine Ianden in Oost- en Midden-Europa, en 
de Duitse inval in de Sovjet-Unie in juni 1941, kregen 
de tot de Communistische Intemationale (Komintem) 
behorende partijen in West-Europa vanuit Moskou di
verse instructies hun politieke strijd tegen het natio
naal-socialistische Duitsland te staken en zich tot so
ciale acties te beperken. Vanuit een beeld van wat zich 
op deze intemationale achtergrond heeft afgespeeld be
schrijft W.F.S. Pelt in zijn proefschrift Vrede door re
volutie hoe de toenmalige Communistische Partij van 
Nederland zich volstrekt isoleerde van de overige poli
tieke stromingen in ons land door zich aan deze orders 
uit Moskou te houden en hoe moeizaam haar Ieiding 
dientengevolge de strijd aanging met de Duitse bezet
ters. 
Na de oorlog is om vele redenen lange tijd weinig aan
dacht besteed aan deze periode. Binnen de CPN werd 
een diep stilzwijgen bewaard omtrent de relaties met de 
Komintem; het eigen archie£ was verloren gegaan, het 
Moskouse bleef gesloten, vrijwel de gehele vooroor-
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logse Ieiding en vele Kamerleden uit die tijd waren 
door de Duitsers gefusilleerd, bovendien was er nogal 
wat gebeurd waar men liever niet aan memoreerde. 
Buiten de partij werden de herinneringsbeelden van de 
Sovjet-Unie en de CPN lange tijd bepaald door de grote 
inzet en de vele offers in de strijd tegen Hitler-Duits
land die op de Pact-periode volgde. Pas na het ontstaan 
van conflicten in de relatie tussen de CPN en de Com
munistische Partij van de Sovjet-Unie in de jaren '50 
en '60, na het verschijnen van Harmsens biografie van 
de vooroorlogse CPN-bestuurder Goulooze, de man die 
belast was met het contact tussen de CPN en Moskou, 
en na publikaties van enkele Sovjet-historici in de be
ginjaren '70, bestond er bredere en blijvende belang
stelling voor. 
Pelt heeft een grondig gedocumenteerde, breedvoerig 
verhaalde bijdrage aan de geschiedschrijving van deze 
episode geleverd, onder andere door met veel deelne
mers te spreken, vergelijkingen te maken met het optre
den van andere bij de Komintern aangesloten partijen 
in de door Duitsland bezette gebieden en veel aandacht 
te besteden aan sociale acties voor en na de Duitse 
inval, de omschakeling op de illegaliteit en de Februari
staking van 1941 tegen de jodenvervolging. Zijn po
ging tot een afstandelijke beoordeling van een en ander 
te komen wordt echter verstoord, doordat hij een opzet 
heeft gekozen waarin de CPN in feite los van het poli
tieke krachtenveld in het Nederland van die tijd wordt 
bezien. 

Diplomatieve manoeuvre 
Yoor de oorlog identificeerden de Nederlandse com
munisten zich zeer sterk met de Sovjet-Unie; zij meen
den dat zich daar onder Ieiding van Stalin de opbouw 
van een voorbeeldige socialistische maatschappij vol
trok en zagen het verrassende Sovjet-Duitse pact 
- waardoor veel krediet werd verspeeld dat men door 
de bestrijding van nationaal-socialisme en facisme in 
de jaren dertig had gewonnen- als een tijdelijke, door 
defensieve overwegingen ingegeven diplomatieke 
manoeuvre. De gedachte aan een cynisch, imperiaal 
machtsstreven van Stalin, gepaard gaand met emstige 
blunders en beoordelingsfouten, moet hen volslagen 
vreemd zijn geweest. Men volgde de orders uit Moskou 
blindelings op, keerde zich in de partijpropaganda se
dert de ondertekening van het Pact nauwelijks nog 
tegen Hitler en richtte in toenemende mate kritiek op de 
geallieerden in het Westen. 
Een groter isolement dan tijdens de oorlog van de Sov
jet-Unie tegen het kleine Finland in het najaar en de 
winter van 1939-1940, heeft de CPN nooit gekend; 
maar zij koos ervoor: de Ieiding volgde de Sovjet-poli
tiek ook toen kritiekloos. Spanningen en materiele en 
personele moeilijkheden in eigen rijen ontstonden niet 
door onvrede met de Sovjet-politiek, wei doordat nogal 
wat dienstplichtige kaderleden waren gemobiliseerd. 
Pelts onderzoek maakt duidelijk dat de CPN in de pe
riode '39- '41 vaker en feller partij koos tegen Hitler
Duitsland dan andere in de Komintem aan Stalin ' s lei
band lopende partijen; maar zijn goed onderbouwde 
conclusie blijft: 'Niels wijst op twijfel aan de inzichten 
van de Sovjet- en de Komintern-leiding . De aarzelin-
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gen waarvan de CPN-leiding bij het volgen van de 
Kominternlijn blijk gaf kwamen niet voort uit gebrek 
aan vertrouwen, maar vooral uit gebrek aan informatie 
en de afwljkingen werden dan ook grater naarmate de 
situatie zich wijzigde en specifieke directieven achter
wege bleven.' 
Opmerkelijk blijft overigens dat de meeste CPN-Ieden 
aan de basis het Duitse nationaal-socialisme als van
ouds bleven bestrijden. Onder de CPN'ers in de Neder
land e strijdkrachten kwam geen desertie voor, noch 
enige defaitistische propaganda; zij stelden zich er vaak 
meer nog dan anderen op in hun Nederlandse soldaten
plicht te doen; de partijleiding heeft nooit iets ondemo
men om hen daarvan af te houden. 

Tijdens de eerste onzekere weken van de Duitse bezet
ting hield de CPN-Ieiding rekening met de mogelijk
heid dat de partij nog enige tijd legaal zou kunnen 
voortbestaan. Pelt schrijft daar uitvoerig over; bij het 
feit dat de CPN-Ieiding na het opgeven van illusies 
daaromtrent nog maanden nodig had voor de partij zich 
actief in de illegaliteit kon manifesteren en De Waar
heid verscheen, plaatst hij dunkt me echter nodeloze 
vraagtekens. Het kan ook van naoorlogse generaties 
niet te veel inspanning vergen zich voor te stellen wat 
het voor het communistische partijkader - dat in die 
tijd voor een groot deel uit straatarme werklozen be
stond, kleinbehuisd in overbevolkte stadswijken- moet 
hebben betekend om, aJ was het maar een van de vele 
benodigde veilige onderduikadressen, met eten en 
drinken, zeker te stellen, een van de vele benodigde 
stencilmachines te bemachtigen en van papier te voor
zien, en zonder telefoons en auto 's contact met elkaar 
te onderhouden. In enkele dit jaar in Moskou (na de 
verschijning van Pelts boek) aan de openbaarheid prijs
gegeven documenten over deze periode blijkt boven
dien, dat een aan de CPN-Ieiding gerichte, door de toen 
in Mouskou verblijvende PCI-Ieider Togliatti onderte
kende Komintem-opdracht een illegale krant uit te 
geven, dateert van 25 september 1940; het eerste num
mer van De Waarheid verscheen in november 1940. 
lnmiddels heeft het CPN-tijdschrift Politiek & Cultuur 
(oktober 1990) een eerste publikatie gewijd aan deze 
door Moskou vrijgegeven telegrammen, die in de Pact
periode zijn gewisseld tussen de Ieiding van de Komin
tem en de CPN. Zij Iaten weinig heel van de na de 
Tweede Wereldoorlog door tegenstanders van de toen
mal ige algemeen secretaris Paul de Groot (1899-1985) 
gegeven voorstelling van zaken, als zou hij zich na de 
Duitse inval in mei 1940 op persoon1ijk initiatief naar 
Moskou hebben willen begeven en door de Komintem
leiding op zijn plicht tot verzet tegen nazi-Duits1and 
zou moeten zijn gewezen. Uit deze documenten blijkt 
dat Komintern-secretaris Dimitrov op 7 mei 1940 aan 
Goulooze verzocht te Iaten weten hoe men de CPN-1ei
ding (Kamerlid Louis de Visser en het drie man sterke 
secretariaat, onder wie De Groot) en Musso, de Ieider 
van de Indonesische CP, aan de benodigde visa voor de 
Sovjet-Unie kon helpen; aangezien Den Haag de Sov
jet-Unie niet erkende, was hier geen ambassade. Pas na 
de Duitse inval op 10 mei 1940 wijzigde de Komintem 
haar standpunt in deze, regelde zij aileen de reis van 
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Musso en droeg zij de CPN-leiding op het partijwerk 
'onder nieuwe omstandigheden' voort te zetten; in een 
niet aileen door Dimitrov maar ook door Gottwald 
(Tsjechoslowaakse CP), Manuilsky (CPSU), Ibarruri 
(Spaanse CP), Marty (Franse CP), Togliatti (ltaliaanse 
CP) en Florin (Duitse CP) ondertekende richtlijn aan de 
CPN-leiding van begin juni wordt dan verordonneerd 
'aile legale mogelijkheden ten valle benutten, maar on
voorwaardelijk met illegale arbeid verbinden'. 
Wat de overwegingen in Moskou zijn geweest na de 
Duitse inval van de emigratie van bovengenoemden af 
te zien- niet aileen met betrekking tot de !eiders van de 
CPN, maar ook waar het andere communistische par
tijen in het door de Duitsers bezette West-Europa be
trof! - is (nog) niet bekend. Het kan een onderdeel zijn 
geweest van de voorbereiding van verzet tegen de heer
schappij van de nationaal-socialisten, maar ook van een 
voorlopig afwachtende houding en het niet voor het 
hoofd willen staten van de Duitse dictator -en zelfs 
van een van Stalins pogingen de vriendschapsbanden 
met Hitler te verdiepen. Het beruchte artikel in het 
CPN-maandblad Politiek en Cultuur van juni 1940, 
waarin door De Groot vanwege de hoop op een legaal 
bestaan werd aangedrongen op een 'correcte' houding 
jegens de bezetter, gaf in die tijd de politiek weer van 
de Komintern en van de CPN-leiding; in De (illegale) 
Waarheid werd in elk geval ook tijdens de periode van 
het Sovjet-Duitse pact ervan uitgegaan dat nazi-Duits
land de hoofdvijand was. 
Pelts oordeel dat het optreden van de CPN bij het voor
bereiden van de Februaristaking 1941 tegen de joden
vervolging in 'flagrante' strijd was met de Komintern
richtlijnen lijkt me te sterk aangezet; het moet voor de 
hieromtrent nooit behoorlijk ge"inforrneerde aanhang 
van de partij overigens ontluisterend zijn bij Pelt te 
lezen, dat deze staking in elk geval ook niet het resul
taat was van de soms van de Komintem afwijkende po
litiek van de illegale CPN-Ieiding; zij dacht in die pe
riode nog slechts aan sociale eisen, maar 'liet zich mee
slepen door de stemming en werd door de beweging' 
onder de bevolking ' uit de ideologische dwangbuis van 
het Pact geholpen . ... Na dit hoogtepunt volgde de te
rugval, niet aileen door vernietigende slagen door de 
Duitse politie in de partijorganisatie . . .. Er zijn geen 
Moskouse reprimandes bekend, maar de partijleiding 
reageerde also[ de Kominternleiding haar terecht had 
gewezen.' Zij keerde terug naar de oude koers waarin 
de schuld voor de oorlog niet aan Hillers agressiepoli
tiek maar aan de geallieerden werd geweten. 
Het was niet de wens van Stalin of van de Komintern 
dat het Molotov-Ribbentrop Pact geen stand hield en de 
Nederlandse communisten zich ongehinderd door in
structies uit het Kremlin tegen het nationaal-socialisme 
gingen inzetten, het zal eerder de militaire machteloos
heid zijn geweest, die Stalin demonstreerde tegenover 
het vergeleken met de Sovjet-Unie minuscule Finland, 
die Hitler ertoe verleidde in juni 1941 het Pact het Pact 
te Iaten en de Duit e divisies samen met die van de Fin
nen, de Hongaren en de Roemenen in de Blitzkrieg 
richting Moskou te werpen. 

Men mist in Pelts studie niet aileen een beeld van de 
opstelling van de belangrijkste tegenspeler van de 
CPN, de Duitse bezetter- wiens politieke beslissingen, 
overwegingen, aarzelingen en daadwerkelijke optreden 
nauwelijks aan de orde komen- ook de andere poli
tieke partijen in ons land blijven zowel voor als na de 
bezetting geheel buiten beschouwing. Pelt geeft wei en
kele sprekende voorbeelden van het optreden van de 
SDAP, die juist in die tijd een politieke herorientatie 
doorrnaakte, die de vorrning van de eerste centrum
linkse regering mogelijk maakte die ons land heeft ge
kend, en tijdens de Pact-periode overging tot actiever 
anticommunisme; maar aan de drijfveren en doelstel
lingen van de sociaal-democraten wordt geen enkele 
aandacht besteed. Pelt beziet de CPN daardoor in feite 
uitsluitend a1s 'detachement van de internationale be
weging die de dictatuur van het proletariaat in eigen 
land nastreefde'; dat maakt slechts een vergelijking 
met haar eigen verleden en met zusterpartijen in de Ko
mintern mogelijk en haakt haar los uit het Nederlandse 
politieke krachtenpatroon van die dagen. 
Een gevolg hiervan is dat Pelts beschrijvingen en be
oordelingen van de gebeurtenissen zich nogal eens vol
trekken vanuit het beeld dat de aanhangers van de CPN 
koesterden omtrent zichzelf, de loop der wereldge
schiedenis en hun rol daarin; dat breekt Pelt af en toe 
behoorlijk op waar hij zorgvu1digheid en afstandelijk
heid in acht behoorde te nemen, bij voorbeeld waar hij 
agressieve, diskwalificerende terrnen van CPN-agitatie 
tegen SDAP- en NVV -bestuurders overneemt en 
schrijft over 'provocaties' en 'terreur', waaraan deze 
mensen zich tijdens hun bestrijding van de CPN-poli
tiek schuldig zouden hebben gemaakt. 
Door de verslechteringen van het levenspei1 als gevolg 
van de mobilisatie en het feit dat SDAP-minister Van 
den Tempel de portefeuille van Sociale Zaken be
heerde, maar vooral door het wegvallen van de invloed 
van de vooroorlogse NVV -kaders na de Duitse inval, 
kreeg het optreden van de communisten niet alleen 
onder de werklozen, maar ook onder diverse andere 
groepen arbeiders in de loop van 1940 en 1941 meer ef
fect dan met ooit had meegemaakt. Met het oog daarop 
en op haar rol bij de Februaristaking 1941 spreekt Pelt 
van 'de roemrijkste periode' in de partijgeschiedenis; 
hij blijft zijn lezers echter een overtuigende motivering 
voor de keuze van zijn merkwaardige criterium schul
dig. Over het algemeen worden politieke partijen be
oordeeld op hun aspiraties met betrekking tot de staats
inrichting, de economie en de cultuur, en worden in elk 
geval niet slechts sociale acties als maatstaf gehanteerd. 
Uitgaand van een gemeenschappelijk, nationaal belang 
tegenover de dreiging van oorlog en bezetting, is de 
Pact-periode in Nederland, ook in de ogen van vele na
oorlogse communisten eerder als een dieptepunt in de 
geschiedenis van de CPN te zien. 

Ger Verrips is schrijver en redactieur van SenD. 
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Pen op Papier 

Voorwaarts 

Het artikel van Bart Tromp in SenD van oktober 1990 
over de gang van zaken rond de partijpers behoeft en
kele aanvullingen, waarvan enkele zelfs correcties 
moeten zijn. Dat indertijd de WBS haar inforrnatie aan 
raads- en staten! eden van de partij niet meer in Roos in 
de Vuist wilde publiceren, maar zelf met Lokaal Be
stuur wilde komen, is voor mij altijd onbegrijpelijk ge
weest. Ik zat toen in de redactie van Roos in de Vuist en 
maakte de breuk mee, maar voor niet-ingewijden in wat 
toen nog de Tesselschadestraat was, bleek het niet mo
gelijk de ratio van de breuk te achterhalen. 
Voorwaarts werd indertijd niet een opinieblad voor de 
PvdA, maar van de PvdA. In het colofon stond ook: 
PvdA-opinieblad. Er kwam in verband daarmee een re
dactiestatuut dat vrijwel niet afweek van dat van een 
opinieblad als HP. De commissie-Vuysje, die het tot
standkomen van Voorwaarts had voorbereid, had meer 
verwacht dat er een redactiestatuut was gekomen dat 
paste bij een verenigingsblad zoals de VARA-Gids. 
Voor de onafhankelijkheid van Voorwaarts was het be
slist niet nodig geweest zich met de situatie van bij 
voorbeeld HP te identificeren. 
Voor de redactie werd het partijbestuur een uitgever 
zoals commerciele tijdschriften die hebben. Daarin lag 
dan ook het zaad van de breuk tussen redactie en partij
bestuur eind 1989. De redactie beschouwde het partij
bestuur als een gewone uitgever een sleepte het voor de 
rechter omdat het contractbreuk zou hebben gepleegd. 
Wanneer zij Voorwaarts als een verenigingsblad had 
beschouwd, had zij een beroep op de !eden moeten 
doen. De contractbreuk hield volgens de redactie in, dat 
het partijbestuur als uitgever zich niet aan de verplich
tingen hield die een commerciele uitgever heeft, name-
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lijk zaken als een goede abonnementenadrninistratie en 
een goed budget voor reclame en marketing. 
De rechter gaf de redactie gelijk, dat het arbeidscon
tract ontbonden diende te worden, maar aanvaardde 
niet de eis tot schadevergoeding, die de redactie had ge
steld. Terecht merkt Bart Tromp op, dat hierover nooit 
duidelijke inforrnatie is verstrekt en dat dit vreemd is. 
Misschien heeft het partijbestuur de redactie geen trap 
na willen geven en daarom het stilzwijgen over die toch 
wei wonderlijke rechtsgang van de redactie bewaard. 
Jammer is wei, dat het daardoor werd geconfronteerd 
met geruchten die het in een minder mooi daglicht 
plaatsten, hetgeen niet geheel terecht was. 
Bart Tromp heeft ook gelijk als hij wijst op wat het par
tijbestuur vervolgens deed. Terwijl er mogelijkheden 
waren om de ontstane vacatures op te vullen en hier
over al mensen werden gepolst, huurde het partijbe
stuur nogal plotseling 'professionele bladenmakers' in. 
Die. toonden zich buitenstaanders en naar de hoofdre
dactrice mij schreef achtte zij dit 'de juiste opstelling 
voor een hoofdredacteur ad interim'. 
Wanneer Bart Tromp goed kennis had genomen van 
water op de partijraad van 15 en 16 juni jl. is besloten, 
dan had hij naar aile waarschijnlijkheid een ander slot 
van zijn artikel geschreven. De partijraad wees name
lijk het PB-voorstel af om een verenigingsblad door de 
afdeling voorlichting te Iaten maken. Zij wenst een blad 
voor aile !eden dat door een redactie wordt gemaakt 
van wie de onafhankelijkheid door een redactiestatuut 
wordt gegarandeerd. Dit blad zal daarmee juist de pu
blieke discussie mogelijk maken die ik, met Bart 
Tromp, hard nodig acht in de partij. Die discussie is er 
dan voor ieder partijlid en niet aileen voor diegenen, 
die zich daarvoor extra uitgaven kunnen veroorloven. 
De partijraad nam een uitstekend besluit door een pro
paganda-blad van de zijde van het partijbestuur af te 
wijzen en tegelijkertijd te eisen dat er een onafhanke
lijk blad voor aile partijleden diende te komen. En dat 
is wei degelijk een vemieuwing, want een dergelijk 
verenigingsorgaan heeft de PvdA, noch haar voorgan
ger de SDAP ooit gehad. 

Joh . S. Wijne, Utrecht 
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'Om doeltreffend te kunnen communiceren en 
onderhandelen, is kennis van vreemde 
culturen even belangrijk als talenkennis' 
(citaat uit nota Onderwijs en Export, 
1988 van het NCW) 

lntercunurele 
communicatie 

L:;li--lliiiiill-

Drie-stappenmethode voor het doel
treffend overbruggen en managen 
van cultuurverschillen. 

Drs. D. Pinto 

Het opengaan van de grenzen, de op
komst van de nieuwe industrielanden, 
perestrojka, migratie en '1992' vergroten 
de bedrijvigheid en het marktpotentieel. 
Het aantal internationale contacten van 
bedrijven en organisaties neemt sterk 
toe. De ontwikkelingen hebben even
eens een belangrijke invloed op de 
personeelssamenstelling van bedrijven, 
overheid en andere profit- en nonprofit
organisaties. 
Mensen uit verschillende Ianden en cul
turen komen steeds vaker beroepsmatig 
met elkaar in contact. Daarbij komt men 
tot de verwarrende ontdekking dat talen
kennis geenszins een garantie biedt dat 
interculturele communicatie effectief 
verloopt. Hoe zijn misverstanden te 
voorkomen? Welke communicatie- en 
managementtactieken zijn in een 
gegeven situatie het meest succesvol? 

Bohn 
Stafleu 
VanLoghum 

Hoe ga je in de praktijk om met cultuur
verschillen? Welke rol spelen de eigen 
normen en waarden bij internationale 
contacten? 
Deze en aanverwante vragen krijgen in 
dit boek een verhelderend antwoord. 
Praktijkvoorbeelden illustreren niet 
aileen de uitdaging waar individuen en 
groepen in bedrijven, overheidsinstan
ties en andere profit- en nonprofitorga
nisaties in de jaren negentig voor staan, 
maar ook de mogelijkheden om daar 
adequaat op in te spelen. 
Bovendien biedt het boek de lezer een 
praktische methode om in drie stappen 
interculturele problemen tot een door 
aile betrokkenen gewaardeerde epics
sing te brengen. 

lng., 212 pagina's. f 39,50 
ISBN 9014043791 

Voor uw bestelllng: 
lntermedia b.v., Postbus 4, 2400 MA 
Alphen aan den Rijn - Tel. 01720-66811 
In Belgi~ : Distybo, Santvoortbeeklaan 21 -23, 
2300 Deurne - Tel. 03 - 3600211 . 
Ook verl<rijgbaar via de boekhandel. 
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