
Jaaroverzicht Socialisme en Democratie 1988 

Artikelen 
Albeda, W. 

Beek, Relus ter! Bob de Ruiter 
Berg, J. Th.J. van den 
Berg, J. Th.J. van den 

Bergh, Greetje van den 
Beus, Josde 

Blokland, Hans 
Blom, Rikl Jim Schuy t 
Catz, Folkert!Ruud Vreeman 

Cramer, Nico 
Dankert, Piet 
Derksen, Wim 

Douma, Kris 

'Schuivende Panelen': het belang van de vakbewe
ging 
Utopisme, realisme en de born 
In memoriam Willem Drees · 
Massamedia en sociaal-democratische beginselen van · 
cultuurpolitiek 
Een-dimensionaal socialisme? 
Zachte argumenten voor een hard liberalisme. Over 
Kinnegings 'Liberalisme' 
Sociale cultuurspreiding: complot of ideaal? 
Helpers weg: de volkshuisvesting de jaren negentig in 
De vakbeweging voorbij? 'Schuivende Panelen' over 
arbeidsverhoudingen 
Drees - dertig jaar later 
Schuivende Panelen op de markt 
Naar een pluralistisch socialisme. De PvdA en de ge-
meente 
Arbeidstijdverkorting, herbezetting en controle: di
lemma's in het werkgelegenheidsbeleid 

Driel, Pieter van/ Joram Krozer Milieubehoud en innovatie in de industrie 
Driel, Simon van Weinig visie op sociale zekerheid 
Dubbeld, D. IM. Hilgersom/ P. ldenburgl Produktiecooperaties in Nederland: het dilemma van 
W.J. van Noort/ C.l. de Ia Rambelje/ verzakelijking en marginalisering 
G.C.A. Seiger 
Dijk, /neke van 
Emmerij, Louis 
Gablentz, Otto von der 

Gaultier de Ia Ferriere, Jacques 

Harmsen, Ger 

Hartmans, Rob 

Havermans, Jos/ Michel Gijselhart 

Heering, Aart 
Heiden, Jan van! Jan S/ijkhuis 

Huitzing, An 
Janssen, R . T.J:D. 

Junger- Tas, Josine 
Kalma, Paul 

Korevaar, Kees 
Kroes, Rob 
Kunneman, Harry 

Leijnse, F. 

Lier, Th. van 

Individual,isering en solidariteit 
Over zwevende panelen in no-nonsense tijd 
Frankrijk , de Frans-Duitse samenwerking en de 
Europese veiligheid: de Duitse reactie 
Frankrijk, de Frans-Duitse samenwerking en de 
Europese veiligheid: de Franse positie 
Hollandse kneuterigheid: Kalma bewondert dena
tuur op sterk water 
Het socialisme van Willem Banning. Bij de honderd
ste verjaardag van een 'vergeten' ideoloog 
'De onmiskenbare tragiek van Jacques de Kadt'. Een 
interview met J.M. den Uyl 
Boecharin, Togliatti en het stalinisme in ltalii: 
De andere provincie: een evaluatie van de college
programma's 1987-1991 
Opvoeden is geen kinderspel 
Arbeidsvoorzieningenwet: arbeidsmarktbeleid op af
stand 
Criminaliteitspreventie in de praktijk 
Een 'New Deal' voor de jaren '90? De leerzame 
koerswijziging van Amerika's Democraten 
Vakbondswerk in bedrijven 
De Amerikaanse Democraten na acht jaar Reagan 
De betekenis en de beperkingen van het postmoder
nisme als politieke filosofie 
De blijvende noodzaak van een rechtvaardig inko
mensbeleid 
In memoriam Joop den Uyl 

67-68 
218-224 

171 

265-270 
69-71,91 

335-340 
349-354 

182-185,188 

105-109 
370 

31-32 

118-123 

39-44, 49 
3-7 ' 14 

36-38 

112-117 
72-74 
33-35 

103-104, 109 

95-103 

332-334 

8-14 

129-132 
235-240 

45-49 
214-217 

301-304 
355-362 

308-313 
172-176, 181 

261-264 

201-213 

285-297 
22 



Linschoten, R. Flexibiliteit, geen vrijblijvendheid. Over de koppe- Berg, 
ling van 1onen en uitkeringen 177-181 Gerri. 

Meijer, Wim Het debat moet eigenlijk nog beginnen. Kanttekenin- Fortu 
gen bij een WBS-rapport . 329-331 Hart1 

Mulder, Bertus Naar een Europees sociaal beleid 143 Kalm 
Oe/e, A .P. Schone brandstof voor de motor van het socialisme. 

Verkenningen in het grensgebied van pragmatisme en Krop, 
ideo Iogie 321-328 Traa, 

Oversloot, J. Aleksandr Zinovjev en het wachten 165-170 
Patijn, S. Regionaal beleid: een nieuw begin? 186-188 Boekt 
Pels, Dick lntellectuelen-socialisme in Nederland 1894-1940 133-139, 155 Achtt 
Priemus, Hugo Vierde Noia over de Ruimtelijke Ordening: vee! 

nota, weinig beleid 229-234, 240 Beer, 
Prank, Jan Over politiek en economisch pluralisme. Kantteke-

ningen bij een studie over sociaal-democratie en BranG 
mensenrechten 249-260 

Ribberink, Anneke De spanning tussen gelijkheid en verschil. Twintig Hoff' 
jaar feminisme in Nederland 145-155 

Roethof, Hein Het primaat van de vrijheid . Over seksualiteit en Ippel, 
strafrecht 63-66 

Rozemond, S. 'Schuivende Panelen' en Europa 18-19 
Schrijver, Nicol Joan Veri oren van De Derde Wereld tussen Schuivende Panelen Koois 
Themaat 140-142 
Toorn, Willem van De schrijver, een dissident? 15-17, 19 
Varkevisser, J. Gespiegeld in de tijd. De ontwikkeling van de AOW 225-228 
Verwey-Jonker, H. Argumenten v66r een bevolkingspolitiek 298-300, 318 Kore~ 

Wal/age, Jacq. Regeren in een luchtbel 110-111 
Wiebrens, Casper Politiesterkte: verdeling van veiligheid of van voor- Ment; 

rechten? 363-369 Noor1 
Zonneve/d, Michie/ De PvdA en de mythe van de indolente jeugd 305-307 

Ooste 
Commentaren 
Beer, Paul de Loonkosten 127 
Bergh, Harry van den Israel 40 jaar 93 
Castricum, Frits Het beweegt 1 Perry, 
Gortzak, Wouter Emotie en politiek 347 
Gortzak, Wouter Vuurproef in Moskou 163 
Kalma, Paul Liberalisme 29 Rosca 
Kam, C.A . de Belastingen moeten omlaag 247 
Molleman, Henk Op koers 283 Sicca1 
Prank, Jan Links belasten, maar met mate 319 
Siccama, Jan Geert Zogenaamde vrede en veiligheid 61 VerriJ 
Tromp, Bart Koude douche 199 

Wit, 'j 

Gedicbten 
Altena, Ernst van De Roman van de Roos (vers 521-572), Guillaume de Woltg 

Lorris; De Roman van de Roos (vers 4263-4302), 
Jean de Meung 20-21 

Bloem, Rein Drie betrokkenen 382 
Leeflang, Ed De daktuin 241 Pen 01 
Tentije, Hans Over ons 124 
Timmer, Charles B. Eduard Limonov 314 
Verstegen, Peter Nachtgedanken/Nachtelijke gedachten, Heinrich 

Heine 75-77 
Verstegen, Peter Nachtgedanken II 189-190 
Vroegindeweij, Rien Familiefoto; Zomerhuis 156 
Vroegindeweij, Rien In het Kralingse bos 341 
Weemoedt, Levi Het natuurreservaat der rijken (Liedje) 271 
Winkler, Kees Bosbaan-restaurant; 19 september 1987 50 

Signalementen 
Berg, J. Th.J. van den Het CDA tussen Zijlstra en Lubbers 51-53 



Berg, J. Th.J. van den 
Gerrits, Andre 
Fortuin, Johanna 
Hartmans, Rob 
Kalma, Paul 

Krop, Marnix 
Traa, Maarten van 

Boeken 
Achterhuis, Hans 

Beer, Paul de 

Brands, M. C. 

Hoffman, Leen 

1ppel, Pieter 

Kooistra, Sander 

Korevaar, Kees 

Mentzel, Maarten 
Noort, W. J. van 

Oosterbaan, Warna 

Perry, Jos 

Roscam Abbing, E. W. 

Siccama, J.G. 

Verrips, Ger 

Wit, Th. W.A . de 

Woltgens, Thijs 

Pen op Papier 

Journalistieke gemakzucht 
Bondgenoten binnen zekere grenzen 
Cultuur in ' t lijf 
1988: Banning redivivus? 
Sociaal-democratie en de onschuld van het andersom 
den ken 
Een Duits verlangen naar Europa 
Overtuiging en wetenschap 

Lolle Nauta, De factor van de kleine c - Essays over 
culturele armoede en politieke cultuur 
J. J . van Hoof, De arbeidsmarkt als arena: arbeids
marktproblemen in sociologisch perspectief 
Paul Scheffer, Een tevreden natie. Nederland en het 
wederkerend geloof in de Europese status quo 
H .A. van Stiphout, Tussen loyaliteit en satisjactie in 
de consumptiemaatschappij 
Kees Schuyt en Romke van der Veen (red.) Dever
deelde samenleving. Een in Ieiding in de ontwikkeling 
van de Nederlandse verzorgingsstaat 
R.M.J .M. Bos en K. Groen veld, Informatisering en 
samenleving; Wetenschappelijk lnstituut voor het 
CDA, Technologie in een verantwoordelijke samen
leving 
Bewogen Beweging. Sociaal-democratie als program 
en methode 
P. de Ruijter, Voor volkshuisvesting en stedebouw 
Ch.A. de Ruyter-de Zeeuw, De eerste rode wethou
ders van Rotterdam 
Fenna van den Burg en Jan Kassies, Kunstenaars van 
Nederland! Om eenheid en zeggenschap. Het ont
staan van de Federatie van Kunstenaarsverenigingen 
en de Raad voor de Kunst, 1942-1950 
Jan Bank e.a., In dienst van het gehele volk. De 
Westeuropese sociaal-democratie tussen aanpassing 
en vernieuwing, 1945-1950 
Edwin Wolffensperger, De kwaliteit van de gezond
heidszorg 
Tweede-Kamerfractie PvdA, Vrede en Veiligheid in 
Europa 
Paul Kalma, Het socialisme op sterk water. Veertien 
stellingen 
Dick Pels, Macht of eigendom? Een kwestie van in
tellectuele rivaliteit 
Jos de Beus en Flip Vuijsje (red.), Politieke econo
mie; 

273-275 
157-159 
315-316 
190-192 

375 
272-273 
125-126 

23-25 

78-81 

275-280 

378 

26-27 

53-55 

342 
55-57 

159-162 

242-244 

196-198 

81-86 

58-60 

244-246 

192-196 

Flip de Kam, Het geheim van de schatkist 280-281 

87-91,317-318 



Het beweegt 

(Wat voorafging: Achtereenvolgende kabinetten van 
CDA en VVD waren van mening dat de auto meer 
ruimte inoest krijgen. 'Blij dat ik rij' blij. Waarschu
wingen over de consequenties van dat beleid op tange
re termijn werden in de wind geslagen. ' Blij dat ik rij' 
opnieuw blij. Pa Spoo'r niet echt boos maar stilletjes 
bedroefd.) 

Maar zie . 
Het politiek denken beweegt. 
Er wordt geschoven . 
Stilstand wordt vooruitgang. 
Het denken over schijnbaar onbewogen rijen auto' s in 
ochtend- en avondspits maakt het zwerk zwanger van 
integraal beleid. 
Economie en milieu gaan hand in hand . 

Trein en bus en auto spreken plots - verwachtings
vol - uit een mond. In koor vragen ze om meer , kan 
het zijn voor alledrie . Maar vooral meer asfalt. In de 
lengte en de breedte, in de hoogte en de diepte als dat 
mag. Ook meer treinen, dubbeldekkers en mooie bus
sen met kopjes koffie en 'n krant. 

Het beweegt. 
Het Parool (7 december 1987): 'Minister Smit-Kroes 
trekt ten strijde tegen de auto'. En: 'Ik lijk wei een 
bekeerlinge' , zegt ze bijna verontschuldigend aan het 
einde van het gesprek. ' 
Het vlees stooft in de patten. Alles op wielen hapt 
gretig toe . 
Bewogen, zeer bewogen, vraag ik me Iangzamerhand 
af: Welke kool wordt ons nu toch weer gestoofd? 

Frits Castricum 
Lid van de Tweede Kamer 
voor de Partij van de Arbeid 
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Milieubehoud en innovatie in de industrie 

De milieuproblemen in ons land worden voor een 
belangrijk dee! veroorzaakt door industriele produk
tie. Deze produktie zal de komende decennia onge
twijfeld verder toenemen, ook al zal het aandeel van 
de industrie in het Bruto Nationaal Produkt (BNP) 
waarschijnlijk vee! geringer worden. Om de aantas
ting van natuur en milieu terug te dringen is het dus 
van het grootste belang om te komen tot een schonere 
industrie. In dit artikel gaan we na welke bijdrage 
technologische ontwikkeling daaraan kan leveren. We 
onderscheiden en bespreken een tweetal principieel 
verschillende benaderingen. In de eerste en nu domi
nante benadering gaat het vooral om zuivering en 
afvalverwerking. In de tweede benadering staan her
gebruik en schonere technologie centraal. Vooral een 
combinatie van beide benaderingen is ecologisch en 
economisch veelbelovend, maar vereist wei een aan
passing van overheidsbeleid en van de nu gebruikelij
ke vormen van milieubeheer in de industrie. 

Technische ontwikkeling ten behoeve van milieube
houd 
In de afgelopen honderd jaar maakten technische 
'doorbraken' (chemie, elektriciteit, benzinemotor) 
een heel scala aan vaak zeer uiteenlopende toepassin
gen mogelijk (kunststoffen, kleurstoffen, pesticiden, 
mechanisatie landbouw, huishoudelijke apparaten, 
auto's). Vele decennia lang ging - mede vanwege 
relatief !age grondstofprijzen - bij research and deve
lopment de aandacht vooral uit naar toepassingen die 
een reductie van de arbeidskosten mogelijk moesten 
maken. Intussen konden schadelijke stoffen tot verna 
de Tweede W ereldoorlog vrijwel gratis in de natuur 
worden gedumpt in de vorm van afval, uitstoot en 
lozingen. Toekomstige uitputting van energie en 
grondstoffen en de huidige overbelasting van ecosys
temen worden vanwege de gebreken van het prijs
mechanisme niet of te laat gesignaleerd. De vergaande 
verwaarlozing van milieu-aspecten maakt een steeds 
ingrijpender milieubeleid noodzakelijk opdat bedrij
ven de afwenteling van milieuproblemen tot een maat
schappelijk meer aanvaardbaar peil terugdringen. Wil 
men het volume van de produktie niet drastisch redu
ceren, dan is men daarvoor aangewezen op technische 
oplossingen. 

Er zijn twee principieel verschillende benaderingen 
mogelijk om met behulp van de ontwikkeling en toe
passing van technologie een schonere industriele pro
duktie te realiseren. 
Ten eerste kan men streven naar het voorkomen van 
de schadelijke gevolgen van de stroom van afval/ 
emissies door deze stroom zoveel mogeiijk 'schoon te 

maken'. Er zijn aparte technieken ontwikkeld om een 
aantal van de schadelijke stoffen in emissies en afval te 
isoleren en deze zo goed en zo kwaad als dat gaat 
onschadelijk te maken. Het gaat hierbij om zuive
ringstechnologie die aan het produktieproces wordt 
toegevoegd ('end-of-pipe' technologie) en afvalver
werkings-technologie.' Toepassing daarvan Ievert 
vooral een bijdrage aan vermindering van de vervui
ling en (in beperkte mate) van overbelasting van eco
systemen (bijvoorbeeld herstel van het zelfreinigend 
vermogen van stromend water) . 

mogelijkheden voor milieubeheer in de industrie 

schoon
maak tech
nieken 

hergebruik 
technieken 

'good 
house
keeping' 

schonere 
technolo
gie 

- toegevoegde zuiveringssystemen (end-of
pipe technologie); afvalverwerking. 
- idem, maar een zo groot mogelijke afstem
ming op en integratie in het produktieproces 
onder meer door systematische scheiding en 
behandeling van afvalstromen. 

- technieken waarmee gebruikte grond- en 
hulpstoffen - mede met behulp van schoon
maaktechnologie - herwonnen en gerecycled 
kunnen worden. 

- o.m. beter onderhoud, tijdige vervanging 
van afsluiters, kleppen, etc. 

- verhoging van procesbeheersing en tijdige 
onderkenning van milieuproblemen door 
middel van meet- en regelapparatuur 
- proces-modificatie (en/ of een ander ont
werp van produkten) gericht op vermindering 
van het vrijkomen van schadelijke stoffen in 
het produktieproces 
- produktinnovatie zodat minder milieube
lasting in de fasen van consumptie en afval 
resulteert (bijv. geluidsarme produkten; repa
reerbaarheid e.d .) 

Ten tweede kan men proberen de oorzaken aan te 
pakken door de omvang van de stroom van afval en 
emissies in te dammen en/ of de samenstelling te wijzi
gen. Dan zijn een zo zorgvuldig mogelijke bedrijfs
voering ('good-house-keeping'), toepassing van her
gebruik-technieken, meer aandacht bij produkt- en 
procesinnovaties voor besparing op energie- en grond
stoffen en voor het gebruik 'van minder schadelijke 
stoffen (inputsubstitutie) van belang. 2 Zowel de ver
vuiling als de uitputting van schaarse (al dan niet 
hernieuwbare) hulpbronnen wordt op deze manier 
tegengegaan . 

Pieter van Oriel / Joram 
Krozer 
Van Oriel is medewerker van 
de Wiardi Beckman 
Stichting; Krozer is 
medewerker van de 
Studiegroep Milieu en 
Economie van het Landelijk 
Milieu Overleg. Dit art ike/ is 
gebaseerd op een rapport ten 
behoeve van de Studiegroep 
dat op het punt staat te 
verschijnen. 
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De beperkingen verbonden aan schoonmaaktechnolo
gie 
De milieu-aantasting wordt in de industrie tot op 
heden vooral aangepakt volgens de eerste benadering. 
Dat lijkt een aantrekkelijke oplossing. Aan milieu
eisen kan meestal voldaan worden zonder de bestaan
de technologie te wijzigen zodat de continulteit van de 
produktie niet in gevaar komt. Er is inmiddels een 
'milieuproduktiesector' ontstaan die de benodigde ap
paratuur en kennis !evert. Deze 'produktiesector' 
heeft belang bij de verdere ontwikkeling en toepas
sing-op-grotere-schaal van deze technieken. 3 In grote
re bedrijven is het milieubeheer geleidelijk aan gelnsti
tutionaliseerd : een aparte stafafdeling is ervoor ver
antwoordelijk dat bedrijven aan de milieu-eisen vol
doen. De betrokken personen hebben geen formele 
bevoegdheden ten aanzien van de eigenlijke bedrijfs
voering en investeringsbeslissingen. Daarmee blijft de 
nadruk liggen op toegevoegde zuivering. 
Zo langzamerhand worden de beperkingen van deze 
aanpak zichtbaar. We zullen dat illustreren aan de 
hand van toegevoegde zuivering. 
(a) Zolang de produktie van schadelijke stoffen in de 
industrie toeneemt moet de zuiveringscapaciteit ver
hoogd worden om de jaarlijkse uitstoot op het zelfde 
peil te houden. Die uitstoot is echter bij de huidige 
kennis omtrent de milieu-effecten a! vee! te hoog. De 
milieu-eisen zullen dus scherper moeten worden. 4 Dat 
leidt onvermijdelijk tot hogere kosten. 
Immers, per eenheid bestreden emissie per bedrijfstak 
en stof !open de kosten sterk uiteen. Bij een beperkte 
reductie kan men in principe volstaan met emissiebe
strijding waar dat het minste kost. Naarmate de lande
lijke uitstoot verder teruggedrongen moet worden is 
het onvermijdelijk om ook daar emissies te reduceren 
waar dat duurder is . 
Een verdere emissiereductie per bedrijf vereist een 
specifieke afstemming van de aan te schaffen appara
tuur op het eigenlijke produktieproces. Milieuvoor
zieningen moeten dan min of meer op maat worden 
gemaakt, hetgeen standaardisatie - en dus kostenre
ductie door schaalvergroting - belemmert. Het resul
taat is ook dan nog lang niet altijd voldoende, zodat 
men gedwongen wordt om de resterende emissies met 
relatief dure technieken te zuiveren. Bij een gegeven 
stand van techniek gaan bij verdergaande milieu-eisen 
de milieukosten voor de industrie a! met a! sterk 
omhoog. Het gevaar daarvan is dat, zeker in een tijd 
van hoge werkloosheid, het verzet tegen een krachti
ger milieubeleid groot zal blijven.5 

Toegevoegde technologie die niet wordt gecombi
neerd met hergebruik is nauwelijks relevant voor be
perking van de toenemende afvalstromen en uitput
ting van schaarse grondstoffen. Zij !evert dus geen 
bijdrage aan lagere produktiekosten, maar kost het 
bedrijf aileen maar geld. Het 'produkt' !evert het 
bedrijf slechts een vergunning op. 
(b) Toepassing van zuivering- en afvalverwerkings
technologie heeft tot op heden maar beperkte resulta
ten opgeleverd. Door de overheid en industrie is sinds 
het begin van de jaren zeventig fors gelnvesteerd in 
zuiveringscapaciteit. Niettemin is hierdoor de vervui-
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ling door stoffen als zware metalen , NOx, en koolwa
terstoffen nauwelijks teruggedrongen . De emissie van 
so2 is weliswaar fors gedaald, maar hier speelden ook 
andere factoren een rol zoals energiebesparing, voor
bewerking van brandstoffen, gebruik van het schone
re aardgas, en efficientere technieken om energie op te 
wekken. De resultaten van zuivering zijn bovendien in 
een aantal gevallen bedriege!ijk. Na zuivering moeten 
de gelsoleerde en geconcentreerde stoffen gestort of 
verwerkt worden (vgl. de problemen met zuiverings
slib en vliegas). 
(c) Zuiveringstechnieken worden vooral ontwikkeld in 
reactie op emissienormen. De hoogte van die normen 
kan eigenlijk aileen gerechtvaardigd worden op basis 
van inzicht in zogenaamde 'dosis-effect-relaties'. Dit 
type milieubeleid is daardoor vrijwel altijd reactief, en 
leidt vaak tot een lange strijd over de vraag of vol
doende bewezen is dat bepaalde stoffen tot ernstige 
milieuproblemen leiden (vgl. de ozonproblematiek). 
Meer aandacht voor innovatie op het gebied van 
schoonmaaktechnologie wordt gelukkig steeds meer 
bepleit, maar in het technologiebeleid is daar nog 
maar weinig van te merken. Als men de ontwikkelin
gen op dit gebied in kaart brengt6 dan blijkt dat 
innovatie op dit gebied weliswaar een noodzakelijke 
maar allerminst een voldoende voorwaarde is voor 
milieubehoud. Het beeld voor de nabije toekomst 
verschilt niet wezenlijk van de ervaringen in de afgelo
pen periode. Voor een aantal stoffen kan de efficientie 
van zuivering zonder twijfel belangrijk verhoogd wor
den. Om de belangrijke, maar beperkte mogelijkhe
den die innovatie biedt ook te realiseren zal er dan we! 
fors gelnvesteerd moeten worden. 
Voor sommige stoffen bieden nieuwe uitvindingen 
(met name milieu-biotechnologie en membraantech
nologie) belangrijke perspectieven, maar voorzover 
men daar inzicht in heeft zullen de kosten van toepas
sing de komende decennia nog erg hoog zijn . Ook zijn 
er schadelijke stoffen waarvoor nog geen effectieve 
zuiveringstechnieken zijn gevonden. 

De (potentiele) betekenis van hergebruik en schonere 
technologie 
Voor de industrie vormen niet aileen de toenemende 
kosten van zuivering en afvalverwerking een pro
bleem. Steeds meer ondernemingen ondervinden ook 
langs andere ·wegen financiele gevolgen van milieu
aantasting: aantasting van gebouwen, hogere kosten 
van voorzuivering van water, het wegvallen van inves
teringsmogelijkheden, risico's van contaminatie van 
bepaalde produkten, hoger ziekteverzuim en dergelij
ke. Het wordt daarom eigenlijk ook voor bedrijven 
steeds relevanter om te onderzoeken of men een effi
cienter milieubeheer kan realiseren via de tweede be
nadering die we hierboven hebben geschetst. lmmers, 
de aard van de gebruikte grond- en hu!pstoffen, en de 
omvang en wijze waarop ze worden gebruikt zijn 
bepalend voor de uiteindelijke behoefte aan zuivering. 
De stroom van stoffen die het bedrijf verlaat in de 
vorm van emissies, lozingen en afval maakt onderdeel 
uit van de materialenstroom in een industrieel bedrijf. 
Emissies en afval zijn te beschouwen als het weg-
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gooien van 'onbruikbare' grond- en hulpstoffen waar
voor het bedrijf wei heeft moeten betalen. Een spaar
zamer gebruikt van energie- en grondstoffen leidt niet 
aileen tot besparing op directe produktiekosten, maar 
reduceert in het algemeen tevens emissies van schade
lijke stoffen en afval. 
Ook komen vee! kleine ongelukken voor, mede als 
gevolg van onvoldoende voorzorgsmaatregelen en 
achterstallig onderhoud. Ongevallen zoals die van tijd 
tot tijd in de publiciteit doordringen (Seveso, Bophal, 
Sandoz), zijn spectakulair, maar in aantal niet meer 
dan het topje van de ijsberg. Een verhoging van 
veiligheid en verminderd(e) blootstelling aan en ge
bruik van schadelijke stoffen kunnen bijdragen tot 
een betere arbeidsproduktiviteit en lagere risico's van 
aansprakelijkheid bij ongevallen en milieuschade . 
Het lijkt dus plausibel dat, technisch en economisch 
gezien, de tweede benadering van betekenis kan zijn. 
Een aantal ontwikkelingen bevestigt die indruk: 

- Toenemende efficientie in energie- en grondstof
verbruik. 
Uit de statistieken blijkt dat in de periode 1970-80 in 
hoogontwikkelde Ianden het gebruik van een aantal 
belangrijke grondstoffen sterk achterbleef bij de toe
name van industriele produktie. Deze ontwikkeling 
wordt vooral veroorzaakt door een tweetal structurele 
veranderingen. Ten eerste: verschuivingen in de indus
trie zelf (zoals stagnatie en achteruitgang in traditione
le sectoren als de bouw, scheepsbouw en staalindus
trie; een toenemend gebruik van kunststoffen in plaats 
van metalen, en een groter gewicht van hoogwaardige, 
kennisintensieve produkten), die overigens niet altijd_ 
gunstig voor het milieu zijn . Ten tweede: een grotere 
efficientie in het gebruik van grondstoffen en energie7 

die we te dank en hebben aan de altijd aanwezige drang 
in de industrie om kostenbesparingen te realiseren. 
lndien het mogelijk is om in het milieubeleid van de 
overheid en in het milieubeheer in de industrie dit be
sparingsmotief te benutten, dan moet dat tot een 
versnelling van dit proces kunnen leiden . 
- Ervaringen met preventief milieubeheer in bedrij
ven. 
Een reeks studies8 laat zien dat een relatief gering maar 
toenemend aantal bedrijven het beter integreren van 
milieubeheer in de bedrijfsvoering en de ontwikkeling 
van schonere technologie van belang acht om tot 
kostenreductie te komen. In een groot aantal van die 
gevallen bleek dat er vergaande besparingen op het 
gebruik van materialen gerealiseerd konden worden 
die gepaard gingen met een aanzienlijke vermindering 
van lozingen en emissies. Het bleek ook dat de eerste 
stappen om preventie te realiseren vaak neerkomen op 
minder ingrijpende aanpassingen zoals tijdige signale
ring van milieu-problemen (meet/ regelapparatuur), 
beter onderhoud (lekkages) en scheiding van afval
stromen (effectieve zuivering, meer hergebruik) . In 
een flink aantal gevallen behoefden slechts bescheiden 
kosten gemaakt te worden om toch tot een emissie- en 
afvalreductie te komen in de orde van twintig tot 
tachtig procent binnen twee a drie jaar.9 

Op grond van enkele honderden voorbeelden van 

beperking van produktie van afval en emissies in de 
VS meent het Office of Technology Assessment in een 
rapport aan het Congres dat een daling van afval en 
emissies in de industrie in de orde van vijf tot tien 
procent per jaar in een periode van tien jaar mogelijk 
is. 
- Ontwikkelingen op het gebied van procesinnova
tie10 
Men moet zich realiseren dater pas betrekkelijk recen
telijk sprake is van een toegenomen aandacht voor 
preventie. Daar komt bij dat wetenschappelijk onder
zoek op dit gebied enige tijd nodig heeft om tot 
resultaten te komen. Niettemin blijkt nu reeds uit 
internationale overzichten over de periode 1979-1986 
dat een dee! van de procesinnovatie een schonere 
produktie mogelijk zou maken indien ze de komende 
periode op grotere schaal toegepast zou gaan worden. 
Van het totaal aantal nieuwe procestechnieken dat op 
de markt beschikbaar kwam werd namelijk bij acht
tien procent expliciet vermeld dat de voordelen onder 
meer liggen in terugdringing van emissies." 
De mogelijkheden voor hergebruik blijken eveneens 
aanzienlijk te zijn. Hergebruik in het eigen bedrijf 
vindt nog slechts in beperkte mate plaats, hoewel er 
steeds meer technieken beschikbaar zijn om te komen 
tot vermindering van bijvoorbeeld het verbruik van 
water en uitstoot van metalen en koolwaterstoffen 
( oplossmiddelen !) . 
Het aantal beschikbare technieken op beide terreinen 
moet overigens nog omvangrijker zijn aangezien scho
nere technieken ook in de vervuilende bedrijven zelf 
worden ontwikkeld, zonder dat pogingen worden on
dernomen om tot commercialisatie van deze kennis 
over te gaan (omdat dit het starten van een 'branche
vreemde activiteit' zou betekenen). 

In de officiele statistieken komen deze ontwikkelingen 
echter nauwelijks tot uitdrukking. Het laatste decen
nium zouden slechts vijftien tot vijfentwintig procent 
milieu-investeringen in Westerse bedrijven een pre
ventief, 'proces-gei"ntegreerd' karakter hebben gehad. 
Hoe valt dat te verklaren? 
De realiteit loopt vanzelfsprekend achter bij de moge
lijkheden. Het investeringsgedrag tot nu toe werd 
sterk bepaald door de gematigde kosten van milieube
heer-achteraf en door institutionele barrieres om te 
komen tot preventief milieubeheer (we komen daar 
nog op terug). Bovendien wordt in deze statistieken de 
feitelijke ontwikkeling ongetwijfeld onderschat. AI
leen die investeringen met een preventief effect wor
den geregistreerd die tot aanwijsbare meerkosten lei
den. Hierboven bleek echter al dat de eerste maatrege
len om preventie te realiseren in een dee! van de 
gevallen niet of slechts in geringe mate met investerin
gen gepaard gingen. En naarmate bij de produktie van 
kapitaalgoederen en de inrichting van fabrieken de 
integratie van milieu-aspecten een grotere rol gaat 
spelen, wordt het steeds moeilijker om bij investerin
gen deze 'meerkosten' ten behoeve van het milieu te 
specificeren. Een toenemend dee! van de investeringen 
met een preventief effect kan dus schuil gaan in de 
cijfers over investeringen in het algemeen. 12 
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Naar een combinatie van beide benaderingen 
De tweede benadering zal zuivering en afvalverwer
king allerminst overbodig maken. Heel wat grond- en 
hulpstoffen zijn op dit moment een onmisbaar, en in 
de meeste produktieprocessen zullen restemissies en 
afval tot op zekere hoogte wei onvermijdelijk blijken 
te zijn (vgl. de combinatie van energie-besparing, 
wervelbedverbranding en rookgas-ontzwaveling bij 
de energievoorziening). Zuivering kan op haar beurt 
een belangrijke rol spelen bij hergebruik en de ontwik
keling van 'gesloten' kringlopen. Daardoor worden de 
kosten die voortvloeien uit verliezen aan grond- en 
hulpstoffen lager en is er minder kans dat schadelijke 
stoffen in het milieu terecht komen. 
Omgekeerd worden de effectiviteit en efficientie van 
emissiebestrijding sterk belnvloed door daarop afge
stemde verbeteringen in het produktieproces. Zware 
metalen die in afvalwater voorkomen verstoren biolo
gische zuiveringsprocessen, en verhinderen een pro
duktieve benutting van zuiveringsslib. Filters raken 
verstopt met andere verontreinigingen dan die welke 
ze zouden moeten opvangen. Een schonere industrie 
zou dus vooral moeten gaan berusten op een adequate 
combinatie van schonere technologie, hergebruik- en 
zuiveringstechnologie. 

Rosenberg heeft Iaten zien dat op het niveau van het 
bedrijf vernieuwing van het ontwerp van produkten 
en machines en toegenomen kennis vooral tot stand 
komen in een creatief proces van 'learning by doing' 
en 'learning by using', in interactie met leveranciers 
van apparatuur. Zijn redenering is ook van toepassing 
op de ontwikkeling van een schonere industrie. 
Daarbij gaat het om een zo vroeg mogelijke maar 
doelmatige onderbreking van de keten van oorzaken
gevolgen. Preventie heeft niet zozeer betrekking op de 
gebruikte techniek als zodanig, maar op doelbewust 
en anticiperend gedrag. De principe-beslissing om het 
milieubeheer op meer preventieve leest te schoeien 
staat dan aan het begin van een leerproces ('learning 
by doing') waarbij men meer zicht probeert te krijgen 
op de materialenstroom in het bedrijf. Men Ieert dan 
hierop te !etten bij gebruik van de bestaande kapitaal
goederen, en komt knelpunten op het spoor. Vaak 
kunnen dan vrij simpele en weinig kostbare maatrege
Ien tot belangrijke verbeteringen leiden. Door pro
duktiemiddelen anders te gebruiken komen mogelijk
heden aan het Iicht op basis waarvan stapsgewijze 
wijzigingen aan installaties aangebracht kunnen wor
den. Bij nieuwe investeringen kunnen dankzij de op
gedane ervaringen nauwkeuriger aanwijzingen gefor
muleerd worden voor de leveranciers van machines en 
systemen. Aldus kan geleidelijk aan op basis van een 
leerproces schonere technologie en een schonere in
dustrie ontwikkeld worden. 
Men moet dit alles natuurlijk niet mooier voorstellen 
dan het is. Uiteraard is er in de bedrijfsvoering en bij 
investeringsbeslissingen sprake van een hierarchie van 
doelstellingen. Hoofddoel van de ondernming is con
tinulteit en rentabiliteit, ook als het gaat om innovatie. 
Innovatie kan echter een schoner produktieproces als 
(bijkomend) resultaat hebben. De kans daarop neemt 
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toe naarmate het milieu-aspect ook expliciet een rol 
gaat spelen bij de ontwikkeling en toepassing van 
procesinnovaties. 
De ervaring met energiebesparing sinds de oliecrises 
bevestigt deze stelling. In eerste instantie ging het ook 
hier vaak om beperkte maatregelen waarbij energie
besparing het hoofddoel was. Maar uit een recente 
analyse van het energieverbruik in een achttal energie
intensieve bedrijfsgroepen blijkt dat de laatste tijd 
vooral procesinnovaties en -renovaties een grote bij
drage (dertig tot tachtig procent) leverden aan de 
omvangrijke energiebesparing die in deze sectoren 
gerealiseerd werd in een tijdsbestek van zes jaar (Ger
ritse e.a.). Energiebesparing was daarbij slechts ne
vendoel of zelfs onbedoeld neveneffect. Dergelijke 
cijfers duiden erop dat proces- en produktinnovaties 
grote mogelijkheden bieden voor een op preventie 
gericht milieubeheer. 

Suggesties voor beleid 
De ontwikkeling in de richting van een schonere indus
trie verloopt nu nog erg langzaam, met name vanwege 
een gebrekkige diffusie van al beschikbare technieken, 
en een geringe aandacht voor milieu-aspecten in in
dustrieel onderzoek. De markt genereert daarvoor 
ook nauwelijks prikkels (met uitzondering van de 
OPEC); en de milieu-eisen die de overheid stelt corri
geren dat maar zeer ten dele. Regelgeving, vergun
ningverlening en stimulering van milieutechnologie 
zijn toegespitst op emissiereductie, niet op het realise
reo van wijzigingen in het produktieproces zelf. De 
milieu-autoriteiten willen liefst snel resultaten zien en 
voelen weinig voor experimenten als er zuiveringstech
nieken beschikbaar zijn die zich 'bewezen' hebben. In 
het technologiebeleid wordt het (economisch) belang 
van milieubehoud vrijwel geheel verwaarloosd. De 
relatief geringe bedragen die uitgetrokken worden 
voor steun aan industrieel onderzoek zijn vooral ge
richt op schoonmaaktechnologie. Ook de industrie
politieke steunverlening (WIR en dergelijke) is in de 
eerste plaats gericht op aanwijsbare meerkosten van 
milieu-investeringen en die zijn bij toegevoegde appa
ratuur wei zo eenvoudig aan te tonen. Het traditionele 
milieubeleid zelf werpt dus drempels op waardoor het 
milieubeheer geen rol van betekenis speelt op het 
'strategisch' bedrijfsniveau (R&D, investeringsbeslis
singen). 
In de industrie zelf belemmeren gevestigde tradities en 
posities een andere aanpak. Het milieubeheer heeft in 
de bedrijfshierarchie een ondergeschikte rol. Men is 
vertrouwd met toegevoegde technologie, en er is ge
specialiseerde zuiveringsapparatuur op de markt be
schikbaar. Het aanbod van meer milieuvriendelijke 
procestechnologie is relatief beperkt en weinig be
kend. Men heeft Of nog geen oog voor de mogelijke 
kostenverlaging Of men meent dat die gering is in 
vergelijking met de opbrengst die door andere investe
ringen gerealiseerd kan worden. Bij een meer in de 
bedrijfsvoering gelntegreerd milieubeheer neemt de 
complexiteit van de besluitvorming bovendien toe, en 
ook dat heeft een remmende werking. 
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Voor de overheid is bet stimuleren van bet gewenste 
type innovatie zeer lastig. Op de deelmarkten van 
afval(verwerking), waterzuivering, en bodemsanering 
treedt zij zelf als marktpartij op, maar de vraag die zij 
hier uitoefent is per definitie overwegend gericht op 
technieken van sanering en zuivering. De overheid kan 
de industrie onmogelijk verplichten om te investeren 
en te innoveren en dus kan de vraag naar industriele 
procesinnovatie waarin milieu-aspecten gelntegreerd 
zijn, niet worden afgedwongen. De oliecrisis laat zien 
dat een plotselinge en vrij dramatische ontwikkeling 
van de kosten van milieubeheer sterke prikkels ople
vert om naar andere wegen dan aileen toegevoegde 
zuivering te zoeken. Maar aileen al de economische 
consequenties daarvan maken een dergelijk beleid 
volstrekt onhaalbaar. 
Een schonere industrie is daarom een zaak van lange 
adem. Men heeft te maken met de erfenis van in bet 
verleden gelnstalleerde kapitaalgoederen en vertrouw
de technieken. De ontwikkeling en diffusie van de 
vereiste innovaties is een tijdrovend proces dat de 
opbouw van directe en geregelde contacten tussen 
Ieveranciers en gebruikers van kennis en apparatuur 
vereist. Het op gang komen van bet geschetste leerpro
ces is daarmee de voorwaarde voor een schonere 
industrie. Maar ook dan is toepassing van nieuwe 
procestechnieken economisch vooral aantrekkelijk bij 
vervangings- en uitbreidings-investeringen. Dat laat
ste maakt economisch herstel ook vanuit milieuge
zichtspunt aantrekkelijk . 
lndien milieu-eisen planmatig en gefaseerd worden 
verscherpt, ontstaat bij bedrijven meer duidelijkheid 
over de op lange termijn te verwachten eisen en kos
ten. Hoewel er ook dan slechts sprake is van indirecte 
prikkels om te komen tot schonere technieken, mag 
men aannemen dat er vee! meer bedrijven tijdig op 
zoek zullen gaan naar efficientere vormen van milieu
beheer. Om dat te bevorderen zijn ook meer directe 
prikkels gewenst. Sinds enkele jaren ontwikkelt men 
bij het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening gedachten om te komen tot 'verinnerlijking' 
van bet milieubeheer. Men overweegt terecht om bij 
de meest 'problematische' bedrijven periodieke rap
portage te verlangen over de inspanningen die ze zich 
getroosten om terugdringing van de produktie van 
probleemstoffen te realiseren . Het verdient aanbeve
ling om in bet verlengde hiervan bet systeem van 
vergunningverlening aan te passen. Emissienormen 
zouden vervangen kunnen worden door duidelijk (ge
faseerde) milieudoelstellingen. De vergunning zou 
dan gegoten kunnen worden in de vorm van een 
overeenkomst over systematische verbeteringen in bet 
milieubeheer, gebaseerd op perodieke, toetsbare en 
openbare rapportage. Voorts zou financiele steun bij 
milieu-investeringen minder eenzijdig installatie van 
toegevoegde apparatuur moeten stimuleren. 
Indien een dergelijk beleid gepaard zou gaan met 
grotere inspanningen op bet terrein van informatie
voorziening, onderwijs (bijvoorbeeld in de opleidin
gen van ingenieurs en bedrijfskundigen), steunverle
ning aan industriele research en demonstratieprojec
ten, zou de ontwikkeling van preventief milieubeheer 

belangrijke impulsen kunnen krijgen. Ook op bet 
niveau van de overheid is daartoe een grotere integra
tie van milieu-aspecten in bet wetenschaps- en techno
logiebeleid van belang. Zo zouden in het kader van 
innovatieprogramma' s gelden beschikbaar gesteld 
kunnen worden voor de opbouw van expertise op het 
gebied van milieuaspecten. 

De overheid kan dus ongetwijfeld betere voorwaarden 
scheppen om tot meer preventie in de industrie te 
komen. Wat dat betreft verdraagt milieubehoud geen 
terugtredende overheid, integendeel. Maar het succes 
van zo'n beleid is sterk afhankelijk van de vraag of bet 
gesteund wordt door krachten in bet bedrijfsleven zelf 
en of daar de barrieres van een gegroeide traditie 
doorbroken worden. Daarom is het gevaarlijk om 
aileen te vertrouwen op een 'top-down' benadering 
van wetgeving, normstelling en heffingen. 
Een gezamenlijke inspanning is vereist, en daartoe 
moet men in de politiek meer zicht krijgen op water in 
de industrie gebeurt, welke ontwikkelingen onder
steund zouden moeten worden, en hoe dat zou kunnen 
gebeuren. Dat is voor sociaal-democraten misschien 
een pijnlijke conclusie, maar in een gemengde econo
mie is het niet anders. 
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Noten 

I. Zuivering vindt ten dele ook plaats in collectieve zuive
ringsinstallaties; afvaltransport, - stort/ dumping of 
verwerking is een sector op zich geworden . Erfenissen 
uit het verleden worden opgeruimd met behulp van 
bodemsaneringstechnologie. 

2. Produktinnovaties die vooral in de fase van consumptie 
en afval minder milieuaantasting opleveren, Iaten we 
onbesproken. 
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Het socialisme van Willem Banning 
Bij de honderdste geboortedag van een 
'vergeten' ideoloog 

'De Partij van de Arbeid staat gereed, om aan de wil 
van het Nederlandse volk tot politieke vernieuwing, 
tot een omzetting der maatschappij in democratisch
socialistische richting, gestalte te geven en daarmee 
een waarlijk nieuw begin in ons politieke Ieven in te 
luiden.' 1 Met deze woorden begon Willem Banning op 
9 februari 1946 zijn openingsrede op het stichtings
congres van de Partij van de Arbeid. Voor de sociaal
democraat uit de late jaren tachtig lijken deze woor
den te stammen uit een wei zeer grijs verleden. Wie 
vindt het nog vanzelfsprekend dat 'de wil van het 
Nederlandse volk' gelijk wordt gesteld aan het demo
cratisch-socialisme? De PvdA was nog maar enkele 
maanden oud, toen de verkiezingen van mei 1946 
uitwezen dat dit optimisme, dat onmiddellijk na de 
oorlog door velen was gedeeld, geen grond vond in de 
werkelijke politieke verhoudingen. Wat echter deze 
geboortekreet van de PvdA nog gedateerder maakt, is 
dat hij kwam uit de mond van een man die heden ten 
dage door de gemiddelde PvdA'er nauwelijks meer 
gerekend wordt tot de grote vertegenwoordigers van 
de sociaal-democratische traditie, en voor wie hij 
vee! a! niet meer is dan een enigzins vage naam. 
En toch werd Banning in de jaren veertig en vijftig 
beschouwd als de belangrijkste ideoloog van de PvdA. 
Niet aileen opende hij het stichtingscongres van de 
partij, ook waren de beginselprogramma's van 1947 
en 1959 voor het grootste dee! zijn werk en was hij 
tevens voorzitter van de redactie van Socialisme en 
Democratie. Toen ten tijde van het Mandement van de 
Nederlandse bisschoppen, in 1954, de anti-socialisti
sche sentimenten hoog opliepen, was hij het die op 
verzoek van het partijbestuur een officieel verweer
schrift schreef.2 Tijdens de jaren twintig en dertig 
begonnen als criticus van het sociaal-democratische 
partij-establishment en van de officiele ideologie, was 
Banning er in geslaagd, de denkbeelden die hij in deze 
periode had ontwikkeld te doen aanvaarden als de 
theoretische grondslag van het naoorlogse socialisme. 
Niet aileen binnen de partij had Banning een groot 
gezag, ook daarbuiten, in het maatschappelijk en 
kerkelijk Ieven, werd aan zijn naam groot gewicht 
toegekend. 
De afgelopen twintig jaar daarentegen wordt in de 
PvdA de naam van Banning nog maar zelden ge
noemd, en dan nog meestal in kritische zin. De meest 
felle aanval op de reputatie van Banning is onderno
men door Jan Rogier. Banning zou in feite een reactio
naire geest zijn geweest, die het socialisme had 'verwa
terd' en wiens denken - Rogier gebruikte hiervoor de 
methode van 'guilt by association' - verwant zou zijn 
aan het fascisme. 3 Volgens iemand als Sjoerd van 
Faassen was Banning een twijfelachtige democraat, 
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die zich tijdens de jaren dertig, evenals nagenoeg de 
gehele SDAP, onvoldoende had afgezet tegen het 
fascisme. 4 Martin van Amerongen gaat weliswaar lang 
niet zo ver als bovengenoemde auteurs, in zijn als 
immer bloemrijke volzinnen fulmineert hij echter te
gen de onder Ieiding van Banning staande Arbeiders 
Gemeenschap der Woodbrookers, als zijnde een 'ka
derschool voor kwezelarijen'. Het socialisme van 
Banning was in zijn ogen 'lauwe limonade', bedoeld 
als ideologisch vernisje voor een 'hemeltergend inge
slapen club van zelfvoldane kwitantielopers' .5 Op een 
in mei vorig jaar gehouden Banning-herdenking be
kritiseerde J.M. den Uy/ zijn vroegere leermeester 
wegens diens vee! te sterke vooruitgangsgeloof. Ban
ning zou een 'verlate negentiende eeuwer' zijn ge
weest. En dat terwijl Den Uyl bijna dertig jaar eerder 
Banning had geprezen om zijn vermogen nieuwe ont
wikkelingen te volgen en te incorporeren in zijn den
ken.6 De kritiek op Banning is blijkbaar zo zeer ge
meengoed geworden, dat de voorzitter der Wood
brookers zich in een recent interview tot tweemaal toe 
haastte te verklaren Banning niet te willen 'oppoet
sen', zonder overigens aan te geven in welke opzichten 
diens socialisme dan zo dof is geworden .7 

Wat heeft er toe geleid, dat een van de geestelijke 
vaders van de PvdA in feite is geworden tot een 
'persona non grata', iemand die vele sociaal-democra
ten het liefst zouden vergeten? In dit artikel, waarin ik 
mij wil beperken tot de rol van Banning als ideoloog, 
zal ik trachten deze vraag te beantwoorden door een 
beeld te schetsen van het geestelijk klimaat waarin 
Banning's invloed achtereenvolgens kon toenemen, 
haar hoogtepunt kon bereiken, om uiteindelijk zo 
goed als te verdwijnen. Allereerst dienen we dan een 
blik te werpen op de inhoud van Banning's socialisme 
en op zijn positie binnen de Nederlandse sociaal
democratie. 

Enkele biografische gegevens 
Voor de, op 21 februari 1888, als zoon van een arme 
Makkummer haringvisser geboren Willem Banning 
betekende een beurs voor de Haarlemse Rijkskweek
school de enige mogelijkheid om door te leren, en 
zodoende te stijgen op de maatschappelijke ladder. 
Op dit roemruchte instituut ontving hij tussen 1903 en 
1907 niet aileen een zeer gedegen opleiding, hij was er 
tevens een van de leidende figuren in de toen opko
mende jeugdbeweging. Het was vooral de Kwekelin
gen Geheelonthoudersbond (KGOB), waarin het ver
zet van deze idealistische jongeren tegen de burgerlijke 
maatschappij tot uiting kwam. 8 Gedurende enige ja
ren concentreerde Banning, die na het behalen van 
zijn akte werkzaam was als 'gouverneur' en onderwij-
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zer, zich voornamelijk op deze 'blauwe' beweging. 
Onderwijl echter rijpte het besef dat het ideaal van een 
hogere cultuur en van een 'nieuwe mens' slechts te 
verwezenlijken was door middel van ingrijpende 
maatschappelijke veranderingen. Banning, die in 
1913 te Leiden theologie ging studeren, werd socialist 
en het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog vormde 
de aanleiding zich aan te sluiten bij de SDAP. Binnen 
de Nederlandse sociaal-democratie behoorde Banning 
tot de kleine kern van religieus-socialisten. Vanaf 1926 
maakte hij deel uit van de redactie van hun orgaan, De 
B/ijde Wereld, een blad dat vanaf 1932 onder zijn 
hoofdredacteurschap stond en voortaan verscheen 
onder de naam Tijd en Taak. In 1929 was Banning 
bovendien directeur geworden van het te Barchem 
gevestigde vormingscentrum van de Woodbrookers. 
Ook in de partij begon Banning een rol te spelen, 
aanvankelijk vooral als woordvoerder van de reli
gieus-socialisten. In 1931 werd hij in het partijbestuur 
gekozen. Bannings betekenis voor het proces van 
politieke en ideologische herorientefing, dat zich ge
durende de jaren dertig in de SDAP voltrok, kan 
moeilijk worden overschat. Met het Ioslaten van de eis 
van nationale ontwapening mocht Banning op het 
congres van 1937 dan weliswaar een gevoelige neder
laag lijden, het bij dezelfde gelegenheid aangenomen 
nieuwe beginselprogramma toont onmiskenbaar de 
sporen van Bannings toegenomen invloed. 
De Duitse bezetting bracht Banning voor een groot 
dee! door als gijzelaar te Sint Michielsgestel. Samen 
met Schermerhorn was hij de geestelijke vader van de 
hier geboren Nederlandse Volksbeweging (NVB). Het 
was deze NVB, onder voorzitterschap van Banning. 
die de stu wen de kracht vormde achter het samengaan 
van SDAP, Vrijzinnig Democratische Bond, Chris
ten-Democratische Unie, en een groep van politiek 
'daklozen', in de Partij van de Arbeid . Zoals gezegd 
werd Banning binnen de nieuwe partij de meest voor
aanstaande ideoloog. 
In de loop van de jaren zestig zou hij zich meer en meer 
terugtrekken uit de politiek en uit zijn maatschappelij
ke en kerkelijke functies. 9 Hij overleed op 7 januari 
1971, bijna 83 jaar oud. 

lndividu en gemeenschap 
Centraal in het socialisme van Banning stond de ver
houding tussen de enkeling en de gemeenschap - een 
thema dat met de zogenaamde crisis van de verzor
gingsstaat en de retoriek van de 'zorgzame samenle
ving'· weer volop actueel is. Reeds in 1913 constateerde 
Banning dat het liberalisme er niet in was geslaagd dit 
vraagstuk op te Iossen. De economische vrijheid, het 
volstrekte individualisme, was er schuldig aan dat de 
arbeiders leefden in omstandigheden die deden den
ken aan slavernij, en dater van sociale vrijheid geen 
sprake was. Het was aan het socialisme ervoor te 
zorgen dat individuele vrijheid en sociale gerechtig
heid de grondslagen zouden vormen van een nieuwe, 
hogere vorm van gemeenschap, waarin het individu 
zich volledig zou kunnen ontplooien. 10 Dit thema 
vormt ook de kern van Bannings meest uitgebreide 
theoretische geschrift, het in gevangenschap geschre-

ven en na de bevrijding verschenen De dag van mor
gen. Hierin schreef hij dat na de Eerste Wereldoorlog 
bij velen de verwachting leefde, dat er, nu duidelijk 
was geworden waartoe het ongebreidelde individualis
me moest leiden, een synthese tot stand zou komen 
tussen de gemeenschapsgedachten en het individualis
me. Hier was niets van terecht gekomen. De 'Verding
lichung der Menschen', die Marx had geconstateerd 
bij het proletariaat, had zich utgestrekt tot de gehele 
mensheid. De technologische ontwikkeling had geleid 
tot een ongekende massaficatie van de maatschappij. 
De enkeling leek te worden gereduceerd tot een ziel
loos radertje in een gigantische machine, de idee van 
gemeenschap ging ten onder in de strijd om economi
sche belangen . Hierdoor kregen collectivische bewe
gingen een kans. Door een beroep te doen op het 
klasse-, ras- of nationaal gevoel, kwamen deze bewe
gingen tegemoet aan de wens te behoren tot een ge
meenschap. Communisme, nationaal-socialisme en 
facisme trachtten van boven af, met geweld, de ge
meenschapsgedachte op te leggen. Daar deze dictato
riale bewegingen echter geen plaats inruimden voor 
het individu, vermoordden ze te gelijkertijd het war,e 
gemeenschapsgevoel. 11 

Waar het de mens in de twintigste eeuw aan ontbrak, 
was een 'maatstafvoor het waarachtig mens-zijn' . Als 
gevolg van het verloren gaan van de traditionele maat
schappelijke verhoudingen en van de vanzelfspre
kendheid van het christelijke geloof, ontb.rak het vee) 
mensen aan het besef van de waarde en de inhoud van 
het mens-zijn, en daarmee van ware gemeenschap. 12 

Door de mens te bevrijden uit de economische- en 
sociale slavernij, en hem uit te till en boven een heilloos 
egoi'sme, zou het socialisme ervoor kunnen zorgen dat 
de mens weer een volwaardig individu werd, die dee! 
uitmaakte van een gemeenschap die in dienst stond 
van de gerechtigheid. Het socialisme was voor Ban
ning derhalve een zedelijke idee, een eis van rechtvaar
digheid, en niet het logische, noodzakelijke produkt 
van maatschappelijke ontwikkelingen. Hiermee zette 
hij zich dus af tegen het economische determinism e . In 
een brochure uit 1924, getiteld Socialisties levensge
voel, zag hij het socialisme in de eerste plaats als een 
'element in het menselijk zieleleven'. Het was name
lijk meer dan politieke en economische machtsvor
ming, meer dan een maatschappijbeschouwing: 'Ook 
waar het socialisme is voortgeschreden 'van utopie tot 
wetenschap', blijft het, als het althans levend en be
zield zal zijn, in diepste zin toch kracht en wil en 
verlangen van mensenharten.' 13 

Stond het idealistische socialisme van Banning dus 
diametraal tegenover het orthodoxe marxisme, tot een 
fundamentele kritiek op Marx kwam het echter nog 
niet. Diens verdienste was het geweest, dat hij had 
aangetoond dat de maatschappij geen onveranderlijke 
grootheid was, en dus vatbaar voor hervorming, en 
dat er een nauw verband bestond tussen de economi
sche verhoudingen en 'het geheel van het geestesle
ven' . 14 Deze nadruk op het idealistische element in het 
socialisme, waarbij Banning zich dus onder andere 
beriep op Marx, leidde tot scherpe kritiek op de 
politieke praktijk van de sociaal-dempcratie. De so-
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cialistische beweging was namelijk in hoge mate door
trokken van dezelfde rationalistische en materialisti
sche geest als het liberalisme, ze was zodoende in 
sterke mate 'verburgerlijkt' .1s Een ander gevolg van 
zijn niet-deterministische opvatting over het socialis
me, was dat Banning zich keerde tegen de exclusieve 
orientatie op de arbeidersklasse. Het socialisme was 
een universele idee en had ook de niet-proletarische 
groepen een toekomst te bieden. 
Hoewel Banning zich dus nog niet waagde aan een 
aanval op Marx, was duidelijk dat zijn socialisme zich 
op zeer gespannen voet bevond met sociaal-democra
tische orthodoxie. In het legaat van Marx, zoals dat 
werd beheerd door Kautsky, stond immers het econo
misch determinisme centraal. De klassenstrijd vormde 
de 'motor' van de maatschapelijke ontwikkeling en 
het socialisme werd gelntificeerd met de belangen
strijd der arbeiders. 16 

Kritiek op bet reformisme 
Toen in 1926 Hendrik de Man zijn Zur Psychologie 
des Sozialismus publiceerde, kon Banning hierin de 
systematische uitwerking vinden van ideeen die hij al 
vee! eerder, zij het vee! minder expliciet en onder
bouwd, had verwoord. Hier verkondigde een socialist 
van internationale naam en faam dezelfde afwijkende 
opvattingen, als die werden uitgedragen door een 
onbekende, relatief gelsoleerde 'rode dominee' . Geen 
wonder dat Banning verklaarde: 'Met dit boek ben ik 
weken gelukkig geweest.' 17 Kort daarop verscheen 
Banning's eerste boek, Om de groei der gemeenschap, 
waarin hij een nog fellere aanval deed op de verburger
lijking van de sociaal-democratie. 18 Waarschijnlijk 
onder invloed van De Mans boek, en de discussie die 
dit in socialistische kring teweeg bracht, ging Banning 
zich verder verdiepen in de socialistische theorie. Hij 
schreef een dissertatie over Jaures 19

, en in 1933 ver
scheen zijn Marx ... en verder. In Jaures vond 
Banning de briljante woordvoerder van een niet-deter
ministisch, democratisch en humanistisch socialisme, 
dat de mensen weer kon bezielen met een ideaal. 
De invloed van De Man en de eigen studie hadden als 
resultaat een meer uitgesproken en diepgaande kritiek 
op het marxisme. Banning bleef grote waardering 
houden voor de maatschappij-analyse en de geschied
methode van Marx, al vond hij beide te eenzijdig, 
tegen diens Ievensbeschouwing en geschiedfilosofie 
had hij onoverkomenlijke bezwaren. Aanvaarding 
van het waardevolle in Marx's geschriften was volgens 
hem niet in tegenspraak met het verwerpen van het 
marxisme als politieke filosofie: ' ... het kenmerkende 
van het Marxisme is niet, dat het maatschappijweten
schap bracht of wil zijn; zijn kenmerk is, dat het 
wetenschappelijk wil bewijzen, dat zedelijke waarden 
en krachten restloos uit maatschappelijke oorzaken 
kunnen worden verklaard; zijn kenmerk is, dat het een 
leer van zedelijke doeleinden en waarden afleidt uit 
een leer van maatschappelijke oorzaken.'20 Dit 
marxisme had bovendien funeste gevolgen gehad voor 
de taktiek van de socialistische beweging. De maat
schappelijke ontwikkelingen sinds het einde der ne
gentiende eeu w, en vooral na de Eerste Wereldoorlog, 
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gingen grotendeels een andere richting dan door Marx 
was voorspeld . De sociaal-democratie had aan Marx 
de zekerheid ontleend, dat het proletariaat in omvang 
zou toenemen en de klassentegenstellingen steeds gro
ter zouden worden. Meer en meer werd duidelijk dat 
dit niet waar was. Het eigenlijke proletariaat werd 
juist kleiner, terwijl de belangen van de oude- en 
nieuwe middenklassen weliswaar steeds meer werden 
bedreigd door de kapitalistische ontwikkeling, maar 
dit geenszins leidde tot een keuze voor de met de 
arbeidersbelangen vereenzelfdigde, sociaal-democra
tie.21 
In de jaren dertig werd steeds duidelijker dat de 
reformistische sociaal-democratie zich op een dood 
spoor bevond. De groei van de beweging stagneerde, 
op de economische crisis had men geen afdoende 
antwoord, en grote groepen zochten uit wanhoop hun 
heil bij het communisme of fascisme. Het was juist 
deze, schijnbaar onstuitbare, opmars van totalitaire 
bewegingen, die Banning voor een belangrijk dee! 
weet aan het falen der socialisten. 'De betrekkelijke 
onmacht, het weinig inspirerende van de sociaal-de
mocratie tegenover het nationaal-socialisme en bolsje
wisme kan men sociaal-psychologisch zo uitdrukken , 
dat de eerste geen nieuwe mythen heeft weten te 
scheppen, nadat de mythische elementen van het Mar
xisme door de feiten zijn vernietigd. ' 22 

Van SOAP naar PvdA 
De roemloze onder gang van de altijd zeer bewonderde 
Duitse sociaal-democratie toonde volgens Banning op 
dramatische wijze aan, dat ook de SDAP zich op
nieuw moest orienteren. Het was van het grootste 
belang, dat erkend zou worden dat voor een socialisti
sche beweging de democratie niet slechts een middel is, 
doch tevens het doe!. De sociaal-democratie zou bo
vendien machteloos zijn, als zij niet in staat was de 
middengroepen - in de ogen van Banning overwe
gend anti-kapitalistisch - voor het socialisme te win
nen. 
Het was dan ook Banning, als lid van het partijbe
stuur, die in de SDAP-top het proces van ideologische 
herorientatie zeer sterk stimuleerde. In de zogenaam
de 'Herzieningscommissie', ingesteld na de teleurstel
lende verkiezingen van april 1933, bepleitte hij een 
koerswijziging in bovengenoemde zin . 23 Bovendien 
was hij degene, die middels brieven aan het partijbe
stuur de stoot gaf tot instelling van de commissie die 
moest komen met het ontwerp van een ' politiek sys
teem' der sociaal-democratie, en van de commissie die 
het beginselprogramma van 1937 zou ontwerpenY 
Banning maakte niet aileen dee! uit van beide commis
sies, hij drukte ook een duidelijk stem pel op de uitein
delijke werkstukken. 
Naast het streven naar een verandering van de SDAP, 
zette Banning zich ook in voor het doorbreken van de 
politieke en maatschappelijke scheidslijnen zoals die 
door de 'verzuiling' waren getrokken. Naast zijn be
langrijke rol in het vormings- en scholingswerk der 
Woodbrookers kwam dit vooral tot uitdrukking in 
Bannings optreden in een organisatie als 'Eenheid 
door Democratie'. In deze in 1935 opgerichte 'volks-
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beweging' werkten vooral SDAP'ers, VDB'ers en 
mensen van de Iinkervleugel van de CHU samen ter 
bestrijding van fascisme en communisme.2s De con
tacten die Banning op deze wijze had gelegd werden, 
zeer intensief, voortgezet in het gijzelaarskamp te Sint 
Michielsgestel. 26 Hier was hij een van de lei den de 
figuren en werkte hij, in De dag van morgen, zijn 
ideeen verder uit tot wat hij noemde het 'personalis
tisch socialisme' . 
Hoewel de term 'personalisme' afkomstig was uit 
Frankrijk, en Henk Brugmans zijn medegijzelaars 
bekend maakte met het werk van Denis de Rougemont 
en Emmanuel Mounier7

, en dit inderdaad verwant 
was aan dat van Banning, was het Nederlandse perso
nalisme zeker geen import-artikel. In zijn memoires 
schrijft Banning dat hij op theologisch gebied reeds in 
de jaren twintig werd bei'nvloed door de personalisti
sche opvattingen van Martin Buber. 28 

Wie in de plaats van het failliete materialisme en 
rationalisme een 'nieuwe geest' wilde, waarin de chris
telijke norm en en de individuele verantwoordelijkheid 
centraal stonden, die zou hier uit de politieke en 
maatschappelijke consequenties moeten trekken. Het 
personalisme, dat de geestelijke vrijheid en de harmo
nie tussen individu en gemeenschap vooropstelde, 
vereiste een socialistische maatschappij. 29 Het socia
lisme was dus duidelijk geen levensbeschouwing, dat 
had Banning immers altijd in het marxisme afgewe
zen, maar een politiek-sociale beweging, metals eisen 
sociale gerechtigheid en individuele vrijheid. 30 Hoewel 
de SOAP in 1937 een noodzakelijke stap had gezet in 
de richting van een socialistische partij zoals die Ban
ning voor ogen stond, was zij nog te zeer verbonden 
met de traditie van de oude sociaal-democratie, en 
daardoor onaanvaardbaar voor degenen die in of na 
de oorlog, met name in de NVB, zich waren gaan 
beschouwen als socialisten . Derhalve pleitte Banning 
in september 1945, op de partijconferentie van de 
SOAP, voor een ethische fundering van het socialis
me, een sociologische verbreding en een ideologische 
bevrijding van de partij.3 1 Toen SDAP en NVB geza
menlijk een 'Politieke Studie Commissie' instelden, 
die de grondslag moest formuleren waarop de nieuwe 
socialistische partij kon worden gevestigd, werd Ban
ning hiervan de voorzitter. In de tekst die Banning in 
deze functie opstelde werd, als. consequentie van Ban
ning's denkbeelden, ook de befaamde 'Doorbraak' 
gedefinieerd: 'Zij ( = de PvdA) erkent enerzijds het 
innige verband voor personen en groepen tussen Ie
vensbeschouwing en politieke overtuiging, doch ver
werpt de organisatie van het politieke partijwezen op 
de grondslag der confessie (antithese)'. 32 Hoewel reeds 
met de verkiezingen van 1946 bleek dat de Doorbraak 
zich voornamelijk beperkte tot een groep van intellec
tuelen, die deels al voor de oorlog in onvrede leefden 
met het verstikkende klimaat van de eigen zuil, waren 
het toch de denkbeelden die Banning gedurende zo'n 
dertig jaar had ontwikkeld, die nude officiele ideolo
gie van de partij beheersten. 

Het tijdperk-Drees 
Wie een blik werpt op de PvdA in de jaren veertig en 

vijftig, moet constateren dat Banning de belangrijkste 
ideoloog was van een partij die zich, ondanks de 
Koude Oorlog, maar matig interesseerde voor ideolo
gie. Terecht is er op gewezen dat dit niet wilde zeggen 
dat men aile socialistische principes zo maar over
boord zette en verviel in een dogmatisch opportunis
me. Doordat men zich pragmatisch opstelde en een 
scherp ideologiseren vermeed, was men juist in staat 
principieel belangrijke hervormingen door te voe
ren . 33 Betekende dit nu dat het socialisme van Banning 
niet meer was dan een ideologische versiering, een loos 
ornament van een partij die uitsluitend gericht was op 
de praktijk van alledag? Ik ben van mening dat men 
het beter anders kan stellen, en kan concluderen dat de 
ideeen van Banning goed pasten in de 'Zeitgeist' van 
deze periode. 
Om te beginnen lag bij Banning de nadruk op geeste
lijke waarden. Het socialisme was uiteindelijk slechts 
een middel om tot een hogere maatschappij en een 
hogere cultuur en zodoende tot een waarachtig mens
zijn te komen. Daar men in veranderende omstandig
heden, wil men het doe) bereiken, het middel soms 
moet aanpassen, was Bannings socialisme per defif!i
tie ondogmatisch en Iiet het dus genoeg ruimte voor 
politiek handelen. 
In de tweede plaats sloot de grote waarde die Banning 
hechtte aan de gemeenschapsgedachte, en de daarmee 
verbonden neiging eerder te streven naar verzoening 
dan naar polarisatie, goed aan bij de politieke praktijk 
en het geestelijk klimaat van de 'wederopbouw'. Hoe
zeer misschien ook een mythe, het gevoel van 'samen 
de schouders er onder' vond men terug in het pathos 
van het personalistisch socialisme. 
Ten derde bood dit socialisme, hoe onbestemd het in 
de ogen der critici ook mag zijn geweest, voldoende 
inspiratie aan de eerste generatie van Doorbraak
socialisten. Zij hadden de economische, politieke en 
geestelijke crisis van de jaren dertig zien uitlopen in de 
hecatomben van de Tweede Wereldoorlog, en ver
Iangden ernaar om door mid del van een maatschappe
lijke reconstructie te werken aan een geestelijke ver
nieuwing. 
Tot slot kan gewezen worden op de enorme weerzin 
die bij deze generatie bestond tegen elke vorm van 
totalitarisme. Het zonder voorbehoud kiezen voor de 
democratie betekende dus een onverzoenlij ke houding 
tegenover zowel communisme als fascisme. Ook in dit 
opzicht kon men bij Banning volledig terecht. 34 

Kritiek in jaren zestig 
Vraagt men zich nu af, hoe het komt dat dit socialis
me a Ia Banning vanaf de jaren zestig in hoge mate uit 
de mode is geraakt, dan zal men het antwoord hierop 
in de eerste plaats moeten zoeken in het zeer sterk 
veranderde geestelijke klimaat in de PvdA en daarbui
ten. 
Zoals we hebben gezien sloot het personalis tisch socia
lisme goed aan bij het cultuurpessimisme van de gene
ratie die de crisis en de oorlog had meegemaakt. Het 
was een streng, gebiedend socialisme, waarin de waar
de van en de plicht tot arbeid een grote plaats inna
men. Het was derhalve een ideologie die vooral aan-
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sloeg in een peri ode die door J. C. H. Blom is gekarak
teriseerd als 'jaren van tucht en ascese' . JS Toen de 
wederopbouw echter was voltooid, en er een tijdperk 
aanbrak van schijnbaar eeuwigdurende welvaart, ver
schoof de aandacht van arbeid naar consumptie, van 
plichten naar rechten, van een getemperd cultuurpes
simisme en een zekere matiging op materieel gebied 
naar een ongebreideld optimisme en de roep om 'leuke 
dingen voor linkse mensen.' Hoewel Banning als so
cioloog zeker niet blind was voor dergelijke verande
ringen in de samenleving en onder de eigen aanhang, 
kwam het er niet meer van dit alles te integreren in een 
alomvattende visie. Dat ook anderen, die sterk door 
hem waren belnvloed, er niet in slaagden het persona
Iistisch socialisme aan te passen aan het nieuwe tijds
gewricht, heeft alles te maken met het feit dat er ook 
binnen de PvdA in hoog tempo veranderingen plaats 
vonden. Wat voor Banning en de zijnen gold als een 
grote verworvenheid, namelijk het loslaten van het 
marxisme en de keuze voor een democratisch socialis
me, werd in toenemende mate gezien als een dwaling. 
Het vernieuwingsproces van de SDAP in de jaren 
dertig en de naoorlogse periode van regeringsverant
woordelijkheid werden gezien als enorme stappen te
rug, vergeleken bij de sociaal-democratie uit de tijd 
van Troelstra .36 Met het opgeven van het marxisme 
zou, zo dacht men, de socialistische beweging ook 
haar anti-kapitalisme, en daarmee haar socialisme, 
hebben verloochend. Hoewel met het 'ingroeien' in de 
maatschappij en het ontstaan van de verzorgingsstaat 
de strategie en de taktiek van de sociaal-democratie 
wei was veranderd, kan men niet zonder meer stellen 
dat het anti-kapitalisme was afgezworen. Men leze er 
de beginselprogramma's van 1937, 1947 en 1959 maar 
op na Y Dat de PvdA compromissen sloot betekende 
nog niet dat de partij op een lijn was te stellen met 
KVP of VVD. De schijnbare harmonie bleek in de 
praktijk van het regeren vaak ver te zoeken . Niettemin 
werd na de opkomst van Nieuw Links de politiek van 
de PvdA uit deze periode vaak geldentificeerd met 
kleinschalig gescharrel van dorpswethouders en met 
een waterig, weinig principieel socialisme. 
Ook was halverwege de jaren zestig de democratie, 
evenals de welvaart, zo'n vanzelfsprekendheid gewor
den, dat velen de tijd rijp achtten deze te ' relativeren' 
of opnieuw te formuleren . De democratie zou, Bonger 
ten spijt, vee! meer direct moeten zijn, en in de partij 
zouden de 'uitgezakte confectiedragers' (Van Ame
rongen) plaats moeten maken voor frisse jongeren met 
bruisende ideeen . Binnen de partij leidde dit tot het 
inmiddels gelnstitutionaliseerde 'basisme' , op het ni
veau van de landelijke politiek werd de PvdA meer en 
meer een doorgeefluik voor allerhande actiegroepen. 38 

Wat betreft de houding ten opzichte van het buiten
Iand resulteerde het in het verleggen van de nadruk op 
democratie en mensenrechten naar sociaal-economi
sche hervormingen. Allerlei 'socialistische' expiri
menten oogstten vee! bijval, waarbij de ogen werden 
gesloten voor eventuele schendingen van de mensen
rechten. 39 Als reactie op de Koude Oorlog en de 
zogenaamde 'destalinisatie' waren bij de spraakma
kende gemeente in de PvdA de afkeer van het totalita-
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risme en het gerechtvaardigd wantrouwen om trent de 
goede bedoelingen van de Sovjet-Unie omgeslagen in 
een rabiaat anti-anticommunisme. 40 Een zeer geringe 
kennis van de geschiedenis van het socialisme, en het 
blijkbaar ontbreken van historisch besef, ging ge
paard met een nalef vertrouwen in het waarheidsge
halte van communistische propaganda, uit welk land 
deze ook afkomstig was. 
Naast deze ontwikkelingen, die er voor zorgden dat in 
de PvdA het socialisme in de trant van Banning nog 
slechts een marginale plaats innam, was er nog een 
factor die bijdroeg aan het uit de mode raken van het 
personalistisch socialisme. De vooral na de Tweede 
Wereldoorlog sterk doorgezette secularisatie leidde 
ertoe dat in de ogen van vele, zich als progressief 
beschouwende, mensen het christelijk geloof het 
odium kreeg van 'ouderwets', van iets dat door de 
ontwikkelingen achterhaald was. En zo kreeg het 
gedachtengoed van Banning in het 'swingende' tijd
vak van de jaren zestig en zeventig een hooguit anti
quarische waarde, waarbij niet aileen de typografische 
verzorging van diens geschriften er voor zorgde dat 
deze waarde vrij gering was . 
En toch, als de Nieuw Linksers het werk van Banning, 
en van andere verguisde socialisten uit de voorafgaan
de periode, hadden gelezen, dan hadden ze heel wat 
kunnen leren over zaken die nog altijd actueel waren 
en zijn . Men had zich minder illusies over het commu
nisme gemaakt; een grondige kennis van Marx en 
diens critici opgedaan; gezien dat een duidelijke socia
Iistische visie het resultaat is van een grondige maat
schappelijke analyse; en men was vee! meer doordron
gen geweest van het belang van de democratie voor het 
socialisme. Maar ja, hadden ze gelezen, ze waren geen 
Nieuw Linksers geweest (vrij naar K. van het Reve). 41 

Tot slot 
Vanzelfsprekend is het socialisme van Banning vat
baar voor kritiek; zijn geschriften moeten geenszins 
gezien worden als sacrosanct.42 Zo heeft hij de rol van 
de macht, en de middelen tot machtsuitoefening, on
voldoende doordacht. Hoewel hij deze problemen wei 
behandelde, bleef hij in zijn benadering sterk norma
tieL 43 De macht moest overwonnen worden door het 
recht44 

- maar hoe een socialistische partij dit kon 
realiseren, dat bleef nogal vaag. Overigens geldt dit 
bezwaar in feite het gehele socialisme van Banning: 
het is te exclusief ethisch, en hoewel het is gebaseerd 
op veelal uitstekende analyses van de maatschappelij
ke ontwikkelingen, geeft het onvoldoende aan op 
welke wijze socialisten deze ontwikkelingen kunnen 
sturen in de door hen gewenste richting. Als kind van 
zijn tijd, en van de sociaal-democratie, kende hij de 
staat een buitengewoon grote invloed op het maat
schappelijk Ieven toe. Vooral kwam dit tot uiting in 
zijn opvattingen over cultuurpolitiek. 45 Een ander 
punt van kritiek kan zijn, dat Banning de gevolgen van 
de ontkerkelijking wat al te zwart schilderde. Hoewel 
hij het toejuichte dat de mensen werden bevrijd van 
sociale en kerkelijke dwang, zag hij als resultaat van 
de secularisatie vooral een desintegratie van de maat
schappij. Zijn kritiek op de 'burgerlijke' geest van de 
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negentiende eeuw had hem wantrouwend gemaakt 
tegen een te ver doorgevoerd individualisme. 
Doordat Banning's ideeen ontstonden uit een prakti
sche analyse van de maatschappelijke ontwikkelingen 
waren zij, als alle politieke denkbeelden, in belangrij
ke mate tijdgebonden. Vandaar dat het niet alleen 
mogelijk is kritiek te leveren, het is ook noodzakelijk. 
De sociaal-democratie heeft geen behoefte aan een 
canon, of dat er nu een is van marxistische of van 
personalistisch-socialistische signatuur. Ze is echter 
wei verplicht te zoeken naar oplossingen voor proble
men die vorige generaties niet voldoende hebben gea
nalyseerd, of die toen eenvoudig nog niet bestonden. 
Kritiek op Banning klinkt echter vreemd, als ze komt 
uit de mond van hen die zich wat betreft theorievor
ming beperken tot de exegese van teksten van een 
denker die de maatschappelijke ontwikkelingen van 
het midden der negentiende eeuw analyseerde . Net 
zomin als het voor een moderne socialist voldoende is 
zich te verdiepen in het werk van Marx, heeft het zin 
om Banning 'op te poetsen'. Niettemin blijft Banning 
een boeiende figuur, die voor de ontwikkeling van de 
Nederlandse sociaal-democratie van grote betekenis is 
geweest, en wiens werk nog altijd vee! te bieden heeft. 
Zijn verdienste is treffend getypeerd door Ruitenbeek: 
'Banning schiep zeker geen nieuwe socialistische theo
rie, wei bracht hij een vernieuwend denken in de 
socialistische beweging . ' 46 

In een tijd waarin de roep om een nieuwe orientatie 
van het democratisch socialisme gepaard gaat met een 
grote mate van onzekerheid en verwarring - en ook 
sommige sociaal-democraten blijven vasthouden aan 
'oude vormen en gedachten' - zou de PvdA een 
'nieuwe Banning' zeer goed kunnen gebruiken . 
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met een laag ink omen per hoofd van de bevolking en de 
meeste Oosteuropese Ianden. Deze trend komt ook naar 
voren in cijfers m.b.t. de VS over een vee! langere 
periode (zie Larson, e.a . 1986). , 

8. Voor een uitgebreide literatuurlijst verwijzen we naar 
onsrapport. 

9. National Academy of Science, Conference 'Waste Re
duction', June 1987, Massachusetts. 

10. Voor een uitgebreider overzicht van inventies, innova
ties en diffusie: zie ons rapport. 

II . Zestien procent van de innovaties had betrekking op 
toegevoegde zuiveringsprocessen. Bron: de jaarlijkse 
overzichten 'New Technologies' in het tijdschrift Che
mical Engineering, 1979-1986. 

12. De afdeling milieustatistieken van het CBS blijkt inder
daad met dit probleem te worden geconfronteerd (bron: 
mondelinge mededelingen) . 
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De schrijver, een dissident? 

Een vriend van mij is een Tsjechisch schrijver, die in 
1968 de benen nam uit Praag. Hij had a! een lange 
geschiedenis van aanvaringen met de autoriteiten ach
ter de rug, had nog even in de gevangenis gezeten en 
was tijdens de Praagse Lente vrijgekomen. Zijn oude 
moeder, die de bui van zijn opstandigheid a! weer zag 
hangen bij de inval van de Warschaupact-landen, had 
gezegd: 'En nu wit ik dat je weggaat. Je kan toch niet 
je mond houden ojje aanpassen. Alsje hier blijft, slijt 
je straks de helft van je Ieven in de gevangenis.' 
Nu woont hij in Amsterdam. Hij schrijft verhalen en 
novellen die enigszins aan Elsschot doen denken of 
aan een lichtvoetiger Kafka. Soms spelen ze in zijn 
land van herkomst; dan gaan ze over de worstelingen 
van mensen met de absurde ideologische taal van een 
systeem dat versteend is in zijn bureaucratie. Soms 
spelen zein Nederland en dan steken ze de draak met 
de bureaucratie hier te Iande of met de politieke 
nai"viteit van Nederlandse intellectuelen die menen dat 
er onder socialistische regimes ten oosten van ons 
'toch ook wei vee! goeds' valt waar te nemen. Op een 
feestje hoorde ik hem eens zeggen, tegen iemand die 
beleefd vroeg waarom hij uit Praag was weggegaan: 
'Ja, ziet u, ik houd nogal van ordelijk openbaar . 
vervoer. Wet, ik stond in '68 in Praag op de tram te 
wachten, en opeens zie ik op de tramrails een tank 
aankomen. Dat ging mij te ver. ' lemand die zo' n 
nai"eve vraag stelde, vond hij kennelijk geen serieus 
antwoord waard . Bovendien was hij enigszins dron
ken. 
Van de Nederlandse literatuur snapt mijn Tsjechische 
vriend niets. Hij heeft de indruk dat die wordt geschre
ven door een soort knappe scholieren die nooit uit het 
raam kijken, zodat Nederlandse boeken nooit over de 
Nederlandse samenleving lijken te gaan. Daar staat 
tegenover, dat vee! critici hier weer vinden, dat mijn 
vriend 'verhaaltjes' schrijft - knap en droevig en 
soms heel schrijnend, maar toch verhaaltjes. Mijn 
vriend moet daar erg om lachen. Hij kan zich geen 
literatuur voorstellen die het niet als zijn taak ziet, de 
samenleving een spiegel voor te houden . Wat hem 
betreft een lachspiegel - maar een spiegel. Een litera
tum die aileen over zichzelf gaat en niet over mensen 
lijkt hem volstrekt overbodig. Een dissident in zijn 
geboorteland, is hij toch ook hier weer een dissident 
- misschien wei omdat hij vindt dat schrijvers, kun
stenaars, dissidenten horen te zijn . 
Ik ken meer van zulke uitgeweken schrijvers, die hun 
boosheid hebben meegenomen en die ook in hun 
nieuwe vaderland ergens op moeten richten; zij be
schouwen die boosheid als de motor van hun schrij
ven. Mijn vriend is in hun midden niet eens een 
typische dissident, omdat hij zo vaak moet lachen. 

Het meest extreme voorbeeld is Solzhenitsyn, die zijn 
rol van literair geweten, die in de Sowjet-Unie leidde 
tot meesterwerken als Het kankerpaviljoen, in het 
Westen meende te moeten voortzetten met conserva
tieve tirades tegen moreel verval, die zijn verbaasde 
bewonderaars het gevoel gaven dat er een boetpredi
ker uit voorbije eeuwen was opgestaan. 
Een vergelijkbare instelling is me vaak opgevallen bij 
vee! uitgeweken dichters die optraden op Poetry Inter
national. Hun voorstelling van literatuur is zo verbon
den met de politieke situatie en de historie van hun 
land, dat ze zich nauwelijks kunnen indenken dat een 
schrijver het niet als zijn werk zou zien, in taal vorm te 
geven aan zijn houding tegenover de samenleving. Ze 
hebben vaak het gevoel dat hun bewogen gebaren hier 
in een leegte belanden, onschadelijk worden gemaakt 
door een laag watten. 

The Dean's December 
In hevige mate werd ik met dat probleem geconfron
teerd toen ik eens was uitgenodigd om in een Oost
europese hoofdstad voor dissidenten een praatje te 
houden over ontwikkelingen in de westerse literatuur. 
Nu had ik geen zin in de gemakkelijkste weg: hun 
vooroordelen over het paradijs van de vrijheid dat het 
westen in hun ogen was, klakkeloos te bevestigen . 
Daarmee zou ik mijzelf weliswaar heel populair heb
ben gemaakt, maar het leek me zinloos en gevaarlijk . 
lk deelde en dee! weliswaar hun afschuw van het 
versteende, elke persoonlijkheid onderdrukkende sys
teem dat bij hen heerste en heerst, maar mijn woede 
over de minachting voor gewone mensen die heerst in 
de rijken van Reagan en Thatcher met hun miljoenen 
werklozen en hun nieuwe elite van schaamteloze 
praatjesmakers wenste ik toch ook niet te verzwijgen. 
Daarom begon ik mijn verhaal, in een volgepakte flat 
in de hoofdstad van het socialistische paradijs, met de 
weergave van een boek dat in mijn ogen indrukwek
kend de problemen van oost en west tegenover elkaar 
plaatst: The Dean's December van de Amerikaanse 
Nobelprijswinnaar Saul Bellow. Mijn weergave van 
het 'westerse' dee! van het boek werd met een afwij
zend stilzwijgen ontvangen. Het beschrijft hoe de 
decaan van een Arnerikaanse universiteit, een journa
list, wordt geconfronteerd met een complex rassen
probleem op zijn campus. Hij wordt door het bestuur 
van de universiteit met verlof gestuurd wegens zijn 
houding in dat probleem en vanwege zijn uiterst kriti
sche artikelen over bepaalde aspecten van de Ameri
kaanse samenleving. 
Ik kreeg de indruk dat mijn gastheren mijn verhaal 
(Bellow's verhaal dus) opvatten als een aanval op alles 
wat goed en heilig was: het westen, de democratie, 
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Amerika. Gelukkig kwam het weer goed toen ik de 
anere component van het boek beschreef: het dee! 
waarin dezelfde decaan in een winters en treurig Boe
karest met zijn Roemeense vrouw strijd moet leveren 
tegen de haat van een systeem dat zijn stervende 
schoonmoeder, die in ongenade is gevallen bij de 
partij, tot op haar doodsbed achtervolgt met pesterij
en. 
Op dat dee! volgde een Jevendige discussie. Zie je wei, 
zeiden mijn gastheren, Bellow wijst dat systeem duide
Jijk af; zijn decaan gaat met zijn vrouw naar Amerika 
terug, nietwaar? Daar ligt de toekomst. En het kwam 
helemaal goed, toen we daarna spraken over De naam 
van de roos, dat sommige toehoorders kenden omdat 
het in enkele getikte exemplaren door de hoofdstad 
circuleerde. 'Kenden' is misschien niet helemaal het 
goede woord: onder mijn gehoor bevonden zich enke
Je zeer geleerde en uit de kerk verwijderde priesters, 
die de theologische argumentatie in het boek tot op de 
komma doorgrondden en geheel hadden gei'nterpre
teerd als een aanval op dogmatisch denken - in hun 
ogen dogmatisch marxistisch denken. 
Z6 Jevendig werd het gesprek, dat ik mij pas de 
volgende dag in het vliegtuig naar huis realiseerde dat 
ik de Nederlandse literatuur helemaal niet ter sprake 
had gebracht. Hoe kwam dat? Had ik, in die discussie 
die over de echte grote wereld ging, over mensen die in 
gevangenissen worden gezet om hun ideeen, geen 
voorbeeld kunnen bedenken dat serieus genoeg was? 
Plotseling had ik het idee dat de Nederlandse litera
tuur weliswaar vol zat met boeiende pogingen, de 
samenhang tussen schriftuur en 'werkelijkheid' te 
betrappen, en dat ik daar op mijn bescheiden manier 
het mijne toe had bijgedragen, maar dat ik daar in die 
flat, temidden van mensen voor wie literatuur een 
middel was om te overleven, het gevoel zou hebben 
gehad dat ik ze lastigviel met luxe problemen als ik 
daarover zou zijn begonnen. Waar ging 'de' Neder
landse literatuur eigenlijk over? 

Literatuur als kleine tuin 
Soms denk ik dat het in het kleine, met gereformeerde 
gestrengheid afgebakende gebied dat in Nederland 
door critici en geleerden tot 'de' literatuur wordt 
gerekend, niet zo deftig is als het iiberhaupt ergens 
over gaat. Een jonge schrijfster vatte het enkele jaren 
geleden eens z6 samen: 'Waar het over gaat is vol
strekt onbelangrijk. Het enige dat tell is de vorm.' En 
in een gezaghebbend ochtendblad schreven drie ge
Jeerde critici in dezelfde tijd, dat het nu maar eens 
afgelopen moest zijn met de roman die je kon naver
tellen: het verhaal met een begin, een midden en een 
eind hadden we gehad. 
Dat is een soort gestrengheid die we naar mijn mening 
hebben geerfd uit de tijd dat literatuur in Nederland 
werd bedreven door dominees en schoolmeesters die 
precies wisten hoe het moest - stichtelijk, gepreoccu
peerd met ' het hogere' en vooral niet amusant. De 
Nederlandse literatuur is een kleine tuin, door dat 
strenge hek eromheen. Literaturen als de Angelsaksi
sche of de Duitse zijn minstens een landgoed. 
In Engeland of Amerika kun je dat landgoed via vele 
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wegen betreden . Als schrijver van kinderboeken bij- vol 
voorbeeld, zoals A.A. Milne (Winnie the Pooh) of dat 
Kenneth Grahame (The Wind in the Willows). Nie- rna; 
man<.l twijfelt eraan dat zulke schrijvers tot de litera- dee 
tuur behoren; ze staan in de handboeken en lexicons. van 
Hetzelfde geldt voor de schrijvers van detective-verha- der• 
len of spionageverhalen, zoals Graham Greene en beVI 
John le Carre, en in Amerika Chandler en Hammett. daa 
Ze zouden daar in ongelovig gelach uitbarsten als je me; 
zei dat zulke schrijvers toch eigenlijk geen 'literatuur' ke 
hebben geschreven; er worden serieuze studies aan zoe 
hun werk gewijd en ze worden besproken in presti- pia: 
gieuze literaire bladen en bijvoegsels . var: 
Iemand als Graham Greene, die zijn misdaadverhalen sek1 
' entertainments' noemt, zou aileen daarom a! in Ne- mij 
derland nooit tot de literatuur kunnen behoren dik• 
- literatuur is er in Nederland niet ter vermaak. Toch de I 
heeft diezelfde Greene in een van zijn romans, The ver! 
Quiet American, een boek geschreven dat aile misver- ove 
standen en misdadige nai'viteit omtrent Vietnam a! Up• 
had samengevat toen het grote conflict nog moest los- op ; 
bars ten, in 1955. Een boek dat in mijn ogen nog steeds 
een (althans in Nederland) onderschat meesterwerk is. De 
En John le Carre heeft in een van zijn 'spionageverha- In t 
len' , The Little Drummer Girl, een genadeloos beeld poli 
gegeven van de uitzichtloze strijd waarin Palestijnse het 
terroristen en de Israelische geheime dienst zijn ver- de ' 
wikkeld - in een buitengewoon boeiend, ontroerend lite1 
en knap verhaal, een fictievorm die meer dan elke Mu 
politieke analyse de onmenselijkheid van die strijd van 
aanwezig maakt. Ha1 
Om me maar te beperken tot datzelfde Angelsaksische beo 
taalgebied (ik zou ook het Duitse kunnen nemen en afgt 
wijzen op schrijvers als Heinrich Boll, Gunther Grass taa1 
en Siegfried Lenz): belangrijke schrijvers in dat gebied belt 
vinden het normaal en noodzakelijk dat hun werk lite1 
betrekking heeft op de maatschappelijke, politieke, wer 
morele problemen van hun tijd en hun cultuur. Mis- H01 
schien niet altijd direct, misschien langs ingewikkelde in t 
wegen van vorm en verbeelding, maar toch. Het werk klin 
van Saul Bellow, die ik al noemde, houdt zich altijd ven 
bezig met de morele vragen die de moderne Ameri- klei 
kaanse samenleving oproept. Het werk van E.L. Doc- waa 
torow, volgens velen (en in elk geval volgens mij) een is g• 
van de indrukwekkendste Amerikaanse schrijvers van litet 
het ogenblik, zijn altijd historische, politieke situaties buit 
verweven met de lotgevallen van zijn romanfiguren. pen 
In zijn The Book of Daniel is dat bijvoorbeeld het die • 
proces tegen de Rosenbergs in de jaren vijftig. In zijn ter I 
laatste roman, World's Fair, de crisis van de jaren of 1 
dertig en de naderende wereldoorlog, gezien door de biz~ 
ogen van een kleine joodse jongen die opgroeit in de dan 
Bronx. En in de romans en verhalen van John Updike, het 
een schrijver met soms bijna te vee! aandacht voor zijn den 
taal en zijn vertelvorm, ontbreekt nooit de maatschap- mat 
pelijke achtergrond die het handelen van zijn figuren hon 
bepaalt. en I 
Het verschil tussen een dergelijke literatuuropvatting buit 
en de Nederlandse werd mij volstrekt duidelijk bij een De 1 
gesprek over een boek van Updike, dat ik eens bij- in'< 
woonde in een literaire commissie of een dergelijk van 
gezelschap. Van Updikes roman Rabbit is Rich, die ik van 
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vol bewondering had gelezen, merkte iemand daar op 
dat hij het maar een buitengewoon grof boek vond, 
maar vooral zo gewoon. Nu is Rabbit is Rich het derde 
dee! in een serie romans waarin Updike de lotgevallen 
van een doorsnee-Amerikaan, Rabbit, volgt in veran
derende tijden: eerst de periode van de Vietnam
beweging, daarna het begin van de jaren zeventig , 
daarna de terugval op aarde van vee! oeverloos idealis
me; in dit derde boek is Rabbit (eens uit een burgerlij
ke baan en een gezin weggelopen om de vrijheid te 
zoeken) Toyota-dealer geworden in een provincie
plaats. Rijkgeworden geeft hij zich over aan de banale 
variant van de ooit door anderen bevochten morele en 
seksuele vrijheid . Het kostte mij de grootste moeite, 
mijn gesprekspartner ervan te overtuigen dat het Up
dike juist ging om de banaliteit die zich van het Ieven in 
de late jaren zeventig meester maakte, toen de ideal en 
versleten leken en geld verdienen in een morele leegte 
overbleef. Knap vond ik aileen al het gebruik dat 
Updike maakt van een soort vrije-jongens-jargon dat 
op zichzelf a! die peri ode overtuigend tekent. 

De ramen open 
In Nederland gaan boeken die we! in relatie staan met 
politieke of sociale gebeurtenissen over de oorlog of 
het koloniaal verleden, Of ze worden geschreven door 
de 'vertellers' die bij ons 'eigenlijk' niet echt tot de 
literatuur behoren. Boeken als Max Havelaar van 
Multatuli, Ik heb altijd gelijk of De donkere kamer 
van Damocles van W.F. Hermans en De aanslag van 
Harry Mulisch Iaten, hoe verschillend men ze ook 
beoordeelt, iets zien van een politiek klimaat; ze zijn, 
afgezien van hun literaire kwaliteiten, een commen
taar op gebeurtenissen die de cultuur van ons land 
belnvloeden. Ze zijn uitzonderingen in een stroom van 
literatuur om de literatuur. Dat geldt ook voor het 
werk van bijvoorbeeld Jan Wolkers en Maar/en ' t 
Hart die (ook a! weer met aile verschillen in kwaliteit) 
in een dee! van hun boeken althans het geestelijke 
klimaat in een Nederlandse bevolkingsgroep weerge
ven: het benepen christendom van respectievelijk de 
kleine middenstanderswereld en het arbeidersmilieu 
waarvan de schrijvers afscheid hebben genomen. Het 
is geen wonder dat het weinige dat uit de Nederlandse 
literatuur vertaald is en enige aandacht trok in het 
buitenland in hoofdzaak in de bovengenoemde groe
pen te vinden is. Het lijkt logisch dat een buitenlander 
die de stap neemt een uit het Nederlands vertaald boek 
ter hand te nemen (terwijl hij ook Grass of Doctorow 
of L/osa kan lezen), tenminste iets wil ervaren van dat 
bizarre land waar zich in de jaren zestig en zeventig 
dan toch maar een soort revolutie voltrok die het van 
het meest dorpse en benepen Iandje van Europa veran
derde in een anarchistisch en libertijns gebied, baker
mat van Provo en kinderporno, van emancipatie van 
homoseksuelen, speeltuin van katholieke marxisten 
en hasjdealers. Maar gezien door de ogen van die 
buitenlander is de oogst mager. 
De politiek, de wereld van de harde 'werkelijkheid' is 
in 'de' literatuur bij ons geen thema. Het grootste dee! 
van onze schone letteren speelt zich af in de hoof den 
van schrijvers die de gordijnen hebben dichtgedaan en 

de wereld hebben teruggebracht tot het witte papier 
waarop hun tekentjes een plaats moeten vinden . De 
houding van de schrijver onderscheidt zich daarin niet 
van die van de meeste andere kunstenaars en intellec
tuelen in Nederland : de kunst is het terrein van het 
hogere, het Ieven op straat is niet interessant en in de 
politiek verschuift toch aileen nog maar af en toe een 
pan eel - daar hoef je helemaal niet over nate den ken. 
Aileen in de column - dat grensgebied tussen litera
tum en journalistiek - vindt de dagelijkse werkelijk
heid een plaats. Maar het kan toch niet de bedoeling 
zijn, dat het denken over de ontwikkelingen in de 
samenleving zich aileen op zo'n korte baan afspeelt. 

Er is in Nederland genoeg aan de hand, zou je zeggen. 
Als dit vreemde, overbevolkte gebied iets is, is het de 
reageerbuis van Europa. Veranderingen voltrekken 
zich hier zo snel en in zo'n concentratie, dat ze wei 
vergaande consequenties moeten hebben voor de erva
ringswereld van mensen - dus ook van schrijvers . 
Een enorme verstedelijking heeft het landschap on
herstelbaar aangetast. De televisie heeft ieder denk
baar wereldprobleem tot een probleem van het dorps
plein gemaakt. De toestroom van mensen uit andere 
culturen, die voor het overgrote dee! in Nederland 
zullen blijven (a! gedragen we ons nog steeds alsof dat 
niet zo is) zal ertoe bijdragen dat de Nederlandse 
cultuur een groot aantal elementen zal gaan omvatten 
die niemand zich twintig jaar geleden kon voorstellen. 
Voor een groot dee! van de bevolking is er geen werk 
meer en zal er ook geen werk komen. En terwijl de 
openbare, politieke discussie over die verschijnselen 
zich steeds meer beperkt tot cynische banaliteiten 

· (zoals van achter een bureau in Amsterdam uitroepen 
dat de simpele bewoners van een Brabants dorp alle
maal racisten zijn, in plaats van een overheid aan te 
vallen die bij gebrek aan beleid maar een paar honderd 
vluchtelingen wil dumpen in een dorp met 1 cafeetje, 
waarheen je je ergste vijand nog niet zou verbannen) 
- terwijl het in de politiek domweg niet eens meer 
glhit over de zaken die echt aan de hand zijn, dringt 
van die buitenwereld tot de letteren vrijwel niets door. 
(Als we tenminste de goedbedoelde maar meestal ge
heel van kwaliteit gespeende voortbrengselen van een 
'geengageerde' literatuur, die meestal niet meer te 
bieden heeft dan wat je ook al in de krant kon lezen, 
buiten beschouwing Iaten.) 

De dissidenten die hier uit het buitenland hun toe
vlucht zoe ken , zoals mijn Tsjechische vriend en vluch
telingen voor dictaturen van een ander merk als Zuid
Afrika en Chili, gebruiken hun werk om eilanden van 
fatsoen en onafhankelijk denken in stand te houden 
voor hun cultuur. In Nederland hoeft niemand te 
vluchten, maar het zou wei aangenaam zijn als het 
besef doordrong, dat de Nederlandse literatuur lang
zamerhand wei weer eens wat dissidenten kan gebrui
ken: schrijvers die zich verzetten tegen de canon (zoals 
alweer bijna veertig jaar geleden de Vijftigers dat 
deden), tegen een literatuur die zich wei erg zelfge
noegzaam ophoudt in een kleine tuin met een hoge 
schutting eromheen; schrijvers die niet zo hun best 
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'Schuivende panelen' en Europa 

In het internationale hoofdstuk van Schuivende pane
len treft de lezer behalve allerhande observaties en 
opties ook een aantal opwekkingen aan. Een daarvan 
is om 'zonder vee! voorwaarden vooraf, met de meeste 
kracht te streven naar een verdere versterking en 
integratie van Europa'. Wat de 'meeste kracht' in
houdt is duidelijk, maar wanneer zijn er te vee! voor
waarden? In een blad als SenD misstaat het niet drie 
mogelijke toetsstenen voor die eenmaking aan te stip
pen: er moet iets overblijven van a) een socialistische, 
b) een democratische, c) een Nederlandse signatuur. Is 
drie te veel? Het antwoord ligt besloten in de samen
vatting vooraan het hoofdstuk, waar namelijk sprake 
is van een 'onvoorwaardelijk' steun geven aan het 
proces van integratie. Niet te vee! voorwaarden wil dus 
zeggen nul, en zo wordt het ook mondeling door !eden 
van de commissie-Pronk uitgedragen en door Paul 
Scheffer in een vraaggesprek in de Volkskrant van 5 
december jl. opgevat. Geen wonder dat we volgens 
haar rapport 'heel wat zouden moeten inleveren'. 
Zelfs meer dan de commissie zelf beseft. 
Zo veronderstelt zij in het economische hoofdstuk dat 
met betrekking tot particuliere consumptie de over
heid vanuit overwegingen van milieubeheer zal kun
nen beschikken over het instrument van 'normering 
alsmede gebods- en verbodsbepalingen'. Hiermee is 
niet een Europese overheid bedoeld want verderop 
heet het: 'Er dient een nationaal instrumentarium te 
worden ontwikkeld om die doelstellingen te verwezen
lijken.' Na doorvoering van de Europese Acte zal 
Nederland in 1993 echter zowel de normstelling als de 
controle uit handen hebben gegeven. De Europese 
Commissie gaat er in paragraaf 58 van haar Witboek 
van 1985 De voltooiing van de interne markt van uit 
dat de doelstellingen .van de nationale wetgevingen 
zoals de bescherming van gezondheid en milieu in 
wezen op hetzelfde neerkomen en dus normaliter door 
aile lidstaten over en weer moeten worden erkend. 
Harmonisatie zal tegen die tijd de plaats hebben inge
nomen van grenscontrole. 
Ander voorbeeld. De opvang van vluchtelingen is 
volgens het rapport 'een lastig vraagstuk, dat uiteinde
lijk aileen in Europees verband valt op te Iossen. 
Zolang dat niet het geval is, mag Nederland niet opval
len door een onevenredig restrictieve politiek.' Aange
zien Schuivende pane/en blijkens het voorwoord be
trekking heeft op de jaren negentig is dit een vreemde 
formule. Immers reeds in 1990 treden verdragen op 
grond van het akkoord van Schengen in werking, 
waarbij West-Duitsland, Frankrijk en de Benelux zich 
verbinden tot gelijkschakeling van hun vreemdelin
genbeleid. En twee jaar later a! moet de hele Gemeen
schap op grond van de Acte en het Witboek hierin 
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volgen. Op een derde voorbeeld - de harmonisatie 
van indirecte belastingen - heeft Kombrink al meer
malen gewezen. 
Nederland is dus bij onvoorwaardelijke medewerking 
aan die draaiboeken weldra op zulke punten uitge
speeld. Nu pleit de commissie ervoor dat dus de 
nationale strijd van socialistische partijen 'zo spoedig 
mogelijk naar het Europese vlak wordt getild, zij het 
dat de verdergaande Europese samenwerking daarop 
overigens maar beter niet kan wachten'. Maar waar 
moet de beoogde 'politisering' op Europees niveau 
uitmonden? In het zogenaamde parlement te Straats
burg, dat geen beslissende stem heeft, of toch in de 
nationale volksvertegenwoordigingen, gesteld dat in 
die jaren een meerderheid van lidstaten regeringscoali
ties zal kennen met socialistische deelname, zodat 
althans iets daarvan doorklinkt in de Raad van de 
Gemeenschap? 
Indien we ons onvoorwaardelijk en met voile kracht 
aan verdere integratie uitleveren, is de kans groot dat 
het resultaat ten eerste niet de kenmerken zal dragen 
van een parlementaire democratie en ten tweede in 
velerlei opzicht aanzienlijk minder progressief zal uit
vallen dan wat zelfs het politieke centrum in Neder
land als wenselijk voor ogen staat. Het was eerlijker 
geweest als de commissie-Pronk met de stukken van 
de EG in de hand puntsgewijs had aangegeven hoe ver 
straks de Nederlandse overheid zal worden inge
snoerd, zodanig dat ons land grote delen van zijn 
politieke en sociale cultuur zal moeten europeaniseren 
in een Gemeenschap die op haar beurt steeds sterker 
japaniseert. 
Terecht wijst de commissie op ontwikkelingen die de 
geografisch - en daarmee wellicht ook econo
misch - centrale positie van Nederland zullen gaan 
relativeren. Dit kan een argument zijn voor uiterste 
bescheidenheid. Het kan ook inspireren tot de vraag 
of ons land zijn huidige onmisbaarheid in de besluit
vorming niet moet aanwenden als vuistpand om voor 
de laatste maal in zijn historie boven de politieke 
markt een veto te Iaten zweven over afschaffing van 
wat ons aan humaniteit en democratie het meest dier
baar is. Het is niet zo dat daarvoor buiten onze 
grenzen geen enkele weerklank te verwachten is. In 
een 'discussiebasis' van 192 bladzijden mag zo'n vraag 
niet ontbreken. In feite verklaart immers de afkeer 
van progressiviteit en volksinvloed vee) van de haast 
die anderen willen maken met het uitwissen van de 
Europese landsgrenzen. 
Nu zijn er onder meer politicologen die vinden dat we 
juist over ons parlementaire stelsel niet a! te zwaar
wichtig moeten doen. Krachten uit het maatschappe
lijke veld zouden bij het vormgeven van de samenle-
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ving in een gewenste richting werkzamer zijn dan 
wetgeving . Daar valt allerlei op af te ding en, maar hier 
komt het vooral aan op de kwestie of dit ook geldt in 
het Europese vlak. In dit verband een citaat van 
Kalma: 'De politieke democratie zou dan ook voor 
een deel haar 'primaat' moeten afstaan aan de sociale 
democratie, reikend van het ( ) bedrij fs- en instellings
niveau tot het nationale niveau. '' Kennelijk reikt zij 
dus voorlopig niet hoger. Pronk zelf acht doorslagge
vend voor de Europese samenwerking 'de vraag of 
- met aile verscheidenheid in politieke cultuur - de 
democratische besluitvorming en de mensenrechten 
kunnen worden gewaarborgd. En dat kan nog steeds 
metal deze Westerse Ianden, zij het met vallen - diep 
vallen soms - en opstaan.' 2 Voorzover het interna
tionaal gecodificeerde mensenrechten betreft kost het 
geen moeite met deze conclusie mee te gaan, maar aan 
welke definitie moet de democratische besluitvorming 
voldoen wil men ook daarop gerust zijn? Dient van die 
uitleg aan het begrip democratie niet een zozeer 'door
slaggevende vraag' te worden gemaakt dat er toch 
sprake is van een voorwaarde vooraf? Ook Van Traa 
als fractiewoordvoerder over de Europese Acte bleef 
hier vaag over: 'Het gaat erom of Europa een demo
cratisch gecontroleerd beleid gaat voeren op al die 
terreinen waar nationale oplossingen niet voldoende 
zijn.'J Maar welke consequentie trekken we daaruit? 
In de politiek vormen krokodilletranen nu eenmaal 
geen gulden middenweg tussen dwarsliggen en berus
ten. 

Tot slot nog een paar opmerkingen over de veilig
heidsparagraaf. Ook hier allerlei pertinente opmer
kingen en keuzemogelijkheden. De commissie-Pronk 
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doen om tot het heiligdom van de deftige Ietteren te 
behoren, maar die zich ergens kwaad over maken, 
vormen vinden om de verwarringen van een tijdperk 
aanwezig te maken, om ontroering of ontzetting te 
Iaten doordringen in hun werk, in plaats van alles wat 
ze op school hebben geleerd over structuren en semio-

opteert voor een proces naar algehele nucleaire ontwa
pening, doch dan in samenhang met conventionele 
wapenvermindering. Dit gebeurt in naam van een 
ondeelbare en dus gedeelde veiligheid . Wat de com
missie hier naar mijn mening over het hoofd ziet is dat, 
zeker bij een zo drastische terugdringing van het kern
wapen, men kan gaan speculeren of het nog wei 
relevant is voor de Europese veiligheid: het restant aan 
gedeelde onveiligheid hangt niet zozeer af van aantal 
en intensiteit van de conventionele wapens (hoe wen
selijk het ook moge zijn de effecten ervan te beheer
sen), maar veeleer van de kwetsbaarheid der betrok
ken samenlevingen. Het is niet voldoende om, zoals 
het rapport doet, te memoreren: 'Ook zonder escalatie 
naar nucleair niveau zou een op het Europese 'slag
veld' uitgevochten conflict rampzalige gevolgen heb
ben.' Inderdaad wordt die onvoorstelbare uitwerking, 
met name ook in een strategisch gelegen aanvoerge
bied als Nederland en Vlaanderen, veelal schromelijk 
onderschat. Maar het ligt voor de hand te denken dat 
de mogendheden die aan de touwtjes trekken in een 
dergelijke oorlog of in een crisis waarin oorlogsscena
rio's als pressiemiddel worden gebruikt, zelf niet in 
dat 'slagveld' zullen liggen. Waar blijven we dan, 
zonder verderreikende afschrikking, met onze onge
deelde (on)veiligheid? 

Nolen 

I. Paul Kalma, De i/lusie van de 'democratische stoat', 
Deventer 1982, biz. 99-100. 

2. Jan Pronk in SenD juli / augustus 1987, biz. 251. 
3. M. van Traa, Handelingen Tweede Kamer, 12 november 

1986 (TK 23) biz. 1260. 

tiek keurig in de praktijk te brengen. Meer ramen open 
naar de straat, dat zou je wei willen, een frisse wind, 
dissidente jongeren die er niet zo graag bij willen 
horen. Wie van hen schrijft het brutale, eigenwijze 
boek dat je het gevoel geeft dat het niet bedacht is met 
de deur op slot? 
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De Roman van de Roos (vers 521-572) 
Guillaume de Lorris 
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Opeens ging 't beuken deurtje open: 
daar stood een maagd, jong en zeer knap , 
het haar blond als een koperen nap 
haar huid als kiekenvlees zo blank, 
het voorhoofd glad, de wenkbrauw rank, 
haar neusbrug niet te smal, te klein, 
maar breed, zoals die hoort te zijn. 
Haar neus was recht en niet gebogen, 
ze schitterde met valkenogen . 
Haar zoete adem, zacht als zijde 
zou lichtmissen tot meer verleiden. 
Haar blank gelaat bloosde gezond, 
vollippig was haar kleine mood, 
ze had een kuiltje in de kin . 
Haar hals , volmaakt naar ieders zin , 
was van een pukkelloze pracht, 
het halsvlees als een vacht zo zacht; 
daarom verklaar ik hier met klem: 
er was tot aan Jeruzalem 
geen vrouwe met een mooier hals, 
zo glad in 't strelen en zo mals . 
Haar borstenaanzet wit en Iicht 
als sneeuw die op de takken ligt 
wanneer de eerste winter naakt. 
Haar lichaam slank en welgemaakt, 
nergens was ooit, in aile Ianden, 
een fraaier vrouwenlijf voorhanden . 
Ze droeg een kap met goudgalon: 
geen jonge maagd onder de zon 
droeg ooit een fraaier exemplaar. 
Ja waarlijk, hoe beschrijf ik haar? 
Haar gouden kap was weer doorvlochten 
met rozen die het zonlicht zochten. 
Zij had een spiegel in de hand, 
haar kapsel was langs elke kant 
doorweven met zeer kostbaar lint. 
Haar mouwen had dit godenkind 
rondom de polsen strak geregen. 
Haar blanke handen hadden tegen 
de felle zon handschoenen aan. 
Haar groen Gents lakens kleed was aan 
de randen afi:, .;.boord met zijde . 
Dat zij van werk niet had te lijden 
was wei te zien aan haar toilet: 
had zij de kam in 't haar gezet, 
zichzelf gesmukt en aangedaan, 
dan was haar werkdag weer gedaan. 
Haar jaar telde twaalf maanden mei, 
want vrees noch zorgen kende zij , 
anders dan hoe zich op te pronken 
om 't edelste te kunnen lonken. 
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De Roman van de Roos (vers 4263-4302) 
Jean de Meung 

De Roman van de Roos 

Lief de is haatdragende vrede, 
Liefde is haat, verliefd aanbeden, 
het is de steeds ontrou we trouw, 
de angst vol zekerheid en rouw, 
't wanhopig hopen op de gift, 
't verstand , de rede, maar op drift, 
de rede die op dwaasheid hinkt, 
het zoet gevaar dat je verdrinkt, 
een zware last, maar Iicht te dragen , 
Charybdis voor al wie het wagen; 
onaangenaam, met fraaie rondheid, 
het is een smachten in gezondheid, 
gezondheid maar met ziekelijk bloed, 
't is honger in de overvloed, 
bevredigd toch begerig lonken, 
dorst ongelest, maar immer dronken, 
een dronkenschap door dorst gevoed, 
misleid genot, trieste overvloed, 
het is de uitgelaten woede , 
een zoet kwaad en het slechte goede, 
een zoetgeurende etterwonde, 
vergeving, reeds vermengd met zonde 
en zonde vermengd met vergeving, 
een pijn vol vrolijkheidsbeleving, 
de goedertierenheid zeer wreed, 
een spel dat van geen regels weet, 
een vaste burcht, maar op los zand, 
een sterke zwakte, een zwakke hand 
die 'tal doet wankelen door zijn kracht, 
een dwaas-wijze, wijs-dwaze macht, 
de trieste, breed-lachende voorspoed, 
de lach die zich in tranen voordoet, 
de rust waarvoor je zwoegt, en fel, 
de steeds verrukkelijke hel, 
een paradijs dat niemand goed brengt , 
een eel die de gevangenen moed schenkt. 
Een lente vol van winterkou, 
een zomerlucht, maar zonder blauw. 
Het is de mot die alles vreet, 
het purperen of het grove kleed, 
want liefdes lust vindt steeds zijn hof 
onder verfijnde en ruwe stof. 

Deze middeleeuwse, Franse roman - zoals toen gebruikelijk geschreven in rijmende verzen - mag zowel in literaire als in 
morelezin tot de meest invloedrijke van zijn tijd gerekend worden. Hij bestaat uit bijna 22 .000 regels. De eerste 4000 regels zijn 
van de hand van Guillaume de Lorris, die zijn aandeel schreef tussen 1225 en 1230. Waarschijnlijk maakte de dood het hem 
onmogelijk zijn werk te voltooien. Hij schreef lyrisch, volgens de traditie van de 'hoffelijke lief de', die hij even we! soms ook 
parodieert. Tal van allegorische figuren duiken in zijn tekst op, in het hier gegeven fragment beschrijft hij Dame Ledigheid uit 
het gevolg van de geliefde. Veertig jaar na Lorris nam de geleerde Jean de Meung het vervolg op zich en voegde er 18.000 regels 
aan toe. Bij hem geen hoofse lief de, maar een dispuut tussen de Rede en de verliefde minnaar . 
Er bestaan twee Nederlandse vertalingen van de Roos, beide uit de veertiende eeuw, een fragmentarische en een van de hand 
van Heinric van Aken, parochiaan te Brussel, die de omvang terugbracht tot 14.000 verzen en vele hem onwelgevallige 
passages bij de Meung wegliet. Die tekst dateert uit 1300. Het zal nog wei enkele jaren duren voor mijn integrale vertaling 
verschijnt, ik ben tot in de buurt van 6000 verzen gevorderd. (E. v .A.) 
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In memoriam Joop den Uyl 

Met de dood van Joop den Uyl is het naoorlogse 
tijdperk in de Nederlandse - in het bijzonder de 
socialistische - politiek afgesloten. Na Burgers over
lijden was hij de laatste politicus uit de genera tie die de 
oorlog bewust had meegemaakt en die zich in 1945 met 
vee! optimisme en grote voornemens aan het werk had 
gezet. Hij koos niet voor de politiek zonder meer, 
maar voor de socialistische politiek; dat was niet het 
kiezen voor een beroep maar voor een zending: de 
rechtvaardigheid te verwezenlijken in de gehele sa
menleving, z6 dat de geringsten ook hun dee! zouden 
krijgen en zich overal met opgeheven hoofd zouden 
kunnen vertonen. 
Zijn eerste belangrijke taak in de PvdA was het direc
teurschap van de Wiardi Beckman stichting, waaraan 
ook het secretariaat van de redactie van dit blad was 
verbonden. Beide heeft hij toen op een hoog niveau 
gebracht. In die tijd stelde hij het boek De weg naar 
vrijheid samen (1951), een uitvoerige uiteenzetting, 
verantwoording en verdediging van een de gehele 
democratisch-socialistische politiek omvattend pro
gram, in 1962 gevolgd door De kwaliteit van het 
bestaan een aanvulling toen de snel stijgende welvaart 
nieuwe keuzen nodig maakte. Vanaf 1956 stortte hij 
zich in de politiek. Na Kamerlid, wethouder van Am
sterdam en minister van Economische Zaken te zijn 
geweest, werd hij in 1966 de politieke Ieider van de 
PvdA, groeiend naar het premierschap dat hij vier en 
half jaar op uitnemende wijze vervulde. 
Den Uyl heeft zich snel ontwikkeld tot de belangrijk
ste politieke denker in de PvdA, of misschien beter 
gezegd: de best denkende politicus. Het ging hem 
namelijk niet zozeer om de theorie als zodanig, maar 
hij gebruikte de wetenschap om een politiek te maken 
die aanvaardbaar en uitvoerbaar was en die de verwe
zenlijking van zijn idealen naderbij zou brengen. 
Daarvoor zette hij zijn grote en sneile intelligentie in, 
zijn inventiviteit en zijn ordenend vermogen. 
Hij was geen solitair denker: in elke fase van zijn 
loopbaan, wetenschappelijk, parlementair of bestuur
lijk, verzamelde hij weer een kring van medewerkers 
om zich heen met wie hij heftig discussieerde, niet 
aileen om zijn eigen gedachten te toetsen doch even
zeer om nieuwe denkbeelden te horen, deze gewetens
vol te wegen en als zij pasten over te nemen. 
Er is wei gezegd dat hij onvoldoende aandacht had 
voor de mensen die hij goed kende. Dat is dunkt mij 
maar ten dele waar. Voor degenen met wie hij samen
werkte was zijn belangsteiling in feite groot. Als een 
van hen door ernstig leed of een persoonlijke crisis 
getroffen werd dan was hij diep geraakt en offerde hij 
vee! van zijn tijd om te he! pen en vriendschap te tonen. 
Hij heeft echter zoveel verschillende fasen in zijn 
loopbaan meegemaakt dat zijn werk het gewoon niet 
mogelijk maakte om passende aandacht te geven aan 
de velen die niet meer in zijn directe omgeving waren. 
Heel bijzonder was zijn grote werkkracht. Slaap leek 

22 

hij bijna niet nodig te hebben; hij hoorde tot die groep 
sociaal-democraten die - naar men vroeger zei - de 
achturige werkdag zo lief hadden dat ze die tweemaal 
per dag toepasten . In zijn opvatting over arbeid en 
plichtsbetrachting en eigenlijk in zijn gehele morele 
kijk op het Ieven is hij goeddeels een calvinist geble· 
ven. Hij werkte voor het volk en voor zijn partij . 
Natuurlijk had hij ook ambities, genoeg om minister· 
president te willen worden, maar die namen nooit de 
eerste plaats in . 
Hij was ook een sterk mens , naar het lichaam en naar 
de geest. Hij bleef vechten tot het Iaatste en als hij 
geveld was stond hij altijd weer met geweldige veer· 
kracht op. Maar merkwaardig genoeg was hij niet 
bijzonder hard, minder dan een groot politicus hoort 
te zijn naar mijn mening. Hij hield ook niet van 
geweld, hij had daar een afschuw van. Als democra· 
tisch politicus wilde hij overtuigen, met rationele ar
gumenten maar ook met een beroep op gevoelens. Hij 
wilde de partij bij elkaar houden. Ik heb hem in 1969 
op het congres van de partij op dit punt zien aarzelen, 
maar na enige uren was dit weer voorbij. Ik geloof dat 
hij toen juist heeft gekozen, maar niet in 1977 toen hij 
zich door het PvdA-congres (dat dacht dat, als het 
maar kraaide - al was het midden in de nacht, de zon 
wei op zou gaan) liet opzadelen met zulk een onder· 
handelingsmandaat dat hij het verder wei vergeten 
kon. En ook niet in 1981 toen hij zich liet ompraten 
een ministerspost - en nog wei van Sociale Zaken -
onder Van Agt aan te nemen die op niets anders zinde 
dan om de PvdA zo gauw mogelijk weer kwijt te 
raken. Ter verontschuldiging moet echter worden 
aangevoerd dat het kader van de Partij van de Arbeid 
tussen 1977 en ongeveer 1986 niet getoond heeft in 
staat te zijn hoe dan ook een politiek te steunen die 
regeringsverantwoordelijkheid werkelijk mogelijk 
zou hebben gemaakt. 
Maar laat mij op een andere wijs eindigen. 
De grootste roem die Joop den Uyl toekomt is wat hij 
heeft weten te bereiken voor de zwakken, de armen en 
de kwetsbaren in onze samenleving. Nederland is het 
land geworden waarin hun positie over het algemeen 
genomen bij vergelijking (nog) het best blijkt te zijn 
geregeld. Natuurlijk heeft hij dit niet aileen tot stand 
gebracht. Velen hebben daaraan meegewerkt, ook in 
andere partijen, maar ik durf te beweren dat we 
zonder hem zo ver niet zouden zijn gekomen. Dat 
roept een verplichting op voor hen die hem opvolgen: 
ervoor te vechten dat dit niet ongedaan wordt ge· 
maakt, dat de positie van de zwaksten vergeleken met 
het gemiddelde welvaartspeil in ons land niet wordt 
verslechterd. 
Dat te bereiken is het beste eerbewijs dat de Partij van 
de Arbeid aan Joop den Uyl kan brengen. Als iedereen 
was hij geen mens zonder gebreken, maar er zijn maar 
zeer weinigen die zijn sterke en goede kanten kunnen 
evenaren. 
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Filosoof of intellectueel? 

Hans Achterhuis bespreekt: 
Lolle Nauta, De factor van de kleine c - Essays over 
culturele armoede en politieke cultuur, Amsterdam, 
Van Gennep, 1987. 

Het kan aan mij liggen, maar de grote de batten tussen 
intellectuelen in ons land gaan grotendeels aan mij 
voorbij. Misschien lees ik er gewoon te weinig kranten 
en andere periodieken voor. Mogelijk lees ik ook de 
verkeerde bladen, of sla ik de relevante artikelen per 
ongeluk over als ik de goede wei te pakken heb. Hoe 
het ook zij, de vele discussies afgelopen zomer over de 
Nederlandse intellectuelen, die naar aanleiding van 
een artikel van de Groningse filosoof Lolle Nauta in 
het Nieuw Wereldtijdschrift, in ons land woedden, 
zijn mij grotendeels ontgaan. Ik ving er aileen wat 
verspreide echo's van op. Hetzelfde geldt voor de 
hevige controverses rondom de kritiek van vooral 
Renate Rubinstein en Bart Tromp op de vredesbewe
ging, van enkele jaren geleden. Als ik er al eens direct 
iets van zag, was er zoveel aan voorafgegaan en dreig
den er nog zoveel woorden en weerwoorden te volgen, 
dat de lust tot het bijhouden van het gehele de bat mij 
ontging. 
Mede vanwege bovenstaand gebrek aan kennis leek 
een recente verzameling essays van Lolle Nauta mij 
een interessant boek. In De factor van de kleine c is 
namelijk niet aileen het reeds genoemde intellectuelen
artikel opgenomen, maar ook een analyse van de 
kritiek van Rubinstein en Tromp op het IKV. Daar 
kwam nog iets bij. De factor van de kleine cbevat ook 
een drietal artikelen, waarin Nauta reflecteert op zijn 
verblijf als docent filosofie in Zambia. Ook deze 
artikelen, die deels in het circuit der intellectuelen 
druk bediscussieerd werden - over 'De mythe van het 
andere Afrika' werd afgelopen september onder meer 
een debat gehouden in De Balie - kende ik nog niet. 
Vanuit mijn eigen preoccupatie met filosofie en Derde 
Wereld, was ik er zeer benieuwd naar. Een artikel over 
'culturele armoede' en een eerder in dit tijdschrift 
verschenen boekbespreking van Kolakowki's Ge
schiedenis van het Marxisme completeren De factor 
van de kleine c. Deze titel slaat tussen twee haakjes op 
de cultuur, met een kleine c, die niet betrekking heeft 
op kunst en literatuur (cultuur met een grote C) maar 
op een sociologisch verschijnsel: cultuur als een van
zelfsprekende symbolische werkelijkheid van waaruit 
een gemeenschap leeft. 

Gebrek aan argumenten 
Laat ik maar direct stellen dat ik deze titel evenals het 

er nauw mee verbonden opstel over 'culturele armoe
de' het minst geslaagd vind van deze bundel. Hoe 
mooi gevonden ook, de titel dekt de bundel als geheel 
niet. En in het genoemde essay biedt Nauta mijns 
inziens op volstrekt verkeerde gronden zijn filosofi
sche diensten aan de sociale wetenschappen aan . Hij 
meent dat het begrip 'culturele armoede' kan helpen 
om de huidige sociaal-wetenschapelijke discussie over 
de tweedeling van de samenleving te verhelderen. 
Welnu, in de eerste plaats betreft het hier allerminst 
een nieuw begrip. Het sociaal-wetenschappelijk on
derzoek dat sinds de crisis van de dertiger jaren onder 
werklozen heeft plaatsgevonden, werkte van meet af 
aan met een dergelijk begrip. In de tweede plaats 
miskent Nauta dat ook in het heden, bijvoorbeeld in 
ons land door de Commissie Orienteringsdagen, a! 
vee! onderzoek in deze richting wordt gedaan. Wat ik 
vee! erger vind is dat Nauta in deze bijdrage zijn 
persoonlijke en zeer leesbare stijl, verruilt voor het 
ergste jargon van de sociale wetenschappen. 'Indivi
duen vormen relatief zelfstandige symbolische nissen, 
waarbinnen oplossingen gezocht worden voor de pro
blemen die veranderde materiele en sociale omstan
digheden opwerpen'. Wat moet je met zo 'n zin, vooral 
wat moet je met een artikel dat uit zulke zinnen is 
opgebouwd. Snel vergeten lijkt me het beste. 
Dat laatste wil ik zeker niet van aile andere artikelen 
uit dit boek beweren, hoezeer ik ook bij de meeste 
kritische kanttekeningen wil plaatsen. Die kantteke
ningen zijn dit keer, vreemd genoeg, tegengesteld aan 
de kritiek die ik op eerdere verzamelbundels van Nau
ta als Argumenten voor een kritische ethiek en De 
gerealiseerde utopie had. Over het algemeen was ik 
zeer positief over de strikt filosofische kanten van deze 
eerdere publikaties, terwijl ik bij de bijdragen van 
Nauta aan algemene intellectuele debatten nogal wat 
kritische vragen formuleerde. Nu is het dus andersom. 
In De factor van de kleine c doet Nauta voluit mee aan 
het intellectuelendebat, dat hij zelfs, zoals gezegd, op 
bepaalde pun ten initieert. Als filosoof schiet hij mijns 
inziens dit keer echter tekort. In de flitsende stijl en de 
scherpe beelden worden weinig argumenten aange
troffen. Te vaak wordt de man, te weinig de bal 
gespeeld. In een intellectuelendebat mag dat van mij 
- het hoort er nu eenmaal bij, maar in een filosofi
sche discussie hoort het vee! minder thuis. 
Dit is het duidelijkst zichtbaar in het opstel over 
Kolakowski. Hoezeer Nauta hem ook prijst om zijn 
grandioze Geschiedenis van het marxisme, toch gaat 
zijn !of mijns inziens niet ver genoeg. Nauta probeert 
bijvoorbeeld denkers als Marcuse en Sartre, waarover 
hij zelf in het verleden vee! geschreven heeft, voor 
Kolakowski's kritiek te vrijwaren. Hierbij geeft hij 
zijn lezer helaas geen inzage in wat Kolakowski over 
die beide filosofen zegt. Nauta speelt uitsluitend op de 
man als hij stelt dat Marcuse ten onrechte 'tamelijk 
geringschattend door Kolakowski behandeld wordt'. 
Dat laatste klopt, aileen waarom dat dan 'ten onrech
te' gebeurt, horen wij niet van Nauta. Argumenten 
voor noch tegen worden gegeven. De lezer die de 
Geschiedenis van het marxisme niet kent, kan slechts 
op gezag geloven. 
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Ik heb Kolakowski er dus nog maar eens op nagesla
gen. In mijn aantekeningen bij deze tekst zag ik dat ik 
het er, toen ik hem voor het eerst las, niet gemakkelijk 
mee had. Kolakowski's kritiek op Marcuse is inder
daad vernietigend. Mijn eigen positieve beeld van 
Marcuse werd er indertijd door in gruzelementen ge
slagen. Hoezeer ook tegen mijn aanvankelijke gevoe
lens in, ik moest mij, geconfronteerd met de argumen
ten en citaten van Kolakowski, gewonnen geven. Er 
viel niet aan te ontkomen: Marcuse past binnen het 
algemene schema van waaruit Kolakowski het marxis
me bekritiseert, een schema waar Nauta zich ook 
akkoord mee verklaart. 
Datzelfde geldt voor Sartre die volgens een zinnetje 
van Nauta juist 'de filosofische kampioen van de 
individuele vrijheid is'. Kolakowski besteedt zo'n 
twee pagina's aan Sartre, maar daarin wordt in elk 
geval duidelijk dat deze in zijn sociaal-filosofische 
hoofdwerk Critique de Ia Raison Dia/ectique zeker 
geen kampioen der vrijheid is. Ook hij blijkt binnen 
Kolakowski's schema van kritiek op het marxisme te 
vallen. Nergens weerlegt Nauta deze kritiek op Sartre 
met enig argument. Kennelijk houdt hij zonder meer 
vast aan zijn eigen analyses uit het verleden over 
Marcuse en Sartre. 
Helemaal afgezien van de filosofische merites van dit 
artikel, acht ik het voor links desastreus als er op dit of 
op verwante kwesties, die aile met de waarborging van 
de klassieke vrijheden te maken hebben, geen her
waardering komt van vroegere standpunten. Hoe 
moeilijk en pijnlijk ook, het moet mogelijk zijn een 
- al of niet filosofisch verantwoord - verleden los te 
Iaten. Mijn eigen waardering voor denkers als Marcu
se en Sartre liep in het verleden parallel met die van 
Nauta. Het is zeker niet gemakkelijk om dit te herzien. 
Natuurlijk is het ook iemands goed recht om dat niet 
te doen. Aileen zal men dan, zeker na Kolakowski's 
grote studie, er wei nieuwe argumenten voor moeten 
aanvoeren. De oude deugen mijns inziens niet meer. 

Zelfportret 
Genoeg voorlopig over de filosoof Nauta. Zijn boek 
bestaat tenslotte uit essays en het essay is nu juist 
volgens hem 'het specialisme van de schrijvende intel
lectueel' . Als intellectueel waagt Nauta zich in 'het 
niemandsland tussen literatuur en filosofie' en het 
lijkt fair om hem daarop vooral te beoordelen. Maar 
wat is een intellectueel? Ik weet niet of het in aile 
discussies, die ik niet gevolgd heb, al gezegd is, maar 
voor mij lijdt het geen twijfel dat in het portret van de 
'ideale intellectueel' Nauta deels een zelfportret 
schetst. Dat kan ook bijna niet anders. Toen ik Jaatst 
een discussie meemaakte over 'Hannah Arendt en de 
intellectuelen' kwamen we tot een zelfde soort conclu
sie. Op de vertwijfelde vraag om nu eens precies te 
definieren wat volgens Arendt een intellectueel was, 
kwam tenslotte het antwoord: 'iemand als zijzelf'. 
In zekere zin geldt dat ook voor Nauta. In het portret 
dat hij op de pagina's 27 tim 29 schetst, zit ongetwij
feld veel van hemzelf verstopt. Allereerst blijkt zijn 
intellectueel zich te kenmerken door zijn hartstocht 
voor publieke debatten. 'Wie niet van discussies 
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houdt, is geen intellectueel. ' Je hoeft Nauta maar een 
keer in een discussie bezig te hebben gezien, om te 
erkennen dat dit voor hem in elk geval niet geldt. 
Daarnaast blijkt een intellectueel meer te zijn dan een 
wetenschapper, omdat hij altijd 'ook buitenshuis zijn 
opvattingen zal willen meten met die van anderen' . 
Hij 'beweegt zich in de publieke sector als een vis in het 
water' . Mede hierom waren Heidegger en A It husser 
volgens Nauta geen intellectuelen en Sartre en Fou
cault wei. En Nauta natuurlijk ook. Tenslotte willen 
intellectuelen volgens Nauta, groepen die zelf nog niet 
aan de publieke discussies kunnen deelnemen, graag 
van dienst zijn. Zij beroepen zich met voorliefde op 
groepen die uitgesloten zijn, waarvan zij de belangen 
heten te vertegenwoordigen . Ook hier zal de lezer de 
hoogleraar sociale filosofie uit Groningen moeiteloos 
in herkennen. 
Ook wie Nauta niet kent of herkent, zal waarschijnlijk 
nauwelijks aarzelen om zijn ideaaltype van de intellec· 
tueel als een soort analytisch uitgangspunt te aanvaar· 
den . Het is zodanig geformuleerd dat, los van Nauta 
zelf, veel intellectuelen er in grote lijnen in kunnen 
worden teruggevonden. Meer moeite krijg ik als het 
laatste kenmerk van het portret zich toespitst tot een 
karakteristiek van de geengageerde linkse intellec· 
tueel. Dat zou volgens Nauta iemand zijn, die bijvoor· 
beeld tegen de vakbond zegt: 'hier ben ik; zeg maar 
wat ik moet doen; ik heb twee dagdelen per week 
beschikbaar'. Met name het tweede dee! van deze 
opmerking lijkt mij in tegenspraak met de eerder 
geschetste lijnen in het portret van de intellectueel. Ik 
weet niet of Nauta het zo bedoelt, maar als dit letter· 
lijk genomen wordt, zou de intellectueel elke kritische 
functie verliezen. De verbondenheid die een intellec· 
tueel voelt met bepaalde groepen kan nooit zover gaan 
dat de kritische distantie en het eigen oordeel over wat 
er te doen valt, prijs worden gegeven. 
Wie het hele essay over Nederlandse intellectuelen 
leest vanuit het genoemde, in het middendeel geschet· 
ste ideaal-type, merkt dat de drie factoren die de 
Nederlandse intellectueel volgens Nauta bepalen - de 
taal, de resten van het christendom en de verzuiling -
vooral beperkend zijn. Door deze drie factoren berei· 
ken onze intellectuelen het ideaal geachte niveau nau· 
welijks. Nauta probeert dit te demonstreren door met 
name Poll en Hofland als voorbeelden te nemen. Dit is 
ongetwij feld amusant en het heeft zeker, neem ik a an, 
afgelopen zomer de publieke discussie geanimeerd. 
Van enige afstand bezien, overtuigt het in boekvorm 
echter nauwelijks, omdat voor de lezer hier teveel met 
voorbeelden en te weinig met argumenten wordt ge
werkt. In een krante- of tijdschriftartikel werken 
voorbeelden beter; ze kunnen in reacties weerlegd of 
aangevuld worden. Hier in boekvorm irriteren ze 
vooral. 
Dat Jaatste geldt a fortiori voor de voorbeelden in het 
artikel over Rubinstein en Tromp dat volgens Nauta 
zelf als een case-study bij zijn algemene stellingname 
over intellectuelen moet worden gelezen . Ik geeft di
rect toe dat, als deze case-study mij allerminst over
tuigt, dit misschien weer komt omdat ik indertijd niet 
aile de batten braaf heb gevolgd. Ik weet niet of Nauta 
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ervan uitgaat dat de potentiele lezers van zijn boek dit 
wei hebben gedaan, maar voor mij werd de positie van 
Tromp en Rubinstein noch besproken noch weerlegd. 
Ze bleef mij goeddeels duister, zodat ik als lezer 
getuige was van een volstrekt schijngevecht. In een 
bespreking van De factor van de kleine c in Vrij 
Nederland (14-11-1987) verwijst Tromp, die Nauta 
van leugens beschuldigt, naar ingezonden-stukken ru
brieken van destijds. Die heb ik toen niet gezien, ik wil 
er nu niet meer achter aan gaan. Bij het ontbreken van 
enige kennis erover wil ik niet over waarheid en leugen 
oordelen. Mijn kritiek op Nauta, die dit stuk in een 
boek bundelde, is dat hij op geen enkele manier 
duidelijk maakt wat het belang van dit soort discussie 
voor de hedendaagse lezer is . Filosofische stukken 
behouden vaak Ianger hun waarde dan intellectuele 
interventies, die meer eendagsvliegen zijn. 

Afrika 
Het meest waardevol in De factor van de kleine c zijn 
dedrie zeer informatieve artikelen over Afrika . In 'De 
mythe van het andere Afrika' verzet Nauta zich krach
tig tegen de idee dat Afrika anders is dan Europa. Hij 
laat zien dat dit 'anders', zelfs als het Afrika lijkt te 
verheerlijken, eigenlijk steeds voor 'minder' staat. 
Wie bijvoorbeeld meent dat de Afrikanen onze Wes
terse filosofie niet nodig hebben, omdat ze zelf over 
een eigen waardevolle Afrikaanse filosofische traditie 
beschikken, laat wei zonder meer toe dat via de ont
wikkelingshulp en de marktsector Afrikanen onder 
andere Westerse produkten worden bedolven. Het 
pleidooi voor afzijdigheid, tegen een filosofisch neo
kolonialisme, ondersteunt zo in werkelijkheid een 
nieuw neo-kolonialisme, dat nog geraffineerder is dan 
het oude. Op fraaie wijze, met goed gekozen illustra
ties, laat Nauta zien hoezeer de Westerse cultuur de 
Afrikaanse wegvaagt en overheerst. Als voorbeeld 
noem ik de weer gave van een artikel uit een Zambiaan
se krant over een dag uit het Ieven van de staatssecreta
ris van cultuur. 'Nadat hij zich door zijn Japanse 
radio heeft Iaten wekken, zich in een Engels maatpak 
heeft gestoken en een ontbijt heeft gebruikt van corn
flakes, stapt hij in zijn Mercedes . Onderweg luistert 
hij naar popmuziek om vervolgens op een congres van 
functionarissen uit de provincie een lezing te houden 
over het eigene van de Zambiaanse cultuur'. 
Als ik tenslotte bij Nauta's boeiende observaties in dit 
essay en in de essays over 'Afrikaanse filosofie in een 
situatie van onderontwikkeling' en 'Marx in Afrika' 
nog een kritische kanttekening plaats, dan is dat toch 
weer omdat zij mijns inziens, zeker voor een filosoof, 
teveel aan de oppervlakte blijven. Nauta laat zien hoe 
de Afrikaanse cultuur grondig verwoest is en wordt 
door de (neo) koloniale overheersing. Juist het Wes
terse culturele imperialisme, dat zich op vele fronten 
ontwikkelt, rechtvaardigt volgens Nauta de Westerse 
filosofische steun aan Afrika. De stelling van collega
filosoof Van Peursen: 'Wij mogen onze ideeen van 
ontwikkeling niet opdringen aan de Derde Wereld', 
wordt, zoals gezegd, terecht door hem verworpen. 
Met zijn kritische Westerse filosofiebeoefening wil 
Nauta eraan mee he! pen dat in de toekomst 'Afrikaan-

se en Westerse elementen elkaar kunnen gaan door
dringen', waardoor de Afrikaan iets van zijn verloren 
identiteit kan terugvinden. 
Hoe schoon dit doe! ook mag zijn, het lijkt me dat 
Nauta zich hier in een klassieke doub/e-bind-situatie 
bevindt. Hij is de hulpverlener die meent dat de ander 
aileen dankzij zijn hulp onafhankelijk kan worden. In 
de praktijk van de hulpverlening blijkt dit soms best te 
werken; of dat ten aanzien van de culturele overdracht 
tussen Europa en Afrika ook het geval is, waag ik te 
betwijfelen. In haar laatste boek Ill fares the land 
heeft ontwikkelingsdeskundige Susan George gewe
zen op de mimetische processen die in de Derde We
reid optreden bij ieder contact met het Westen. Juist 
omdat, aldus George, de vruchtbare humus van de 
eigen cultuur grotendeels geerodeerd is, wordt elk 
Westers voorbeeld klakkeloos nagevolgd. Mede op 
grond hiervan ziet een filosoof als Habermas dan ook 
een onvermijdelijke nivellerende verwestersing van de 
hele Derde Wereld optreden. Ons Westerse voorbeeld 
is met andere woorden onweerstaanbaar; de kritische 
filosoof die naar de Derde Wereld gaat om er een 
tegenwicht tegen te bieden, verbreidt het zijns on
danks. 
In een redactioneel commentaar in Onze Wereld van 
de Novib, waarin overigens Nauta's boek met waarde
ring werd genoemd, werd een zelfde soort kritiek op 
zijn stellingname, vanuit een iets andere invalshoek, 
geuit. 'A is Afrikanen niet meer anders genoemd mo
gen worden, welke reden hebben we dan nog om naar 
ze te luisteren en van hun ervaringen te leren? Serieuze 
samenwerking moet gebaseerd zijn op diepgaande 
kennis over het eigene en het andere van de ander en 
jezelf'. (Onze Were/d, september 1987). Welnu, het 
'andere' van de ander, voorzover dater nog is, ver
dwijnt bij Nauta uit beeld. Het goedbedoelde type 
interventie dat hij voorstaat, zou er wei eens toe 
kunnen bijdragen dat het 'andere Afrika', dat Nauta 
niet heeft gezien, inderdaad straks niet meer bestaat. 

Hans Achterhuis is filosoof, verbonden aan de Uni
versiteit van Amsterdam 
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Verdeelde samenleving 

Pieter lppel bespreekt: 
Kees Schuyt en Romke van der Veen (red.), De ver
deelde samenleving. Een inleiding in de ontwikkeling 
van de Nederlandse verzorgingsstaat. Lei den/ Ant
werpen, 1986. 

In 'zware' bevindelijk-protestantse kringen houden 
sommige predikanten zogenaamde 'tijdredes' . Zij 
proberen de tekenen des tijds te onderkennen en te 
verklaren, met name door te verwijzen naar de onder
gangsvisioenen uit het Bijbelboek Openbaringen, de 
Apocalyps . Net als deze tijdredenaars hanteren geleer
de schrijvers over de huidige problematiek van de ver
zorgingsstaat een vaak nogal apocalyptisch jargon. Er 
wordt gesproken over de 'nadagen van de verzor
gingsstaat', over 'onheilspellende paradoxen', over 
'illusies', over 'mythen' en ' chaos' . Behalve uit een be
hoefte aan smeulge bewoordingen, komt dit taalge
bruik kennelijk voort uit grote ongerustheid. 
Na de opstelbundel De stagnerende verzorgingsstaat 
uit 1978 verscheen een heel scala aan boeken en be
schouwingen met diagnoses en - meestal somber 
gestemd - commentaar. Recepten trof de lezer in de
ze literatuur niet vaak aan. De meeste auteurs gaven 
namelijk blijk van een geslonken vertrouwen in de 
maakbaarheid van de samenleving. De sceptische, 
soms berustende toonzetting van de bijdragen liet 
geen ruimte voor mooie en gedurfde scenario's en 
blauwdrukken . 
In De stagnerende verzorgingsstaat schreef rechtssoci
oloog Schuyt een artikel over het rechtskarakter van 
dit maatschappijtype. Een pregnant kenmerk van het 
naoorlogse systeem van verzorging en voorziening is, 
dat dit vastligt in wet en regelgeving, die aan de be
trokken doelgroep rechtens afdwingbare aanspraken 
geeft. Althans is beginsel. Want de praktische uitvoe
ring van de verzorgingstaak is opgedragen aan een 
veelheid van (semi)overheidsinstanties; juist in de con
frontatie van burgerij en bureaucratie schuilt - in 
Schuyts woorden - vee! 'verwaarloosd onrecht', zelfs 
zo dat de moderne maatschappij op een weeshuis is 
gaan lijken. 
Samen met anderen deed Schuyt in de jaren zeventig 
belangrijk rechtssociologisch onderzoek naar rechts
hulpverlening en leemtes daarin (De weg naar het 
recht, 1976) en naar de praktijk van de sociale verzeke
ringsrechtspraak (Een beroep op de rechter, 1978). 
Juist de combinatie van empirisch onderzoek en theo
retische reflectie maakten de essays die Schuyt in deze 
periode publiceerde tot boeiende en goed gedocumen
teerde pogingen de polsslag van de tijd te registreren 
(zie de verzameling: Tussen macht en moraal. Over de 
plaats van recht in verzorgingsstaat en democratie, 
1983). 

Schuyt is ook de drijvende kracht achter het boek De 
verdeelde samenleving, geschreven door een aantal 
jonge, bij de Rijksuniversiteit Leiden werkzame socio
logen. Voor de geroutineerde consument mag dit boek 
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niet zo veel nieuws bieden, toch is het zeker een 
geslaagde inleiding in de problematiek te noemen. De 
schrijvers en schrijfsters zijn er in geslaagd het om
vangrijke cijfer- en feitenmateriaal op een ordelijke en 
in het algemeen goed leesbare wijze te presenteren. 
Daardoor is het voor gebruik in het hoger onderwijl 
geschikt, maar ook voor anderen is het belangwek 
kend leesvoer . 
In diverse stukken is een terugblik op de totstandko
ming van de Nederlandse verzorgingsstaat te vinden. 
Met name de eerste vier opstellen hebben een histori· 
sche inslag. Vander Veen onderscheidt in zijn inlei· 
ding een viertal stadia. In de periode van 1930-1945 
werden de fundamenten ontworpen voor de wei· 
vaartsstaat van na de oorlog. De tijd tot het eind van 
de jaren vijftig was er een van restauratie en verzui· 
ling, maar gaf tegelijk belangrijke sociale wetgeving te 
zien. De derde episode - die tot ongeveer 1977Joopt 
- wordt getypeerd als een van 'ontzuiling en econo
mische voorspoed' , terwijl onze eigen tijd stagna tie en 
toegenomen politieke tegenstellingen zou vertonen, 
zodat de grondslagen van de verzorgingsstaat openlij· 
ker ter discussie komen. Laurier geeft een overzicht 
van de overheidsbemoeienis met de 'kwaliteit van de 
arbeid', varierend van voorschriften over arbeidsom. 
standigheden en veiligheid tot regels over medezeg. 
genschap. De vooruitgang die bij de humanisering van 
de werkomgeving wordt geboekt, is niet zonder prijs. 
De auteur merkt daarover op - en dit geldt niet aileen 
voor het door hem besproken thema: 'de tragiek van 
regelgeving is, dat de ontworsteling met behulp van 
rechtsregels aan de ene onderschikkende structuur 
slechts bereikt kan worden door onderschikking aan 
een andere' (p . 46). 
De Vroom bespreekt de verschuivingen op de arbeids· 
markt, zoals die over een Iangere periode te zien zijn. 
Galven van optimisme over technische vernieuwingen 
worden gevolgd door dalen van pessimisme. De lang 
gehuldigde opvatting, dat verlies van ban en in de agra· 
rische en industriele sector zou kunnen worden opge· 
vangen door nieuwe functies - in de tertiaire en kwar· 
taire sector - blijkt door de recente massale werk· 
Joosheid te worden gelogenstraft zodat voor een nieu· 
we industriepolitiek wordt gepleit. Aan de orde is dan, 
hoe de overheid een effectieve werkgelegenheidspoli· 
tiek kan voeren. 
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Moree gaat na, welke stappen de overheid in de Jaatste 
veertig jaar ondernam om de kansen voor vrouwen op 
de arbeidsmarkt te verbeteren. De ongelijkheid op dit 
terrein is nog steeds zeer duidelijk aanwezig. Explicie
te aandacht daarvoor bestaat nog maar sinds kort. 
Van Vliets artikel biedt een instructieve explicatie van 
het sociale-zekerheidsstelsel en de veranderingen die 
men daar, vooral onder invloed van budgettaire over· -
wegingen, momenteel in aanbrengt. Engbersen gaat 
(p. 123-141) na, of er ondanks inkomensherverde· 
lingspolitiek bij de 'echte minima' sprake is van ar· 
moede. 
In het hierop volgende stuk werpt Schuyt de vraag op, 
wat onder 'gelijke kansen' in het onderwijs wordt ver· 
staan en welke harries opduiken bij het verwerkelijken 
van deze gedachte. De verschillende onderwijssociolo· 
gische studies en visies passeren de revue. 
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De overige hoofdstukken uit de De verdeelde samenle
ving (Van Van de Beek, VanderVeen, Engbersen en 
Schuyt) gaan over (veronderstelde) 'fricties' en 'di
lemma's' in de huidige verzorgingsstaat. Van der V een 
analyseert het proces van regelverdichting (zie p. 185-
188) dat tot tegenstrijdigheid, onoverzichtelijkheid en 
afnemende legitimiteit kan leiden. Engbersen meent 
dat het niet terecht is van een heuse 'legitimiteitscrisis' 
te spreken, a! duiden fenomenen als vandalisme, klei
ne criminaliteit en misbruik van sociale voorzieningen 
op zijn minst op legitimiteitsproblemen. 
Meer dan een keer wordt gewaarschuwd voor eenzij
digheid en overdrijving. In het algemeen lijken de 
auteurs zich voorgenomen te hebben het hoofd koel te 
houden. Zo blijkt bij nadere beschouwing de explosie 
van 'rising expectations' wei mee te vallen: de moei
Iijkheden die de verzorgingsstaat ontegenzeggelijk 
oproept zijn niet !outer en aileen toe te schrijven aan 
de 'consumentistische, mondige' burger, die - zijn 
'immoralistisch ethos' volgend - geen grenzen meer 
kent. Ook kan men de schuld niet geven aan de boos
aardige, bedilzieke staat. Het samenspel dat tot de op
komst van het nieuwe samenlevingstype leidde is aan
merkelijk complexer . Een citaat van Van de Beek (p . 
179) geeft aan, hoe lastig het is (conceptueel) greep te 
krijgen op dit samenspel: 'Op collectief niveau kan 
men zonder meer stellen dat de geschetste ontwikke
Iingen (namelijk in gezondheids- en welzijnszorg) een 
eigen dynamiek hebben. Tegelijkertijd is er op micro
niveau sprake van doelgerichte acties van individuen 
engroepen die hun eigen invloed hebben op ontwikke
Iingen op collectief niveau ( . . . ). Het resultaat van de
ze uitwisseling tussen micro- en collectief niveau is een 
zorgstructuur waarin bedoelde en onbedoelde elemen
ten zijn te onderkennen en die tezamen een eigen dyna
miek kennen' . Het is dus te simpel om te zeggen dat de 
Nederlandse verzorgingsstaat het logische resultaat is 
van plannen als die van Beveridge en Van Rhijn (op
gesteld tijdens de oorlog). Zeker ten dele lijkt Marx' 
uitspraak op te gaan: 'de mensen maken de geschiede
nis, maar (totnutoe) niet volgens hun wil of bewust
zijn'. 
Van planning of fijnmazige regeling verwachten de 
schrijvers klaarblijkelijk niet vee!, a! nemen zij zelden 
expliciet stelling. Zoals gezegd is De verdeelde samen
/eving een inleidend boek, dat niet in de eerste plaats 
bijdragen willeveren aan het politieke en culturele de
bat. Toch sluit het boek af met een korte schets van 

Schuyt met als titel: 'De verzorgingsstaat met het oog 
op morgen'. Hij vergelijkt daarin de huidige maat
schappij met drie over elkaar heen schuivende pane
len: het ene van de hierarchische samenleving van voor 
1965, het tweede van de steeds verder uitdijende ver
zorgingssamenleving en het derde van de aanstaande 
'high tech-society'. Het is moeilijk om inzicht in de 
pluriforme en pluralistische sociale werkelijkheid te 
krijgen . Nog moeilijker lijkt het een samenhangend 
toekomstontwerp te verwoorden . De schrijver consta
teert een 'decline of planning' en voegt daaraan toe, 
dat er juist een behoedzame 'planning of decline' zou 
moeten komen, omdat het hedendaagse peil van con
sumptie en de notie van volledige werkgelegenheid op 
langere termijn niet zijn te handhaven . Een planning 
dus 'waarin overheid en burgers weer zullen moeten 
leren met minder genoegen te nemen, begrenzingen te 
aanvaarden ( .. . )' (p. 233) . 
Dit is een them a dat Schuyt a! Ianger bezighoudt, want 
in een artikel uit 1977 over 'problemen van wetgeving' 
staat als slot: 'Een alternatief voor de groeiende claims 
- gevolg van de instrumentalisering van wetgeving -
op de overheid om de nog steeds groeiende verlangens 
te stillen, zou kunnen liggen in het stimuleren van 
skepsis, gelatenheid, aanpassing, geduld en sober
heid . Maar deze eigenschappen verdragen zich slecht 
met de actieve instrumentele burgers van de moderne 
westerse samenlevingen. En bovendien vallen ( ... ) 
dergelijke eigenschappen nu juist niet via wetgeving af 
te dwingen' . (Tussen macht en moraal, p. 189) 
Behalve verdeeld lijkt de eigentijdse samenleving ook 
wat verdoold. De scheidslijnen tussen u en de kern van 
politieke ideologieen worden wazig; impliciet blijkt 
dat uit dit boek. Het compromiskarakter van de ver
zorgingsstaat kan echter 66k positief uitgelegd wor
den als een 'sociaal contract ' , dat het nu a! tientallen 
jaren redelijk uithoudt. Toch zal het politieke denken 
meer moeten betekenen dan leverancier te zijn aan het 
postmoderne cafetaria. Nu verlaat ik echter het kader 
van de boekbespreking en dat is niet netjes. Het hier 
besproken boek kan ik, kortom, aan een brede le
zerskring aanbevelen. Het is toegankelijk geschreven, 
geeft in kort bestek vee! informatie en biedt ook nog 
eens stof tot nadenken. 

Pieter lppel is universitair docent bestuursrecht aan de 
Katholieke Universiteit Nijmegen. 
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Liberalisme 

Gelukkig mag het zich land prijzen waar een discussie
nota als Liberaal Bestek '90, in januari door de VVD 
gepubliceerd, als 'een ruk naar rechts', 'zeldzaam 
hardvochtig' (PvdA), als 'een aanval op de solidariteit 
met de zwakken' (CDA) wordt afgeschilderd. Zo 
verschrikkelijk rechts is het VVD-rapport, als we wat 
verder willen kijken dan de Nederlandse grens, name
lijk niet. Het getuigt van een gematigd soort neo
liberalisme, dat op papier al zoveel slagen om de arm 
houdt, dat van een werkelijke bedreiging van onze 
verzorgingsstaat moeilijk kan worden gesproken. 
De schrijvers streven een samenleving na waarin 'nie
mand in de kou blijft staan maar wie dat nodig heeft 
wordt geholpen'; waarin voor 'een overheid van be
scheiden ajmeting' geen plaats is. Forse bezuinigingen 
zijn nodig, onder meer om ruimte te maken voor 
andere coilectieve uitgaven, maar 'een abruptefunda
mentele beleidswijziging (is) niet zonder problemen' . 
Aanpassing van het verwachtingspatroon kost tijd, 
'en deze tijd zal men zich moeten gunnen'. Hier zijn, 
zo is wei duidelijk, niet de Thatchers aan het woord. 
Als het rapport als geheel teleurstelt, komt dat omdat 
het zo weinig nieuws bevat. Geen 'ruk naar rechts', 
maar ook geen koersverlegging die de kans op een 
poiitieke toenadering tussen VVD en PvdA vergroot. 
Geen uitvoerige analyse van maatschappelijke ont
wikkelingen, zoals in Schuivende Pane/en. 
Typerend, zowel in politiek als in inteilectueel opzicht, 
is de nonchalance waarmee het werkloosheidspro
bleem wordt behandeld. Voor arbeidstijdverkorting, 
of zelfs maar voor een actief arbeidsmarktbeleid, 
ruimt Liberaal Bestek geen plaats in. De schrijvers 
vestigen aile hoop op een 'flexibilisering' van de ar
beidsmarkt, zonder de achtergronden van de hoge 
werkloosheid in ons land, die voor een dee! niets met 
het functioneren van de arbeidsmarkt te maken heb-

. ben (toegenomen behoefte van vrouwen om te wer
ken) te analyseren. 
Bovendien is de bepleite flexibilisering beperkt van 
aard; het minimumloon bijvoorbeeld dient volgens de 
liberalen te worden bevroren, niet verlaagd. Op zich
zelf een verstandige opvatting, die echter, gemeten 
aan de eigen liberale gedachtengang, weinig consistent 
is, en het verhaal over werkloosheidsbestrijding nog 
minder geloofwaardig maakt. 
Aan de andere kant: hier erkent een officiele VVD
commissie met zoveel woorden dat verlaging van het 
minimum-loon, een traditioneel stokpaardje van 
rechts, niet haalbaar is. Is dat geen teken dat de 
verzorgingsstaat ailerminst ten dode is opgeschreven, 
en dat de machtsverhoudingen niet in aile opzichten 
tegen de sociaal-democratie werken? Laten we onze 
scherpste aantijgingen voor _ernstiger tijden bewaren. 
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Schuivende Panelen op de markt 

lemand die er zich wei over beklaagt dat er nog steeds 
partijgenoten zijn die niet weten dat Europa ook in 
Nederland ligt, die de toekomst van de PvdA aan die 
van de EG verbonden acht en meer in Brussel dan in 
Den Haag werkt, zo iemand heeft zich bij het verschij
nen van Schuivende Panelen wei even de ogen uitge
wreven. Onvoorwaardelijke steun aan het integratie
proces, overdracht van voor sociaal-democraten es
sentiele bevoegdheden, een Europese sociaal-demo
cratische partij, het is meer dan hij ooit heeft durven 
vragen. 
Het is niet ten onrechte dat de commissie-Pronk, 
Nederland, aan de hand van een soms indrukwekken
de analyse van hedendaagse ontwikkelingen, voor het 
verwezenlijken van socialistische politiek te klein ver
klaart en de vaderlandse internationalisten nu zelf 
internationaliseert. Of de door de commissie gewezen 
weg tot meer socialisme en democratie leidt dan in 
Nederland nog mogelijk is wordt in het midden gela
ten. In theorie is zulks zeker niet uit te sluiten. Er zijn 
echter praktische bezwaren. Europa is Nederland niet. 
Het huidige karakter van de Europese Gemeenschap
pen staat de doelstellingen van de sociaal-democratie 
in de weg. De structuur van, en de machtsverhoudin~ 
gen en ideologische hoofdstromen binnen die EG 
maken het evenmin eenvoudig datgene voor elkaar te 
krijgen wat de commissie-Pronk terecht wil. Een 
nuchtere of ontnuchterende korte analyse van wat die 
EG nu in de kern is, kan ertoe bijdragen juist in te 
schatten wat we in de komende tien, vijftien jaren met 
de Europese Gemeenschappen wei en niet kunnen. 
De EG is zoals hij niet toevalligerwijze met name in 
Engeland en Frankrijk (in Spanje lijkt het ook die 
kant uit te gaan) nog steeds wordt genoemd; een 
'gemeenschappelijke markt', een markt van twaalf 
regeringen . Wat er aan wetgeving in die Europese 
Gemeenschappen bestaat, heeft vooral betrekking op 
de voorwaarden voor het zo goed mogelijk functione
ren van die markt. Geen van de in Schuivende Pane/en 
aan de moderne staat toegekende kerntaken zit in het 
takenpakket van de EG. De EG is voor de lidstaten 
niet meer dan een middel om die taken beter uit te 
kunnen voeren, een gemeenschappelijke onderneming 
die elk van de participanten winst moet opleveren. 
Dank zij die winst kunnen nationaal de uitkeringen 
verhoogd of de belastingen verlaagd worden. Voor het 
christen-democratisch uitvoeren van de kerntaken van 
de staat is volgens de heer De Vries, fractieleider in de 
Tweede Kamer, in Nederland zestig procent van het 
BNP nodig. Voor het uitvoeren van de kerntaak van 
de EG, het draaiend houden van de onderneming, 
acht de volgens de Europese Raad van Kopenhagen 
vee! te ambitieuze Europese Commissie 1.3 procent 

van het Europese BNP in 1992 voldoende. Die 1.3 
procent wordt bepleit in het kader van het streven naar 
meer (interne) markt. Meer Europese markt betekent 
minder nationaal plan. Meer Europese markt bete
kent ook meer invloed van die markt op de verdeling 
van het Europese BNP over de lidstaten, meer druk op 
de lidstaten om tegelijkertijd het aandeel van het BNP 
dat zij voor hun kerntaken nodig achten, af te stem
men op dat van hun meest onmiddellijke concurrenten 
op die markt. Pronk c.s. bepleiten bevoegdhedenover
dracht aan de EG om die ontwikkeling met 'meer 
plan' te reguleren en de mogelijkheid socialistische 
beleidsdoelstellingen te verwezenlijken open te hou
den. Tegen die visie heb ik niets in te brengen, maar de 
praktische bezwaren om de droom nog in de twintigste 
eeuw tot werkelijkheid te Iaten worden, zijn niet ge
ring: 
- de EGis een markt en het enige plan waarover in de 
komende vijf jaar verder gediscussieerd wordt is een 
planer meer markt van te maken; 
- de institutionele structuur van Europa is aan de 
zwakke kant voor de gewenste positieve integratie 
(zelfs bij het streven naar meer markt blijkt dat); 
- de kracht van het Europese neoconservatisme sluit 
de in Schuivende Pane/en bepleite consensus over de 
economische orde uit; 
- de Nederlandse positie in Europa verzwakt. 
'Wederom gaat het thans', vijftig jaar na het Plan van 
de Arbeid 'zowel om het niveau van de produktie en de 
groei daarvan als om de schommelingen daarin die, 
samen met de rationalisatie van het produktieproces, 
de omvang van de werkloosheid bepalen. Nog steeds 
zijn de hoogte en de richting van de investeringen 
daarvoor essentieel. Maar de drie instrumenten die in 
het Plan van de Arbeid waren aangewezen om deze 
investeringen te belnvloeden - controle op de kapi
taalverschaffing, op de technologische innovatie en 
op de ondernemingsgroei - kunnen tengevolge van 
de inmiddels opgetreden schaalvergroting en interna
tionalisatie vee! minder dan in de jaren dertig door de 
Nederlandse overheid aileen gehanteerd worden. 
Daarom zal in de huidige tijd Europese economische 
samenwerking vooral op deze drie terreinen moeten 
worden toegespitst willen de betrokken Ianden 'be
staanszekerheid bij een behoorlijk levenspeil' voor 
hun inwoners verzekeren. De commissie bepleit een 
geleidelijke bevoegdhedenoverdracht aan dat Europa. 
De Europese Commissie vraagt er niet om. Deels door 
het inzicht dat wat voor 1940 misschien nationaal nog 
kon nu ook a! Europees niet meer kan, deels omdat de 
meeste commissarissen of hun opdrachtgevers dat niet 
willen. Niet dat de werkloosheid hen geen doom in het 
oog is, ze om-, her- en bijscholing verwaarlozen, de 
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investeringen voor de commissarissen niet belangrijk 
zijn - maar ze zoeken oplossingen toch in de eerste 
plaats in betere coordinatie van het beleid van de 
lidstaten. Daar Jiggen de bevoegdheden en op die 
bevoegdheden Jijken ze nog geen prijs te stellen. 'Meer 
markt en meer plan'? Koen Koch (SenD, dec. '87) 
heeft op grond van de argumentatie van de commissie
Pronk voor 'meer plan' in Europa de argumenten van 
diezelfde commissie tegen meer plan in Nederland 
bestreden. De vraag of Europa een plaats is voor 
'meer plan' had daarbij wei even aan de orde mogen 
komen. 

Verdelen en heersen 
De Europese overheid is niet vee! meer dan een markt
meester. Hoewel nog veel gedroomd en gesproken 
wordt van federaal gezag en supranationaliteit ziet de 
werkelijkheid er steeds intergoevernementeler uit. De 
Europese Raad van Kopenhagen had vee! weg van een 
jagersbijeenkomst over het verdelen van de opbrengst 
van de huid van een nog niet geschoten beer. Daar 
waar supranationaliteit gegeven was, in het Jand
bouwbeleid, neemt de Nederlandse minister van Fi
nancien nu een 'open ended committment' waar dat 
door een terugkeer naar de markt tot voor hem accep
tabele proporties kan worden teruggebracht. De door 
Commissievoorzitter Delors in de Europese Akte be
vochten aanzet tot aan de werking van de markt 
gerelateerde planning - de 'harmonische ontwikke
ling van de gemeenschap in haar geheel' - is door 
Europa's ministers behandeld als een besluit om de 
stalletjes van armlastige marktkooplieden zodanig te 
subsidieren dat hun potentiele klanten naar de markt 
blijven komen om daar door de produkten van de 
anderen verleid te worden . De instellingen die het 
meest namens 'Europa' spreken, het parlement en de 
Commissie, hebben op die intergoevernementele ont
wikkeling niet vee! andere greep dan die van door vee! 
verdelen een beetje te heersen. Dat kan slechte beslui
ten verhinderen, het brengt de gewenste niet vee! 
dichterbij. 
De tijd schijnt daar nog niet rijp voor te zijn. Dat ligt 
niet aileen aan het feit dat de socialisten van de kiezers 
te weinig te zeggen krijgen, het heeft ook te maken met 
het neo-conservatisme dat rechts teistert. Er zijn rege
ringen die de in Schuivende Pane/en opgesomde kern
taken van de staat tot de kerntaken van de door hen 
niet aangehangen welvaartsstaat rekenen. 'De zorg 
voor adequate fysieke en sociale infrastructuur' of 'de 
waarborg van bestaanszekerheid en een behoorlijk 
levenspeil' hebben zij niet hoog in hun vaandel ge
schreven. Het zijn die regeringen die de eerstkomende 
jaren het beeld van Europa bepalen. Er zijn geen 
middelen hen te overstemmen. 
Overdracht van bevoegdheden? De Tweede Kamer zal 
er voorlopig door geen Europese Raad om worden 
gevraagd. Het probleem van Pronk c.s . , dat Neder
land met bevoegdheden zit waarmee op ons nationale 
niveau weinig kan worden opgelost en die ten behoeve 
van de verwezenlijking van sociaal-democratische 
doelstellingen toch moeten worden uitgeoefend -
mevrouw Thatcher en mijnheer Koh/vinden het prima 
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zo. Een poging daarin verandering te brengen door het 
frustreren van de ontwikkeling naar de interne markt 
zal op niets uitlopen, gezien onze groeiende afhanke
lijkheid van een goede plaats op die markt. Onze 
positie is, door de successievelijke uitbreidingen van 
de EG, door de bloedarmoede van het oude industriele 
hart van Europa, verzwakt. De plaats van Nederland 
in het Europese TGV-net is vergelijkbaar met die van 
het lijntje Groningen-Roodeschool in dat van deNS. 
Moderne industriele ontwikkelingen - het is in Schui
vende Pane/en aan de orde - voltrekken zich meer 
aan de periferie van de Alpen dan in de buurt van de 
Noordzee. Ons milieu vertoont verschijnselen van 
ernstige overbelasting. De positie van onze agrarische 
exportindustrie verzwakt. We staan zeer hoog op de 
hitlijst van collectieve uitgaven. Bij de groten van 
Europa tellen we niet meer mee als we ze niet steunen. 
Kortom, geen sterke partij. 
De structuur en de aard van Europa, de ideologische 
ontwikkelingen en het gewicht van Nederland doen 
me niet vee! zien in de in het rapport als PvdA-politiek 
bepleite consensus-vorming over de (Europese) eco
nomische orde. Met Thatcher, de werkgevers en de 
banken komen we op zijn best uit waar we a! zijn: op 
de markt. Bomhoff(SenD, dec. '87) heeft al de schade 
beschreven die het door de commissie-Pronk voorge
stane consensusstreven aan democratische politiek be
rokkent. Die schade wordt niet geringer als het met 
consensus nagestreefde resultaat nul is. Politisering 
dan? 'Het is (daarom) van het grootste belang dat de 
nationale strijd van socialistische partijen voor een 
specifieke inhoud, te geven aan begrippen als vrijheid, 
recht, welvaart, veiligheid, zo spoedig mogelijk naar 
het Europese vlak wordt getild', zeggen dezelfde rap
portschrijvers die eerder de economische orde met 
consensus wilden veranderen. Ze hebben gelijk: politi
sering is beter. Maar om op het Europese vlak zinvol te 
kunnen politiseren is op zijn minst een democratische 
structuur nodig. En die ontbreekt. 
'Een gezamenlijke Europese democratische-socialisti
sche partij' is daarvoor geen alternatief, omdat die in 
de intergoevernementele structuren aileen kan func
tioneren als de reeds bestaande bond van socialistische 
en sociaal-democratische partijen. Dat betekent 
geenszins dat het democratisch-socialisme in Europa 
niet beter georganiseerd kan worden dan in de Federa
tie het geval is. Kern is echter dat het Europese via het 
nationale gaat, dat socialistische politisering vooral 
dan zinvol is als het in twaalf nationale parlementen 
uitmondt. Dat is en blijft een moeizame weg. 

Het belang van democratisering 
Gezien de omvang van het democratisch gat van Euro
pa, het gebrek aan bereidheid dat met lapmiddelen te 
dichten, de groeiende irrelevantie van nationale be
voegdheden voor het behoorlijk vervullen van de 
kerntaken van de staat en de bijzondere betekenis die 
dat voor de toekomst van het democratisch-socialisme 
heeft, blijft dan maar een oplossing: het stellen van 
democratische voorwaarden aan het integratieproces. 
Een gezamenlijk Europee& democratisch-socialistisch 
beleid op dit punt is meer dan wenselijk . Het sluit de 

Vervolg op biz. 38. 



~:~ Over zwevende panelen in de no-nonsense tijd 
ke
nze 
1an 
iele 
md 
1an 
-IS. 
·ui
eer 
de 

1an 
:he 
de 

' an 
en. 

:he 
>en 
iek 
co
de 
op 
1de 
ge
be
net 
ing 
de 

!en 
:id, 
~ar 

~p

net 
iti-
1 te 
:he 

;ti
: in 
nc
:he 
~nt 

•pa 
ra
ilet 
ral 
ten 

ro
t te 
::>e
de 
jie 
me 
·an 
es. 
;ch 
de 
38. 

Een van de indrukwekkendste gedeelten van het 
PvdA-rapport Schuivende Pane/en is de opsomming 
van de vergaderdata op bladzijde 193: tussen 17 no
vember 1986 en 9 oktober 1987 kwam de commis
sie-Pronk maar liefst twintig maal tezamen, waarvan 
een keer voor twee dagen. Het rapport van zo'n kleine 
tweehonderd pagina's lag op tafel, gedrukt en wei, 
minder dan een jaar na de eerste vergadering. Daar is 
hard gewerkt en getrokken en dat is een felicitatie 
waard. 
Ondanks mijn bewondering voor de snelheid en ook 
wei inhoudelijk voor bepaalde gedeelten van het rap
port, is mijn eindoordeel gereserveerd. Ik zal trachten 
uit te leggen waarom. Het rapport begint goed met het 
identificeren van een aantal nieuwe uitdagingen voor 
het beleid zoals 1) de nieuwe technologische revolutie, 
2) schaalvergroting en internationalisering van de eco
nomie, 3) de nieuwe schaarsten ten gevolge van versto
ringen in ecologische evenwichten, en 4) individualise
ring als sociaal-cultureel verschijnsel. 
Maar na dit goede begin verzandt het rapport in een 
eindeloos geschuif met en over allerlei andere proble
men zoals het arbeidsloos inkomen, collectieve voo~
zieningen, verzorgingsstaat, cultuurpolitiek, de 
rechtsorde, enzovoort. Dat zijn natuurlijk geen onbe
langrijke zaken, maar ze moeten wel in verband wor
den gebracht met de uitdagingen van morgen en dat 
gebeurt steeds minder al naar gelang men vordert in 
het rapport. Dat verklaart een groeiend gevoel van 
onbehagen omdat te veel problemen op een zelfde 
niveau worden geplaatst, in plaats van dat een hierar
chie wordt aangebracht zowel wat betreft het belang 
van de problemen als de tijdshorizon. Zo wordt bij
voorbeeld de biotechnologie in hetzelfde tijdskader 
geplaatst als de micro-elektronica en de informatie
maatschappij, terwijl het algemeen aanvaard is dat de 
biotechnologie pas aan een doorbraak toe is geduren
de het tweede kwart van de volgende eeuw. 
Het rapport legt een onevenredige nadruk op het 
milieuprobleem, terwijl er veel te weinig wordt gespro
ken over de werkgelegenheidsproblemen en -moge
lijkheden in verhouding tot de nieuwe uitdagingen. 
Over gelijkheid van kansen heb ik evenmin veel gele
zen. Verbazende lacunes in een socialistisch geschrift, 
zo lijkt mij . 
En dan is er als maar dat gehamer op 'Nederland als 
een klein land'. In werkelijkheid behoort Nederland 
tot de twintig grootste Ianden ter wereld gemeten naar 
het bruto nationaal produkt! Volgens deze maatstaf is 
Nederland een van de grotere onder de middel-grote 
Ianden. Als ons land klein is komt dat door al die 
Nederlanders die dat altijd maar beweren. Het is 
allemaal 'in the mind': klein en groot, invloed of niet. 

In dit verband komt het rapport minstens even vaak 
terug op de 'schaalvergroting, de internationalisering 
en de nieuwe technologische revolutie' die 'voor een 
klein land' al heel weinig ruimte over laat. Schuivende 
Pane/en komt dan ook als volkomen verlammend 
over waar het gaat om de invloed van het Nederlandse 
nationale beleid in het algemeen en een socialistisch 
beleid in het bijzonder. 

Een delicate overgangsperiode 
Het consequent doordenken over een Europees socia
listisch beleid gebeurt vreemd genoeg evenmin in het 
rapport. Dezelfde schaalvergroting, internationalise
ring, nieuwe technieken, opkomst van nieuwe groei
polen in Azie en Latijns-Amerika waar het rapport 
zijn mond van vol heeft, pleiten natuurlijk in eerste 
instantie voor een actualisering van het socialisme op 
Europees niveau. En als ik spreek over Europa dan 
bedoel ik het Europa van 'Brest tot Brest', dat wil 
zeggen West- en Oost-Europa, exclusief de Sovjet
Unie. Een dergelijke doorbraak naar de Midden- en 
Oosteuropese Ianden maakt het eveneens mogelijk op 
Gorbatsjovs actualisering van het Oosteuropese socia
lisme in te spelen. De evoluerende vormen van socia
lisme in beide Europa's roepen tevens een actualise
ring op van Tinbergens convergentie-theorie. Tenslot
te geeft zo'n benadering de mogelijkheid de relatie te 
analyseren tussen Europa en de regio's: Europa als 
een nieuwe mogelijkheid om regionale problemen op 
te lossen die geblokkeerd zijn in het kader van de 
nationale staat. Men kan hierbij bijvoorbeeld denken 
aan de Vlaamse, Baskische, Ierse en Macedonische 
kwesties. 1 

Dat doet het rapport dus niet en zodoende valt het 
tussen allerlei stoelen en panelen. Het gooit misschien 
wel lui ken open, maar hakt te weinig knopen door. 
Het breit alles aan elkaar: markt en plan, individu en 
maatschappij, bezuinigen op z'n socialistisch. Op het 
gebied van vrede en veiligheid gaat het rapport nog 
steeds uit van de Amerikaanse atoomparaplu in plaats 
van een onafhankelijk, groot-europees veiligheidsbe
leid. Het Europees bevolkingsvraagstuk wordt ge
noemd, maar de snel toenemende vergrijzing van ons 
continent wordt niet consequent geanalyseerd in z'n 
verschillende facetten, zoals een te verwachten immi
gratiegolf, betaalbaarheid van pensioenen, ontwikke
ling en werkgelegenheid in de emigratielanden. 
Het is natuurlijk goed dat er iiberhaupt over het 
Europese bevolkingsvraagstuk wordt geschreven en 
gesproken. Dat gebeurt vee! te weinig. Er is een gewel
dige discussie over euthanasie aan de gang in Neder
land, maar over het Ieven wordt niet genoeg nage
dacht, met als mogelijk gevolg dat Europa als geheel 
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een zachte euthanasie tegemoet gaat. .. Het is ook 
prima dat het rapport een kruis slaat over de heilloze 
A TV -discussie zoals die is gevoerd in een aantal Euro
pese Ianden, en vooral in Nederland. Moedig maar 
noodzakelijk is het betaald educatief verlof en be
drijfstijdverlenging te propageren. 
Maar, maar. .. dit soort rapporten klopt aan elke 
deur, besnuffelt elk onderwerp en uiteindelijk, en 
ondanks het goede begin, is er geen rode draad in te 
ontdekken. Nogmaals, een consequenter doordenken 
over socialistische antwoorden op de nieuwe uitdagin
gen ware aan te bevelen geweest. Zo kan, bijvoor
beeld, de informatiemaatschappij een tijdperk van 
werkelijke vooruitgang in velerlei opzicht betekenen. 
Maar ze zal gepaard gaan met grote verschuivingen op 
internationaal gebied en een delicate sociale over
gangsperiode op nationaal terrein. Op het internatio
nale vlak zal Europa geconfronteerd worden met nieu
we economische grootmachten in Azie en Latijns
Amerika, die een vooruitziende economische- en tech
nologische herstructureringsgolf nodig zal maken. Op 
nationaal en Europees niveau zullen we een steeds 
grotere ontkoppeling zien ontstaan tussen inkom en en 
werk, tussen vrije tijd en actieve tijd. Socialisten 
moeten positief staan tegenover deze ontwikkelingen 
omdat het Ieven van de indivuele mens er aangenamer 
door kan worden en omdat zowel nationaal als inter
nationaal de ongelijkheden tussen individuen, groe
pen en Ianden er kleiner door kunnen worden. Maar 
dat betekent wei dat hun aandacht zich moet concen
treren op de sociale overgangsperiode waar de over
heid een cruciale rol heeft te vervullen en op het steeds 
groter wordende spanningsveld tussen vrijhandel en 
protectionisme dat door regeringen internationaal zal 
moeten worden opgelost. 
Gedurende deze overgangsperiode zullen individu en 
solidariteit centraal staan. We gaan een hoge produk
tiviteitsperiode tegemoet met kleinere en zelfs indivi
duele produktieeenheden. De hoge produktiviteit 
maakt meer vrije tijd mogelijk. Socialisten moeten er 
voor waken dat dit vrijwillig in plaats van onvrijwillig 
gebeurt, zoals op het ogenblik te vee! het geval is. Het 
probleem van de werkloosheid komt hierdoor in een 
nieuw Iicht te staan. In de toekomst kan men minder 
tijd doorbrengen op de arbeidsmarkt, maar dat be
hoort niet te betekenen dat mensen tegen hun wil 
steeds vroeger met pensioen moeten of korter per dag 
of per week gaan werken. Dat is een grote vernietiging 
van menselijk kapitaal, terwijl we juist behoefte zullen 
hebben aan dergelijk kapitaal. De periode van weder
kerend onderwijs en betaald verlof is dus inderdaad 
aangebroken - een sociale en culturele omwenteling 
van de eerste orde. Socialisten hebber er voor te 
zorgen dat bij deze omwenteling, waarbij de indivi
duele mens meer macht krijgt zijn Ieven en carriere te 
belnvloeden, iedereen zijn 'fair share' krijgt. Positieve 
discriminatie zal nodig kunnen zijn om perverse inko
mensverdelingseffecten te voorkomen. 
Internationaal is het nog steeds zo dat in absolute 
termen de meeste armen in Azie wonen. Het eiland 
van moderne, industriele ontwikkeling is reeds in
drukwekkend en wordt snel groter, maar het is nog 
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steeds een eiland in een oceaan van armoede. De 
tegenstelling tussen rijk en arm is nergens schrikaanja
gender dan in ontwikkelingslanden, hoewel in Europa 
en bovenal in Engeland ook weer negentiende-eeuwse 
taferelen beginnen op te duiken. Een illustratie van 
beide beweringen is te vinden in de Financial Times 
van 19-20 December 1987. Enerzijds een artikel, 
'Children of the Streets', over Dickensiaanse toestan
den in Londen met minstens vijftigduizend Oliver 
Twists, anderzijds 'Bhutto the bride' over de pracht en 
praal van traditionele huwelijksfeesten in Pakistan. 
Deze aanhoudende armoede toont aan dat de econo
mische strijd nog lang niet is gewonnen en dat er ook 
internationaal nog bergen zijn te verzetten. Socialisten 
hebben hieraan hun handen vol: aanpassingen van 
internationale handel en -investeringen, van ontwik
kelingssamenwerking teneinde internationale en na
tionale tegenstellingen kleiner en dragelijker te rna
ken. Deze tegenstellingen, bijvoorbeeld aan weers
kanten van de Middellandse Zee en de Rio Grande, 
Iokken een immigratiegolf uit. Enerzijds een arme, 
maar jonge bevolking met een wereld te veroveren; 
anderzijds een oude bevolking met een wereld te ver
liezen. Ik kom hier terug op een punt dat hierboven 
reeds werd aangeroerd. Socialisten moeten van bevol
kingsbeleid veranderen, zo ze er al ooit een hebben 
gehad. Er moeten meer kinderen komen in Europa, 
meer jeugd, meer enthousiasme, meer Iicht. Elan, 
socialistisch of niet, komt niet van een vergrijsde en 
verbitterde bevolking. 

Eenwording van Europa 
lk moet hier ook terug komen op wat ik eerder over 
vrede en veiligheid zei . Een groot Europa met meer 
dan vierhonderd miljoen inwoners, met een pracht 
van een arbeidsverdeling en een geweldige interne 
markt, is een economische reus die eindelijk ook 
politiek mondig kan worden. Dat is aileen mogelijk 
waneer Europa zelf voor haar militaire verdediging 
kan en wil opkomen. We vallen met onze neus in de 
boter ter gelegenheid van het INF-accoord tussen 
Reagan en Gorbatsjov dat nog het meest doet denken 
aan wat de Franse afgevaardigde zei tegen de Neder
landse bij het verdrag van Utrecht in 1713: 'On traite 
chez vous, sur vous et sans vous'. Socialisten in de 
wereld van vandaag en morgen kunnen niet met het 
gebroken geweertje aankomen. De eenentwintigste 
eeuw zal een zeer harde wereld zien verschijnen met 
nieuwe en dynamische grootmachten . De oude wereld 
kan zich geen moment van zwakte veroorloven, op 
economisch noch op militair gebied, op straffe levend 
opgegeten te worden. Europa moet dus op eigen benen 
kunnen staan en daarvoor de prijs betalen. Dat bete
kent natuurlijk niet dat Europa geen actief bewape
ningsbeleid moet voeren, maar wei vanuit een positie 
van sterkte en niet van zwakte. De eenwording van het 
grote Europa: wat een prachtdoelstelling voor het 
socialisme op weg naar de eenentwintigste eeuw. 
Dat zou zo ongeveer de rode draad hebben moeten 
zijn van Schuivende Pane/en. Misschien zat die er toch 
in, maar ben ik hem onderweg kwijtgeraakt. Overi
gens, over rode draad gesproken, kan men het op prijs 
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stellen dat het rapport-Pronk op de schouders is gaan 
staan van een aantal vroegere rapporten en vooral dat 
niet gekozen is voor officiele partijstukken zoals be
ginselprogramma's en verkiezingsprogramma's, 
'maar doelbewust voor die werkstukken die, a! dan 
niet in opdracht van partijorganen, zijn voorbereid en 
geschreven om het gedachtegoed van de partij te 
toetsen aan een veranderende maatschappelijke wer
kelijkheid en die daarvoor over een zekere vrijheid van 
analyse beschikten die formele partijstukken nu een
maal minder hebben.' 1 

Nu wil het geval dat ik van 1979 tot mijn vertrek naar 
Parijs eind 1985 de Werkgroep de Rode Draad heb 
voorgezeten die twee rapporten heeft gepubliceerd, 
namelijk De Crisis te Li}/(1981) en Schade en Herstel 
(1984). Het is ietwat belabberd dat formeel gepubli
ceerde en aan de partij aangeboden rapporten zo 
worden gelgnoreerd . Die twee rapporten zeiden de 
meeste dingen die nu worden gezegd een aantal jaren 
voor de rest van de partij min of meer wordt gedwon
gen het huidige rapport te lezen en te bespreken, aileen 
omdat de namen van de voorzitter en de vice-voorzit
ter van de partij er onder staan. Oat is echter geen 
voldoende reden, integendeel. Een partij die partici
patie zo hoog in het vaandel voert, zou er goed aan 
doen uit te voeren wat het aanbeveelt. Zodoende zal ze 
beter gebruik kunnen maken van het talent dat de 
PvdA nog steeds in huis heeft, in plaats van het te 
ontmoedigen door de Nomenklatura van het mo
ment. 2 

Zijn we, zo kan men zich afsluitend afvragen, op de 
goede weg in onze speurtocht naar het nieuwe socialis
me? Zo'n speurtocht moet ten minste de volgende 
elementen omvatten. 
1) Gedeelten van het erfgoed die niet verloren mogen 
gaan. Schuivende Pane/en geeft hier een eerste ant
woord. 
2) De belangrijkste factoren die de toekomstige maat-

Nieuwe WBS-publikatie 

De eerste naoorlogse jaren gelden internationaal als een 
hoogtij van sociaal-democratische hervormingspolitiek in 
West-Europa. De economische produktiecapaciteit werd 
hersteld en vernieuwd. De sociale zekerheid kreeg wettelijk 
gestalte. In sommige Ianden werden basisindustrien en basis
voorzieningen gesocialiseerd. En tenslotte werd de staat een 
belangrijk interventiemechanisme, zowel in de economie als 
in de cultuur. Veel van deze vernieuwingen werden geleid of 
minstens sterk gestimuleerd door sociaal-democratische par
tijen. Soms had den zij als regeringspartij in die jaren 'het rijk 
aileen', zoals in Groot-Brittannie en Zweden; soms regeerden 
zij samen met andere partijen, zoals in Nederland en Belgie. 
Zeven prominente deskundigen, uit de Bondsrepubliek, 
Zweden, Groot-Brittannie, Belgie en Nederland, analyseren 

schappij mede vorm zullen geven. Ook hier blazen de 
meeste rapporten en geschriften hun partijtje mee, 
maar helaas gaat het dikwijls om een mengeling van 
objectieve en subjectieve keuzes . 
3) Het systematisch uitwerken van een socialistische 
response op deze factoren en uitdagingen. De meeste 

· rapporten, Schuivende Pane/en incluis, gaan hier de 
mist in. Oat komt hoofdzakelijk omdat men het gehe
le oppervlak van problemen wil behandelen in plaats 
van consequent antwoorden op de nieuwe uitdagingen 
te formuleren. Oat maakt overigens het ontwijken van 
het werkloosheidsvraagstuk in Schuivende Pane/en 
des te ernstiger. 
Verder is het zo, dat de tijd van discussiestukken 
achter ons ligt. Daarvan hebben we er reeds genoeg. 
Wat we nodig hebben is een kort en krachtig stuk dat 
zich concentreert op punt drie en waarin 'praktische 
oplossingen en ideele elementen zo samenhangen, dat 
van het geheel een grote wervende kracht uitgaat'. 

Nolen 

I. Op deze problematiek wordt overigens ook ingegaan in 
de overigens kwalitatief nogal heterogene bundel Socia
listen in no-nonsense tijd, onder redactie van P . Fortuyn 
enS . Stuurman (SUN, Nijmegen, 1987). De bijdrage van 
de redacteuren zelf aan deze bundel handelt onder meer 
over de afkalving van bevoegdheden van de staat ten 
gunste van de EG enerzijds en de regio anderzijds. Zon
der zo ver te gaan als ik hier doe, voelen de auteurs goed 
aan dat de wijziging in de relatie tussen Europa-natie
regio een van de belangrijke bestanddelen behoort te zijn 
in de herformulering van de sociaal-democratische maat
schappijbeschouwing en de daarop gebaseerde politiek . 
De auteurs geven echter niet concreet aan langs welke 
lijnen zo ' n herformulering dan wei zou moeten geschie
den. 

2. De Crisis te Lijf· een ander sociaal-democratisch beleid, 
Het Spectrum, Utrecht/ Antwerpen, 1981; Schade en 
Herstel: een sociaal-democratisch perspectief, Muusses, 
Purmerend, 1984. 

in deze bundel de ontwikkelingen in hun land en vergelijken WBS-nieuws 
deze met elkaar, op basis van een paar centrale vragen. 
Sa men bieden deze bijdragen een helder beeld van een perio-
de waarop de Westeuropese sociaal-democratie met enige 
trots terugziet. 

Jan Bank, Mieke van Haegendoren, Wim Kok, Kurt Klotz
bach, Kenneth Morgan, Thorsten Nybom en Bart Tromp, In 
dienst van het gehele volk. De Westeuropese sociaal·demo· 
era tie tussen aanpassing en vernieuwing, 1945-1950, Amster
dam, Bert Bakker/ Wiardi Beckman Stichting, 1987. Te be
stellen door overmaking van f 19,90 naar postgiro 34 79 700 
t.n.v. PvdA-brochures te Amsterdam, o.v.v. het bestelnum
mer: 720. 
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W einig visie op sociale zekerheid 

Het is min of meer rsikant vanuit de coulissen en 
dichtbij de werkelijkheid (of waan) van alledag kritiek 
te leveren op de met grove streken geschetste contou
ren van een nieuw sociaal zekerheidsstelsel. Het com
mentaar is a! gauw meer 'down to earth' dan de schets 
en het risico is levensgroot dat er sprake is van een 
discussie op twee niveaus: de abstracte van de commis
sie versus de concrete werkelijkheid. Het was de opzet 
van de commissie-Pronk te analyseren en op grond 
van de analyse een schets te maken die tot ver in de 
jaren negentig reikt. In dat laatste is de commissie 
slechts ten dele geslaagd. Kern van mijn kritiek betreft 
een van de vooronderstellingen van waaruit de com
missie haar betoog opbouwt, zonder de realiteitswaar
de daarvan nader te onderzoeken, met daarnaast het 
gebrek aan visie op het sociaal zekerheidsstelsel en 
ondermeer het voorbijgaan aan problemen betreffen
de financien, uitvoering en bestuurlijke verantwoor
delijkheid. Tenslotte worden een paar punten aange
stipt die aandacht in de discussie zouden moeten 
krijgen en wordt nog kort ingegaan op de oplossingen 
die de commissie aandraagt voor de impasse in de 
verzorgingsstaat. 

Twee opties 
De commissie is van oordeel dat twee opties op het 
terrein van de sociale zekerheid serieuze discussie in de 
partij verdienen. De ene is enkele jaren geleden geop
perd door een commissie bestaande uit partijbestuurs
leden en kamerleden. Deze optie behelst een stelsel 
metals uitgangspunt een uitkeringsduur bestaande uit 
de helft van het aantal gewerkte jaren en een uitke
ringshoogte gerelateerd aan het laatst verdiende loon. 
Na de minimumperiode ontstaat een individueel uit
keringsrecht, zonder partnertoets of middelentoets, 
van vijftig procent van het sociaal minimum; alleen
staanden krijgen een toeslag van twintig procent. 
Pronk c.s. kiezen - zij het wat impliciet - niet voor 
deze optie in verband met problemen die het vaststel
len of er een partner is, met zich mee brengt. 
De andere optie is die van de commissie-Pronk. Van
uit de opvatting dat economische en financiele zelf
standigheid van individuen een in beginsel positieve 
maatschappelijke ontwikkeling is, en bestaanszeker
heid een belangrijke voorwaarde voor zelfstandig
heid, kiest de commissie-Pronk voor een volledig 
gelndividualiseerde uitkering op alleenstaande-niveau 
(grofweg overeenkomend met zeventig procent van 
het huidige minimumloon) waar iedere burger, on
geacht zijn/ haar leefsituatie aanspraak op kan maken 
(gegarandeerd, gelndividualiseerd). Particuliere en 
bedrijfstakgewijze bijverzekering moeten het stelsel 
completeren. De overheid moet een aantal criteria 

36 

ontwikkelen die gaan functioneren als minimumvoor
waarde bij het maken van afspraken in het arbeids
voorwaardenoverleg. De relatie tussen sociale zeker
heid en arbeidsmarkt, tussen ink omen en arbeid wordt 
expliciet gelegd. Er is een plicht tot arbeidsaanvaar
ding dan wei scholing. W erk voor iedereen is het 
uitgangspunt. Waar dat werk - a! dan niet tijdelijk -
ontbreekt, vangt het sociale zekerheidsstelsel de finan
ciele klap op. De uitvoering is met dit stelsel ontdaan 
van de ellende rond de aantasting van de privacy en 
juridische haarkloverij . 
De commissie verwerpt op principiele gronden het 
arbeidsloos inkomen. Bij een arbeidsloos inkomen 
staan de arbeidslozen buiten de ook voor hen belang
rijke besluitvorming; zo' n inkomen bestendigt boven
dien de rolverdeling tussen mannen en vrouwen. 
Daarnaast speelt bij de afwijzing een belangrijke rol 
dat de loonvorming haar allocatiefunctie verliest. Ook 
de optie van een gedeeltelijk basisinkomen, zoals die 
enkele jaren geleden door de Wetenschappelijke Raad 
van Regeringsbeleid is voorgesteld en uitgewerkt, 
wordt grotendeels, op dezelfde principiele gronden, 
verworpen. 
Mijn kritiek op de vooronderstelling betreft niet de 
individualisering en de bestaanszekerheid als voor
waarde voor zelfstandigheid. Nee, ze richt zich op de 
vooronderstelling dat er voor iedereen werk is (of in 
een tussenperiode met studie is op te vangen). Naar 
mijn mening wordt volstrekt onvoldoende aanneme
lijk gemaakt dat volledige werkgelegenheid in zicht is 
en dat grote groepen die nu langdurig werkloos zijn, 
weer een plaats op de arbeidsmarkt zullen vinden. De 
commissie gaat uit van geloof, hoop en geleide flexibi
lisering van arbeidsorganisatie en arbeidsvoorwaar
den. Ze stelt dat als werkgelegenheid schaars is, deze 
dient te rouleren over de volle breedte van de arbeids
markt. Tja, schreef E/sschot a! niet: 'tussen droom en 
daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren'. 
De wegen die aangegeven worden zijn te mooi en te 
vaag om er op tegen te zijn, maar overtuigen doen ze 
geenszins. Er wordt gesproken over de versterking van 
het draagvlak van de economie en de vernieuwing van 
de economische en sociale structuur en wie zal daar op 
tegen zijn. Maar tot dusver hebben die recepten, want 
die heb ik toch al eens eerder gehoord, niet geleid tot 
een substantiele daling van het aantal werklozen. Als 
de commissie hierin gelooft (of hierop hoopt) moet ze 
duidelijker aangeven hoe dan, met welke middelen, 
tegen welke prijs enzovoort. 
Bovengenoemde oplossingen worden samen met her
verdeling van arbeid genoemd. Maar deze herverde
ling is nu juist in het slop geraakt; ook de vakbonden 
spreken er nog maar sporadisch over, omdat hun 
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!eden, onze kiezers er geen heil in zien. De structurele 
werkloosheid lijkt ook in de jaren negentig nog niet te 
verdwijnen en in die situatie blijven de huidige langdu
rig werklozen in ieder geval voor een dee! buiten de 
boot vallen. En dan is er nog de grote groep verborgen 
werklozen (onder anderen in de WAO) en een nog 
naar verwachting jarenlang aanhoudende stroom her
intredende vrouwen. De commissie stapt daar Iucht
hartig overheen (scholing) . 
Van een visie op langere termijn mag toch verwacht 
worden dat ze expliciet ingaat op de vraag of volledige 
werkgelegenheid voor iedereen ooit haalbaar is in 
onze sterk gelndustrialiseerde, langzamerhand high
tech, Westerse samenleving. Want als die volledige 
werklegenheid niet bereikt wordt, dan moet aan het 
sociale zekerheidsstelsel een permanente, meer posi
tieve functie worden toebedacht. Dan komt de discus
sie over het basisinkomen of het gedeeltelijk basisin
komen in een ander Iicht te staan. Die optie had 
wellicht ook uitgewerkt moeten worden in een discus
siestuk dat pretendeert lijnen tot ver in de jaren negen
tig te trek ken. 

Geen visie op bet sociale zekerheidsstelsel 
Hierboven is al uiteengezet dat in de voorstellen aan 
het sociale zekerheidsstelsel aileen een afgeleide, tijde
lijke functie wordt toebedacht (waar geen werk is, 
vangt sociale zekerheid de klap op). Maar dat is in 
feite de enige visie op sociale zekerheid die duidelijk 
wordt. Het hele stuk bevat verder geen visie op het 
sociale zekerheidsstelsel. Het bevat een antwoord op 
de vraag wat de onontkoombare, onomkeerbare, ge
wenste individualisering betekent voor het sociale ze
kerheidsstelsel; hoe die individualisering kan worden 
ingebouwd in het zekerheidsstelsel. 
Dat daarmee de kosten voor de sociale zekerheid 
aanzienlijk zullen stijgen, daaraan gaat de commissie 
voorbij; ze stelt aileen 'dat in een meer definitieve 
afweging financiele consequenties zeker moeten wor
den meegewogen'. Het is vreemd dat een aanzienlijke 
kostentoename wordt voorgesteld (de kosten voor 
bijverzekering, aldan niet bedrijfstakgewijs, door de 
overheid te stellen minimumvoorwaarden met een 
kostenopdrijvend effect) terwijl het dan verder wordt 
gelaten bij zo'n algemeenheid. Als de wijzigingen 
budgettair neutraal moeten zijn, zal dat dan een verla
ging van de voorgestelde zeventig procent betekenen? 
Tot zestig procent of nog lager? Tot een niveau waar
op jeer zeker niet meer aileen van kan Ieven? Gedwon
gen samenwonen versus individualisering? Zonder fi
nanciele doorrekening kan zo'n voorstel beter niet 
gedaan worden . Want dacht de commissie nu echt dat 
dit voorstel geheel nieuw is? Velen die met bijstand te 
maken hebben, hebben reeds gepleit voor individuali
sering van de uitkering maar het besef van de onbe
taalbaarheid leert Ieven met de huidige handicaps. 
Is het idee van de individuele uitkering niet nieuw, ook 
het voorstel tot verplichte werkaanvaarding en scho
ling is al eerder gedaan. De commissie- Van Kemena
de, Woltgens en Ritzen kwam al met een dergelijk 
voorstel. Bij de huidige werkloosheid pleit de commis
sie in feite voor een arbeidsbereidheidsuitkering. Dat 

is wei wat mager gezien aile vragen die openblijven. 
Het stelsel wordt zo mogelijk nog onoverzichtelijker, 
nog onuitvoerbaarder. Met hoeveel instanties krijgt 
de uitkeringsgerechtigde te maken? Wat betekent het 
stelsel qua uitvoering voor een werkloze man/ vrouw 
van dertig jaar, die op achttien-jarige leeftijd van 
school kwam, eerst twee jaar werkloos was en daarna 
in tien jaar achtereenvolgens in drie verschillende 
bedrijfstakken heeft gewerkt. En wie heeft in die twee 
jaar de particuliere bijverzekering betaald? 

Overige punten van kritiek 
Op een aantal pun ten is de commissie ten onrechte niet 
ingegaan. Er staat niets over de verbrokkeldheid van 
het stelsel. Het voldoet ook nu - na de op I januari 
1987 ingevoerde wijzigingen - niet aan elementaire 
eisen van inzichtelijkheid, helderheid of begrijpelijk
heid voor de burger. Niet aileen gaat de commissie 
hierop niet in, ze lijkt het niet te zien. Ook wordt niet 
ingegaan op de bestuurlijke organisatie of het moest, 
heel impliciet en partieel, zijn in de paragraaf over de 
impasse in de verzorgingsstaat. Maar als dat de bedoe
ling is, geeft het rapport in ieder geval onvoldoende 
antwoord op de onoverzichtelijke bestuurlijke verant
woordelijkheid: welke is of wordt de plaats van werk
gevers en werknemers, welke die van de gemeenten, 
hoe zal de afstemming van verantwoordelijkheden 
zijn? Speelt de centrale overheid nog een rol, of is die 
bijna geheel uitgespeeld en regelen de sociale partners 
alles, zelfs zonder goedkeuring nodig te hebben voor 
de hoogte van de premies? 
Ook ontbreekt aandacht voor de effectiviteit van het 
stelsel. De vraag is bijvoorbeeld of het werkt als een 
terugverend vangnet, of de gestelde doelen bereikt 
worden. Onbesproken blijven de plaats en functie van 
de Algemene Bijstandswet, terwijl toch te verwachten 
is dat rond de ABW die in onze kringen zeer ten 
onrechte en wat onnadenkend zo verguisd is, zich de 
komende jaren een uitgebreide discussie zal ontwikke
len . Met de ABW konden - en kunnen, zij het in 
steeds mindere mate - levensrisico's opgevangen 
worden die bijzonder en individueel zijn. Moet dat 
niet meer? Of is de praktijk niet juist zo dat dat in feite 
steeds vaker moet? Hoe kijkt de commissie daar tegen 
aan? 

Tenslotte nog een drietal opmerkingen van algemene 
aard. 
• Het zou zinnig zijn om op organisatorisch, uitvoe
rend en wellicht ook op bestuurlijk niveau te streven 
naar een vee! nauwere samenhang tussen organisaties 
op het gebied van arbeidsbemiddeling (die getriparti
seerd worden), organisaties die uitkeringen verstrek
ken aan langdurig werklozen en lokale en regionale 
om-, her- en bijscholingsinstituten. Voorbeelden 
daarvan zijn juist in enkele gemeenten waar de PvdA 
een sterke positie heeft, te vinden. Het lijkt een effec
tieve manier om langdurig werklozen, die we ook in de 
jaren negentig nog zullen hebben, al dan niet na 
scholing weer in het arbeidscircuit te brengen. Op deze 
manier kan het sociale zekerheidsstelsel inderdaad een 
terugverend vangnet worden. 
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• Er wordt gepleit voor flexibilisering van arbeidsor
ganisaties en arbeidsvoorwaarden. Prima, maar waar
om zou die flexibilisering niet worden doorgetrokken 
en wei zodanig dat er een flexibel arbeidsaanbod 
komt; een arbeidsaanbod dat gelijk of iets groter is 
dan de vraag naar arbeidskrachten. Dat kan door elk 
jaar flexibel de AOW leeftijd vast te stellen evenals 
wellicht de reikwijdte van de Wet Studiefinanciering. 
• Het valt op dat de PvdA op dit moment regelmatig 
vergeleken wordt met de SDAP in de jaren dertig. 
Lange tijd verstoken van regeringsverantwoordelijk
heid, maar met vee! know-how, creativiteit, daad- en 
bestuurskracht aanwezig op bet lokale niveau. In de 
hele discussie in Schuivende Paneh!n vind ik daarvan 
niets terug - ook bij de geraadpleegden zitten weinig 
gemeentemensen. Het lijkt wei of de hele landelijke 
partij weigert consequenties uit de huidige situatie te 
trekken. Ook op bet gebied van sociale zekerheid en 
minimabeleid is op lokaal niveau een uitgebreide, 
vaak praktische kennis ontstaan. Waarom wordt 
daarmee zo weinig gedaan? 

De impasse in de verzorgingsstaat 
Nadat de CDA zo duidelijk haar opvatting naar voren 
heeft gebracht over bet maatschappelijk middenveld 
kon de PvdA niet achter blijven. Niet zonder enige 
huiver heb ik de paragraaf met de titel 'impasse in de 
verzorgingsstaat' gelezen. De comniissie stelt dat de 
wijze waarop de belangrijkste doelstelling van de ver
zorgingsstaat wordt gerealiseerd ter discussie staat. Ze 

Vervolg van biz. 32. 
door Rozemond (SenD, Jan. '88) bepleite nationale 
conditionering niet uit. In de kleinere EG-lidstaten 
zijn nationale bevoegdheden niet minder geerodeerd 
dan in Nederland. De grotere EG-landen wekken 
graag de indruk dat bet probleem zich niet voordoet, 
en de socialistische partijen in die Ianden doen dat 
soms ook . De SPD hoort daar niet (meer) bij, de 
Franse PS heeft sinds 1981 / 82 vee! geleerd. 
Het nadruk leggen op democratische voorwaarden 
maakt politisering op het Europese vlak goed moge
lijk. Of dat tot versterking van de (invloed van de) 
sociaal-democratte leidt hangt ook afvan de mogelijk
heden die de partijgenoten hebben hun achterban te 
versterken. lnformatisering, internationalisering en 
individualisering benadrukken meer vernieuwing dan 
continui"teit. PvdA, NVV (FNV), VARA en Vrije 
Yolk, we weten er alles van. Een Europese sociaal
democratie in het jaar 2000, in een wat Rozemond 
'gejapaniseerd' Europa noemde, zal tijdig voor vol
doende maatschappelijke bondgenoten moeten zor
gen om de strijd om de macht met succes te kunnen 
voeren en 'bestaanszekerheid en een behoorlijk le
venspeil' voor iedereen te kunnen garanderen. Daar
voor zijn naast de oude bondgenoten nieuwe nodig. 
'Consumenten van Europa verenigt U?' 'Kleine aan
deelhouders van . .. ? ' 

Als de 'interne markt' er is, zo ergens tussen 1995 en 
2000, zal de eerder geciteerde doelstellingen van de 
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pleit voor het formuleren door de overheid van rand
voorwaarden op het gebied van de kwaliteit, de alge
mene toegankelijkheid, de doelmatigheid van de orga
nisatie en van de kosten. De organisatie moet worden 
overgelaten aan door gebruikers gekozen bestuurders . 
Naar mijn mening wordt daarmee een tegenstelling 
gesuggereerd tussen logge, ondemocratische, bureau
cratische overheidsinstellingen en organisaties van 
particulier initiatief die flexibel zijn, democratisch en 
alert. Daar valt nog wei wat op af te dwingen: helaas 
zijn die organisaties van particulier initiatief zelden 
democratisch (coi:iptatie is een sleutelbegrip) en voor
zover ze groot zijn zijn ze net zo log. Juist nu met de 
PvdA bevriende organisaties verzwakken, wordt ge
pleit voor versterking van de macht van instellingen of 
instituten waarin de partij slecht is vertegenwoordigd, 
waardoor bevriende organisaties zwakker komen te 
staan. Waarom niet gepleit voor sterke decentralisa
tie, waardoor bevoegdheden opgesplitst worden, of 
voor deconcentratie? Waarom niet gepleit voor clien
teninbreng in organisaties die onder verantwoorde
lijkheid van het lokale, of regionale bestuur staan? 
Waarom niet gepleit voor 'nieuwe management tech
nieken' waardoor ook overheidsorganisaties flexibel 
en alert kunnen reageren. Dit alles wordt al in de 
praktijk gebracht op een aantal plaatsen (lees: o.m. 
steden), maar de commissie gaat er aan voorbij. De 
aangedragen oplossing riekt naar neo-corporatisme, 
zonder dat duidelijk wordt waarom deze keuze zo 
uitvalt en wat de PvdA erbij te winnen heeft . 

Europese Akte met betrekking tot de harmonische 
ontwikkeling van de Gemeenschap ernstig op de proef 
worden gesteld. Het ligt voor de hand dat dan, niet 
aileen door socialisten, maar ook door allen die hun 
problemen door Europa vergroot zien, om meer plan 
gevraagd zal worden. Een democratisch Europa kan 
die eis inwilligen, een intergoevernementele Europese 
Gemeenschap niet. 
Europa groeit met horten en met stoten. Er is, conclu
deert de commissie-Pronk, geen alternatief. Dat mag 
geen reden zijn om geen voorwaarden aan de groei te 
stellen. Evenmin om wat reeds gegeven is terug te 
nemen. Door vee! geschuif van panelen wordt verduis
terd (ook Rozemond wees daar al op) dat op concrete 
punten nationale bevoegdheden worden geclaimd 
waar Europa a! de rechten heeft. 
Op een punt is de commissie de moed in de schoenen 
gezonken en wordt de status van status quo bepleit. 
Hoewel er sprake is van een 'evenwicht tussen de 
Atlantische en de Europese orientatie' wordt, zij het 
bij de optie 'minimal deterrence', meer dan bij die met 
betrekking tot een kernwapenvrij Europa, de Europe
se veiligheid aan Amerika uitbesteed. Aan een Euro
pese kernmacht met een Duitse vinger aan de trekker is 
geen behoefte, maar om uit vrees daarvoor de Ver
enigde Staten nog meer zeggenschap te geven over 
Europese politieke en economische opties - dat zaait 
twijfel aan de toekomst van de sociaal-democratie in 
Europa. 
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Arbeidstijdverkorting, herbezetting en 
controle: dilemma's in bet 
werkgelegenheidsbeleid 

Vanaf de jaren zeventig heeft arbeidstijdverkorting 
vrijwel constant in het centrum van de publieke be
langstelling gestaan. In de loop van 1985 trader echter 
een ernstige vertraging op in het proces van arbeids
tijdverkorting, die in 1986 zelfs tot een volledige stag
natie uitgroeide. De discussie over verdergaande ar
beidstijdverkorting is sinds die tijd van de voorpagi
na's verdwenen. 
In dit artikel wordt in het kort de historie geschetst van 
het proces van arbeidstijdverkorting zoals zich dat de 
afgelopen tien jaar heeft afgespeeld. Daarna zal aan 
de hand van een aantal theoretische inzichten en eva
luatiestudies worden uiteengezet welke factoren van 
doorslaggevende betekenis zijn geweest bij de stagna
tie die is opgetreden. Geconcludeerd zal worden dat, 
anders dan recentelijk in PvdA-kring bepleit (Schui
vende Pane/en), voort gegaan moet worden op de weg 
van algemene abeidsduurverkortende maatregelen. 

Arbeidstijdverkorting vanaf 1978 
In de tweede helft van de jaren zeventig staat de 
sociaal-economische politiek in het teken van een 
afnemende economische groei, groeiende werkloos
heid en een toename van de collectieve lasten. Naast 
internationale zijn er ook nationale oorzaken voor de 
zich verslechterende economische situatie aan te wij
zen: een loon-prijs-spiraal bijvoorbeeld, als gevolg 
van automatische prijscompensatie en een vrijwel 
even automatische loonkostencompensatie in de prij
zen. Als gevolg van deze spiraal, gekoppeld aan de dan 
nog functionerende koppelingsmechanismen tussen 
de lonen in het bedrijfsleven en de inkomens van 
ambtenaren, trendvolgers en uitkeringsgerechtigden, 
nemen zowel de collectieve lasten als het financierings
tekort toe. Dit leidt a! onder het kabinet-Den Uyl tot 
een politiek waarbij de collectieve lasten niet meer dan 
een procent mogen stijgen. 
Ondanks deze en andere maatregelen, ook op het 
gebied van de loonontwikkeling, wordt de internatio
nale concurrentiepositie slechter. Vooral in de indus
trie verdwijnt vee! werkgelegenheid . Ook Bestek '81 
verandert daar niet veel aan . Integendeel, vanaf 1979 
groeit de werkloosheid zodanig dat, ook in vergelij
king met andere Ianden in West-Europa, een zeer 
slechte werkgelegenheidssituatie ontstaat. 
In het arbeidsvoorwaardenoverleg staan die jaren 
twee punten centraal. Het eerste is de ontwikkeling 
van de loonkosten, in het bijzonder de automatische 
prijscompensatie. De werkgevers proberen een aantal 
malen van dit automatisme af te komen. Ten tijde van 
het arbeidsvoorwaardenoverleg van 1977 leidt dit tot 
felle en omvangrijke stakingsacties. De automatische 
prijscompensatie blijft onder druk daarvan in iets 

gewijzigde vorm nog een aantal jaren overeind. 
Het tweede punt in het arbeidsvoorwaardenoverleg is 
de aanpak van de groeiende werkloosheid. In 1978 
probeert de vakbeweging via het afsluiten van arbeids
plaatsenovereenkomsten (APO's) vat te krijgen op de 
omvang van de werkgelegenheid in de onderneming. 
In deze op cao-niveau overeen te komen APO's zou 
ook de kwaliteit van de werkgelegenheid ter sprake 
moeten komen , maar de nadruk ligt toch vooral op het 
kwantitatieve aspect.• Dit streven komt echter nergens 
goed uit de verf. De povere resultaten leiden eind 
augustus 1978 tot het voortijdige einde van de APO
strategie. Vanaf dat moment komt de herverdeling 
van arbeid door arbeidsduurverkorting in het arbeids
voorwaardenbeleid van de Industriebond FNV en an
dere bonden op de eerste plaats te staan. 
Eind 1978 stemmen de !eden van de Industriebond 
FNV in met de eis van een vijfendertig-urige werk
week, maar wijzen het inleveren van prijscompensatie 
daarvoor af. In december van dat jaar vindt in de 
staalindustrie in de Bondsrepubliek een arbeidscon
flict plaats over verkorting van de werkweek. Het 
centrale overleg in ons land mislukt, maar de afzon
derlijke bonden houden de eis tot verkorting van de 
werkweek overeind. Als in de Bondsrepubliek een 
akkoord tot stand komt zonder arbeidstijdverkorting 
en in ons eigen land stemmen opgaan, onder andere 
van het CPB, dat arbeidstijdverkorting de werkloos
heid wellicht nog zal vergroten, wordt de eis van 
vijfendertig uur afgezwakt tot die voor een negender
tig-urige werkweek en uiteindelijk verruild voor een 
aantal extra vrije dagen. 
In het najaar van 1979 komt in het centrale overleg 
enige beweging als werkgevers, die zich tot dan toe 
sterk tegen arbeidstijdverkorting verzetten, bereid lij
ken een studie te verrichten naar de mogelijkheden tot 
invoering van een vijfendertig-urige werkweek in vier 
jaar. Op het loon front zal dan wei overeengekomen 
moeten worden dat bovenop de prijscompensatie 
hoogstens twee procent loonsverhoging mag komen 
- dus geen extra loonsverhogingen op decentraal 
niveau. Kok krijgt in de Federatieraad een dergelijke 
ruimte echter niet: een aantal bonden willen hun 
vrijheid op decentraal niveau behouden. 
In het algemeen struikelen voorstellen voor arbeids
tijdverkorting in die tijd over de opstelling van een 
groot dee! van de achterban, dat meent dat arbeids
tijdverkorting niet ten koste dient te gaan van de 
loonruimte. Deze stellingname wordt gevoed door 
publikaties waarin wordt gewezen op inverdieneffec
ten van arbeidstijdverkorting door verhoging van de 
arbeidsproduktiviteit en verminderde premies . Daar
naast is een probleem dat de beschikbare loonruimte 

KrisDouma 
Socioloog:.werkzaam bij de 
ABVA IKABO.* 

socialisme en democratie 
nummer 2 

39 februari 1988 



socialism 
nummer 
januari I 

socialisme en democratie 
nummer2 
februari 1988 

a! deels is gebruikt, namelijk voor de automatische 
prijscompensatie. Als gevolg daarvan wordt in de 
discussie het eventueel inzetten van loonruimte voor
gesteld als het inleveren van de automatische prijs
compensatie. In de Bondsrepubliek, waar geen auto
matische prijscompensatie bestaat, praat men over het 
binnenhalen van een kortere werkweek, terwijl men in 
ons land praat over inleveren ten behoeve van een 
kortere werkweek. 
Ook tussen de Partij van de Arbeid en de vakbeweging 
leidt de arbeidstijdverkorting tot verhitte discussies. 
Het streven van een dee! van de PvdA-leden, mede 
ingegeven door emancipatoire doelstellingen, om tot 
wettelijke regeling van arbeidstijdverkorting te ko
men, wordt in het begin van de jaren tachtig door de 
vakbeweging categorisch afgewezen. Zij acht zich al te 
vaak in haar onderhandelingsvrijheid beknot. Voort
gang in het proces van arbeidstijdverkorting wordt 
lange tijd niet geboekt. Pas in 1982 komt onder druk 
van dreigende omvangrijke ontslagen, op initiatief 
van Anton Dreesmann een principe-akkoord bij V &D 
tot stand over de invoering van een zesendertig-urige 
werkweek in vier jaar. Op deze manier tracht hij vlak 
voor Prinsjesdag een doorbraak in het werkgevers
front te realiseren. Achtergrond van dit optreden is de 
gedachte dat de belangen van de op de binnenlandse 
markt opererende ondernemingen door de werkge
versorganisaties ondergeschikt worden gemaakt aan 
die van de export-ondernemingen. 

Het Stichtingsakkoord 
Het kabinet-Lubbers/Van Aardenne (CDA/VVD) 
laat al direct weten, dat de loonsomstijging in 1983 
twee procent lager moet uitkomen dan voorzien. 2 

Deze mededeling is een dreigement aan het adres van 
de sociale partners dat een 'te' hoge loonsomstijging 
door een looningreep zal worden gevolgd. Zowel de 
vakbeweging als de werkgevers zijn nogal gelrriteerd 
door deze boodschap. Naast inhoudelijke bezwaren 
geldt vooral voor de werkgevers, en in mindere mate 
ook voor de werknemers, dat men streeft naar in 
vrijheid gevoerde decentrale cao-onderhandelingen. 
Tussen verschillende groepen werkgevers (FME en 
VNO) ontstaat onenigheid over de daarbij te volgen 
strategie. Aan de kant van de vakbeweging is de 
ongerustheid over de uitlatingen van het toekomstige 
kabinet groot. Als men niets doet raakt men door een 
looningreep in een klap twee procent loonruimte 
kwijt. Kok krijgt van de Federatieraad, ondanks te
genstand van de Voedingsbond, enige ruimte om met 
de prijscompensatie wat soepeler om te springen, als 
daarmee een doorbraak ten aanzien van arbeidstijd
verkorting valt te realiseren. De werkgevers tonen zich 
dan nog felle tegenstanders van een algemene arbeids
tijdverkorting en willen eigenlijk aileen praten over 
flexibele vormen zoals VUT en deeltijdarbeid. 
In de onderhandelingen die daarop volgen komen 
VNO-voorzitter Van Veen en Kok tot een vergelijk; 
het Stichtingsakkoord Centrale aanbevelingen inzake 
aspecten van een werkgelegenheidsbe/eid komt tot 
stand. Omdat het niet om centrale afspraken, maar 
om centrale aanbevelingen gaat, moet op decentraal 
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niveau verdere invulling worden gegeven aan dit Stich
tingsakkoord . De Neubourg en Kok spreken in dit 
verband van een verschil tussen regelingsniveau en 
beslissingsniveau, waarbij 'het regelingsniveau ver
wijst naar de instantie die tot een bepaalde vorm van 
arbeidsduurverkorting besluit en daarvoor de regels 
opstelt, (en) het beslissingsniveau verwijst naar diege
nen die daadwerkelijke beslissingen tot de toepassing 
van de regels nemen.'3 

Aangezien het 'slechts' centrale aanbevelingen betreft 
is het mogelijk op decentraal niveau te besluiten de 
prijscompensatie uit te Iaten betalen. Op dat niveau 
stellen de werknemers en hun vertegenwoordigers ai
leen bereid te zijn de prijscompensatie in te leveren 
voor een algemene arbeidstijdverkorting. Die moet 
leiden tot het aantrekken van extra personeel of tot 
behoud van arbeidsplaatsen die anders zouden ver
dwijnen. Rendementsherstel is wei belangrijk, maar 
uiteindelijk gaat het erom werklozen en vooral jonge
ren weer aan de slag te helpen. Kaderleden van de 
bonden4 zullen daar via bedrijfsledengroepen en on
dernemingsraden toezicht op moeten houden. Tegen
over de flexibilisering van de inzet van arbeid staan zij 
afwijzend. 
In Nederland komen voor 1983 tal van, veelal tweeja
rige, akkoorden tot stand komen met betrekking tot 
arbeidstijdverkorting. Vooral de dreigende loonmaat
regel en dreigende personeelsinkrimpingen5 , en meer 
in het algemeen de aantasting van de arbeidszekerheid 
als gevolg van de slechte economische situatie, zijn 
hierbij van doorslaggevend belang. De eis tot vasts tel
ling van de werkgelegenheidseffecten wordt al in de 
eerste ronde A TV gesteld, maar wordt pas urgent bij 
de tweede ronde ATV in 1985, wanneer de cao's zijn 
afgelopen en de genoemde bedreigingen zijn verdwe
nen, respectievelijk zijn verminderd.6 
Naar aanleiding van de totstandkoming van de Phi
lipscao merkt Aa/ko van der Veen (onderhandelaar 
Industriebond FNV) begin maart 1983 op 'Dit is in 
ieder geval een aanzet. De werkweek zal worden terug
gebracht. Op de tangere termijn moet dat gunstig 
uitwerken op de werkgelegenheid.' En vervolgens: 
'Het is onzin om van Philips te eisen dat de 38-urige 
werkweek een bepaald aantal banen moet opleveren. '7 

In december 1984 maakt hij zich, evenals zijn colle
ga's, ernstige zorgen over de toename van overwerk en 
flexibele contracten. 8 Daadwerkelijke herbezetting is 
dan de eerste prioriteit in het arbeidsvoorwaardenbe
leid van het FNV; het verzet tegen de flexibilisering is 
goede tweede. Na afloop van die tweejarige cao wordt 
geen nieuwe ATV overeengekomen. Wei worden af
spraken gemaakt om de stap van veertig naar achten
dertig uur te evalueren. Op basis van deze onderzoe
ken haakt het jaar daarop de Federatie van Hoger 
Philips Personeel als eerste af als het om verdergaande 
A TV gaat. In het verloop van die onderhandelingen 
blijkt dat de Industriebond FNV niet in staat is vol
doende steun te mobiliseren om haar eisen op het 
gebied van A TV en herbezetting alsnog gerealiseerd te 
krijgen. 
Bij AKZO en andere trendsetters is het verloop van het 
ATV -proces niet wezenlijk anders . In een aantal sec-
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toren worden in 1985 wei afspraken gemaakt over een 
zesendertig-urige werkweek, zoals in de grafische in
dustrie en het grootwinkelbedrijf. In het merendeel 
van de sectoren worden echter eenjarige cao's afgeslo
ten zonder A TV, waarin hooguit sprake is van studies 
om trent A TV. Dit is de grootste groep met onder 
andere de metaal- en zuivelindustrie, naast de grote 
concerns . De door het kabinet doorgevoerde korting 
op de ziektegelduitkeringen, die de wens tot aanvul
ling in de cao opriep, bemoeilijkte de onderhandelin
gen. Bij de banken loopt het overleg eveneens vast en 
komt een ATV -loze cao tot stand zonder de Diensten
bond FNV. 
In het daaropvolgende jaar wordt de A TV door de 
vakbeweging opnieuw tot inzet van de onderhandelin
gen gemaakt. De verrichte studies spelen in deze on
derhandelingen nauwelijks een rol. In de Rotterdamse 
haven wordt wei gestaakt over de invulling van de 
achtendertig-urige werkweek: een zesendertig-urige 
werkweek wordt echter niet gerealiseerd. Ook bij 
AKZO vinden acties plaats voor verdergaande A TV. 
Uiteindelijk wordt aileen afgesproken dat in enkele 
vestigingen met een kortere werkweek zal worden 
geexperimenteerd. Nieuwe afspraken over ATV wor
den vrijwel nergens gemaakt: in sommige sectoren is al 
sprake van voorstellen de bestaande A TV alsnog af te 
kopen. 
Deze tendens heeft zich sindsdien versterkt; in sommi
ge gevallen werd er door de vakbeweging mee inge
stemd. In de thans op gang gekomen cao-onderhande
lingen is ATV eigenlijk aileen nog van belang als 
afgeleide van scholingsafspraken. 

Arbeidstijdverkorting en werkgelegenheid aan de on
derhandelingstafel 
Na dit korte overzicht wil ik een aantal meer theoreti
sche aspecten van de ATV-problematiek belichten. 
Realisering van de eis tot vastlegging van de werkgele
genheidseffecten gaat gepaard met een aantal proble
men. Ten eerste komt een dee! van de werkgelegen
heidseffecten van A TV tot stand via macro-economi
sche processen. Een daadwerkelijke herverdeling van 
arbeid leidt tot afname van het aantal uitkeringsge
rechtigden, een toename van het aantal inkomensont
vangers en dus tot veranderingen in de bestedingen en 
de opbrengsten van de belastingen. Op het niveau van 
de onderneming of bedrijfstak valt hierover niet te 
onderhandelen. Op deze macro-economische dimen
sie, wordt hier verder niet ingegaan, maar zij mag 
absoluut niet worden vergeten in de waardering van 
het to tale proces van A TV. 
Ten tweede ontstaat het probleem op welke manier 
werkgelegenheid inzet kan zijn van onderhandelin
gen. Hoe is het mogelijk het doe! dat door werkne
mersorganisaties met A TV wordt beoogd, herverde
ling van arbeid, om te zetten in een soort 'gezamenlijk 
gedeeld' goed op ondernemings- of bedrijfstak-ni
veau, als was het bijvoorbeeld een winstdelingsrege
ling. Het is van belang enige aandacht te schenken aan 
de theoretische achtergronden van deze problematiek. 
De Neubourg en Kok9 maken in hun a! geciteerde 
overzichtswerk over arbeidstijdverkorting een onder-

scheid tussen regelingsniveau en beslissingsniveau, 
waarbij 'het regelingsniveau verwijst naar de instantie 
die tot een bepaalde vorm van arbeidsduurverkorting 
besluit en daarvoor regels opstelt, (en) het beslissings
niveau verwijst naar diegenen die daadwerkelijke be
slissingen tot de toepassing van regels nemen.' Deze 
niveaus kunnen overigens samenvallen, zoals bij een 
wettelijk voorgeschreven arbeidstijdverkorting. Een 
dergelijk niveau-onderscheid acht ik ook van toepas
sing op het overeenkomen van afspraken over de 
omvang van de werkgelegenheidseffecten van ATV en 
hun realisering. Uitgaande van het meest gunstige 
geval, een ondernemings-cao, rijst de vraag of het 
overeenkomen van werkgelegenheidsafspraken en de 
uitvoering daarvan op hetzelfde niveau plaatsvinden. 
Mijns inziens is dit slechts voor een dee! het geval. 
Naast het onderscheid tussen regelingsniveau en be
slissingsniveau dient rekening te worden gehouden 
met een tweede onderscheid, namelijk tussen afspra
ken die uitgaan van het principe 'boter bij de vis' en 
die, waarbij sprake is van een faseverschil tussen 
afspraak en uitvoering. Terwijl afspraken over invoe
ring van arbeidstijdverkorting behoren tot het type 
'boter bij de vis', is bij afspraken over de werkgelegen
heidseffecten van ATV sprake van een duidelijk fase
verschil. Dit probleem komt ook duidelijk naar voren 
bij Cati: 'Wil er over het arbeidsplaatseneffect van 
ATV zinvol onderhandeld kunnen worden, dan dient 
er duidelijkheid te bestaan over het werkgelegenheids
niveau waar dat A TV -effect op zal worden uitge
oefend.10 De werkgelegenheid wordt door zoveel fac
toren belnvloed dat het buitengewoon moeilijk is dat 
niveau vast te stellen en het effect van de ATV te 
isoleren. Toch wordt in de discussie over herbezetting 
impliciet of expliciet verondersteld dat de controle 
daarop goed mogelijk is. 
Het voert te ver hier aile factoren te noemen die van 
invloed zijn op de omvang van de werkgelegenheid. Ik 
zal er een viertal noemen. Ten eerste de mogelijke 
aanwezigheid van overcapaciteit in de onderneming. 
Een tweede factor is de automatisering. Meer alge
meen kan men natuurlijk stellen dat stijgingen van de 
arbeidsproduktiviteit herbezetting overbodig kunnen 
maken. Een derde factor die hierbij een rol speelt is de 
A TV zelf. Kortere werktijden leiden tot minder kort
verzuim, hogere arbeidsmotivatie, minder vermoeid
heid enzovoort. Over de omvang van deze effecten 
verschillen de meningen. 
Een andere oorzaak van stijgende arbeidsproduktivi
teit verdient vermelding als vierde factor . Zoals werk
nemers het belang van herbezetting benadrukken, zo 
leggen werkgevers de nadruk op rendementsherstel 
door middel van flexibilisering. Crijns, cao-onder
handelaar namens de banken stelt: 'In flexibilisering 
en differentiatie van de arbeidsduur liggen grote mo
gelijkheden voor de onderneming om zowel over- als 
ondercapaciteiten te vermijden!' 11 Catz merkt op: 
'Naast de onaangename sociale gevolgen van flexibili
sering voor de werknemers, is een belangrijk kritiek
punt dat de flexibilisering de achillespees is van de 
herbezetting.' 12 

Wat een en ander betekent voor het onderzoek naar de 
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werkgelegenheidseffecten van arbeidstijdverkorting 
blijkt onder andere uit een internationaal onderzoek 
waarbij in Zweden geen werkgelegenheidseffect wordt 
geconstateerd na een A TV van 45 naar veertig uur, 
terwijl in Oostenrijk bij een overeenkomstige ATV het 
aantal werklozen met tweehonderd duizend zou zijn 
verminderd.l3 Bosch komt naar aanleiding van een 
viertal case-studies niet verder dan een aantal globale 
kwalitatieve conclusies met betrekking tot de effecten 
van ATV op de omvang van de werkgelegenheid. t4 
Hetzelfde geldt voor de vijf case-studies van De Lan
ge. ts 
Uit een enquete van de Loontechnische Dienst blijkt 
dat slechts 16,8 procent van de werkgevers meent dat 
extra arbeidsplaatsen zijn ontstaan. In 6,8 procent is 
sprake van behoud van arbeidsplaatsen. 16 Interessant 
in dit onderzoek is dat slechts 2,6 procent van de 
werkgevers de krapte op de arbeidsmarkt voor bepaal
de functies noemt als beperkende factor voor herbe
zetting. Andere onderzoeken, van NCOV 17 en Indus
triebond FNV 1s, komen tot een geringere uitbreiding, 
dan we! behoud van arbeidsplaatsen, waarbij de In
dustriebond met betrekking tot herbezetting spreekt 
van 'een soms nogal vluchtig begrip' . 

Twee case-studies 
In 1985 en 1986 voerde ik zelf twee case-studies uit bij 
V&D 19 en De Bijenkorf20. Beide ondernemingen le
ken zich bij uitstek te Jenen voor een onderzoek naar 
de werkgelegenheidseffecten van ATV . Bij V&D ver
dwenen in 1982/ 1983 circa elfhonderd oudere werkne
mers via een non-activiteitsregeling (NAR). Er werd 
overeengekomen dat gedurende vier jaar 2,5 procent 
prijscompensatie zou worden ingeleverd om in vier 
stappen van een veertig-urige naar een zesendertig
urige werkweek te gaan. Tevens werden duidelijke 
afspraken gemaakt over de herbezetting van vrijgeko
men uren door jongeren, waarvan de kaderleden van 
de bonden Jijsten met namen kregen. Bij De Bijenkorf 
was sprake van een grote reorganisatie waarbij vrijwel 
tegelijkertijd afspraken werden gemaakt over zowel 
de toekomstige ontwikkeling van de werkgelegenheid 
als over de herbezetting van de A TV. 
Bij V &D werden de lijsten met A TV-jongeren door de 
kaderleden gecontroleerd en juist bevonden. De ver
wachting dat, afgezien van de personeelsafname ten 
gevolge van de NAR, de werkgelegenheid verder op 
peil zou blijven kwam echter niet uit. In een proces van 
flexibilisering en het niet opvullen van natuurlijk ver
loop daalde de totale werkgelegenheid van 1984 naar 
1985 (dus na voltooing van de NAR) met circa drie 
procent, ondanks het aantrekken van A TV-jongeren 
voor 240 volledige arbeidsplaatsen . We! was sprake 
van een verdeling van de werkgelegenheid over een 
groter aantal personen. 
De ontwikkelingen bij De Bijenkorf lijken tegenge
steld. Als gevolg van de reorganisaties in het kader van 
het Herstelplan van Koninklijke Bijenkorf Beheer 
werd een aanzienlijke personeelsafname voorzien (576 
voor De Bijenkorf). In 1984/ 85 zou de werkgelegen
heid (zonder herbezetting) volgens de voortgangsrap
portages uit mogen komen op 1882 volledige arbeids-
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plaatsen (vap) . Officieel bedroeg de herbezetting dat 
jaar twintig arbeidsplaatsen, waarmee de werkgele
genheid na herbezetting uit zou moeten komen op 
1902 vap. Feitelijk kwam de werkgelegenheid uit op 
2015 vap, dus 113 meer. 
Deze positieve ontwikkeling kon slechts deels ver
klaard worden door een onverwacht hoge groei van de 
omzet en een daling van het gemiddelde uurloon. De 
controle op de herbezettingsafspraken door kaderle
den van de bonden was afwezig. Hun aandacht ging 
uit naar de beperking van het aantal gedwongen ont
slagen als gevolg van de reorganisaties in het kader van 
het Herstelplan. 
Weliswaar hebben ATV en flexibilisering in beide 
ondernemingen geleid tot een verdeling van de werk
gelegenheid over meer personen en is de invoering van 
A TV zeker gepaard gegaan met herbezetting, toch 
moet worden geconstateerd dat deze effecten tot stand 
komen dankzij allerlei ontwikkelingen in en rond de 
organisatie, waarbij afspraken over herbezetting 
slechts van gering belang waren. Tevens blijkt het 
technisch een buitengewoon moeizame excercitie om 
deze herbezetting eenduidig vast te stellen. De herbe
zetting zwerft door de organisatie en raakt vrijwel 
zoek in de veelheid van andere ontwikkelingen die van 
invloed zijn op de werkgelegenheid. Van een daadwer
kelijke controle door kaderleden van de bonden was 
dan ook geen sprake. 
Zelfs bij een ondernemings-cao, zo blijkt onder ande
re uit de behandelde case-studies, is sprake van een 
niveau-verschil tussen het regelingsniveau en het be
slissingsniveau. Dit onderscheid blijkt niet aileen toe
pasbaar op afspraken over de ATV op zich, maar ook 
op de werkgelegenheidsafspraken die daar in sommige 
ondernemingen aan werden gekoppeld. Van een 
rechtstreeks verband tussen mate van A TV en werkge
legenheidseffect per vestiging of afdeling is geen spra
ke. Tevens is een fase-verschil waarneembaar: de 
werkgelegenheidseffecten komen ook in tijd verspreid 
tot stand. Het simpel vergelijken van twee momentop
names wordt door allerlei ontwikkelingen los van 
ATV verstoord. Wanneer die controle aileen tech
nisch al vrijwel onmogelijk is en het dus eigenlijk niet 
mogelijk is enig werkgelegenheidseffect aan te tonen, 
is de waarde van herbezettingsafspraken zeer gering. 
De mogelijkheden tot het uitoefenen van invloed op 
de omvang van de werkgelegenheid blijkt daarmee 
beperkt te zijn . 

Een dilemma in werkgelegenheidsbeleid 
Omdat de problematiek van controle op werkgelegen
heidseffecten, herbezettingsafspraken en invloed uit
oefenen op de omvang van de werkgelegenheid grote 
overeenkomsten vertoont met die van de APO's eind 
jaren zeventig, rijst de vraag waarom de vakbonden 
zich tot deze strategie hebben Iaten 'verleiden' . Voor 
een antwoord op deze vraag zal gebruik worden ge
maakt van inzichten uit de economische groepstheo
rie. 
In deze theorie, zoals deze door Olson opnieuw onder 
de aandacht is gebracht21 , wordt gesteld dat burgers in 
een maatschappij hun eigenbelang maximaliseren en 
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de leiders van particuliere organisaties hun ledenaan
tallen.22 Een groep wordt door Olson gedefinieerd als 
een verzameling van individuen met een gemeenschap
pelijk doel, waarbij hij een theoretisch onderscheid 
maakt tussen grote en kleine groepen.23 In tegenstel
ling tot wat zich in een kleine groep voordoet gaan de 
individuen er in een grote groep vanuit dat hun beslis
singen geen invloed hebben op de beslissingen van de 
andere led en van de groep. 
Wanneer er vanuit wordt gegaan dat het gemeen
schappelijk doel aileen gerealiseerd kan worden door 
de gezamenlijke inzet van (vrijwel) alle groepsleden, 
bevindt ieder individueel groepslid zich in een situatie 
van een prisoner's dilemma.24 Om het gemeenschap
pelijk doel te realiseren zou hij in de kosten van pet tot 
stand komen bij moeten dragen, maar dat heeft geen 
zin wanneer niet alle overige leden dat ook doen. 
Omdat zijn eigen beslissing geen invloed heeft op die 
van anderen is zijn eigenbelang er het meest mee 
gediend wanneer hij niet, maar alle andere leden wel 
besluiten hun bijdrage te leveren aan het realiseren van 
hun gemeenschappelijk doel - de positie van de free
rider (lifter) . Wanneer iedereen zo redeneert wordt dit 
gemeenschappelijk doel echter niet gerealiseerd. 
Van den Doe/, De Galan en Tinbergen25 achten deze 
theorie van toepassing op de onderhandelingen tussen 
werkgevers en werknemers over loonmatiging. Op 
grond van deze theorie voorspellen zij dat: 'indien 
werkgevers en werknemers hun eigenbelang nastre
ven, indien zij niet sterk toekomstgericht zijn en in
dien grote groepen individuele werkgevers en werkne
mers de facto meebeslissen, het tot stand komen van · 
een op individuele matiging van lonen en prijzen 
gericht centraal akkoord moeilijk is, zo niet onmoge
lijk' .26 Weliswaar erkennen zij dat in uitzonderlijke 
situaties sprake kan zijn van een bereidheid tot het 
brengen van offers, maar zij menen dat deze situatie 
door het optreden van free-riders veelal slechts van 
korte duur is. 

Omdat niet iedere individuele werknemer bereid is 
zelfstandig loonruimte in te zetten voor vrije tijd, 
ondanks het feit dat hij het streven naar herverdeling 
van arbeid door arbeidsduurverkorting onderschrijft, 
stuit een beleid gericht op herverdeling van arbeid op 
vergelijkbare dilemma's als door Van den Doel c.s . 
gesignaleerd. Dat ook nog eens sprake is van het 
inleveren van een verworven recht, de automatische 
prijscompensatie, leidt tot een verdere vergroting van 
dit dilemma. In het eerste deel van hun artikel zagen 
Van den Doel c.s. slechts een uitweg uit het prisoner's 
dilemma, een democratische aanvaarding van 
dwang27 , waarbij parlement en regering de loonmati
ging (lees hier: arbeidstijdverkorting), dwingend 
voorschrijven . 
Een tweede oplossing wordt later schoorvoetend er
kend. Sinds het ontstaan van vakbonden en cao's is 
geen sprake meer van een arbeidsmarkt van individue
Ie aanbieders. Het probleem is echter dat de afzonder
lijke bonden niet altijd in staat zijn in eigen gelederen 
een noodzakelijke consensus te organiseren. Een deel 
van de achterban wil eigenlijk helemaal geen arbeids-

tijdverkorting als het geld kost (de bereidheid prijs
compensatie in te zetten voor arbeidstijdverkorting 
bedroeg in 1982 vijfendertig procent28). Een ander 
deel is slechts bereid mee te werken indien andere 
bonden dat ook doen . In zeker opzicht herhaalt het 
prisoner's dilemma zich in het over leg tussen de bon
den die ook deels verschillende belangen hebben en, 
na decennia lang geconfronteerd te zijn met een sterke 
mate van centralisatie, hun machtspositie tegenover 
de federatie niet graag prijsgeven. 
Ook aan de zijde van de werkgevers speelt het priso
ner's dilemma een belangrijke rol. Afzonderlijke on
dernemingen met een grote overcapaciteit kunnen een 
individueel belang hebben bij arbeidstijdverkorting in 
plaats van loonsverhogingen. Uit angst voor een door
braak in het werkgeversfront greep het FME in 1979 in 
toen tussen de industriebonden en de scheepswerf Van 
der Giessen een akkoord inclusief arbeidstijdverkor
ting tot stand leek te komen. In 1982 trachtten de 
havenwerkgevers zich los te maken van de richtlijn 
van het VNO behelzende dat aan de stakende werkne
mers geen toezeggingen op het terrein van arbeidstijd
verkorting mochten worden gedaan. Via hun controle 
over het steunfonds wisten de werkgeversorganisaties 
dit te voorkomen. Dat de werkgeversorganisaties een 
goede greep hadden op de afzonderlijke ondernemin
gen bleek ook uit het feit dat het V &D-akkoord van 
medio 1982 niet meteen door andere ondernemingen 
werd gevolgd. 
Dat in 1982 toch het Stichtingsakkoord tot stand 
kwam is voornamelijk het gevolg van bijkomende 
voordelen. Voor werknemers was dat het behoud van 
twee procent loonruimte en een bescherming van de 
eigen arbeidszekerheid. De werkgevers konden door 
VanVeen met grote moeite worden overgehaald, met 
het argument dat het akkoord eigenlijk de afspraak 
bevatte dat het arbeidsvoorwaardenoverleg in de toe
komst decentraal zou plaatsvinden, dat aan de be
moeienis van het centrale niveau een einde zou komen. 
In feite heeft dit ook plaatsgevonden; het kabinet
Lubbers houdt zich volledig afzijdig, en neemt ook 
met betrekking tot de eigen organisatie geen voor
beeldpositie in. De AbvaKabo is dan ook de eerste 
vakbond die ten aanzien van arbeidstijdverkorting gas 
terug heeft genomen. 
Mede als gevolg van de opstelling van de politiek zag 
het prisoner's dilemma er twee jaar later anders uit. 
Vanuit het oogpunt van de werkgevers was sprake van 
een afgenomen overcapaciteit in de ondernemingen en 
het goed op gang komen van het proces van flexibilise
ring. Vooral op basis van de argumenten schaarste op 
deelarbeidsmarkten (zoals eerder aangegeven een 
marginaal probleem) en organisatorische problemen 
als gevolg van de starre omgang met arbeidstijdver
korting in de vorm van roostervrije dagen, keerden zij 
zich tegen verdergaande arbeidstijdverkorting. 
De weerstand bij werknemers tegen inlevering van 
prijscompensatie of zelfs extra loonruimte voor ar
beidstijdverkorting was toegenomen, en werd vooral 
beargumenteerd vanuit deals buitengewoon laag inge
schatte werkgelegenheidseffecten; over de feitelijke 
werkgelegenheidseffecten was toen nog nauwelijks 
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iets bekend. Bij gebrek aan individuele voordelen 
gekoppeld aan arbeidstijdverkorting werd de eis van 
garanties voor herbezetting sterk aangzet: de werkge
legenheidseffecten moesten voor een ieder zichtbaar 
worden als een soort gezamenlijk gedeeld goed per 
onderneming of vestiging. Sluitende herbezettingsaf
spraken werden voor de werknemers een voorwaarde 
voor verdergaande A TV. 
De cao-onderhandelaars zagen zich aldus met niet 
realiseerbare eisen naar de onderhandelingstafel ver
trekken. Daarbij stuitten ze ook nog eens op een 
gegroeide weerstand tegen ATV aan werkgeverszijde. 
Er ontstond een onoverbrugbare kloof. Mede als ge
volg van de weerstanden van verenigingen van hoger 
personeel, die geen heil zagen in verdergaande ar
beidstijdverkorting en kozen voor de positie van de 
free-rider, zagen de onderhandelaars zich gedwongen 
met cao's in te stemmen zonder arbeidstijdverkorting. 
in een enkel geval werden afspraken over een zesen
dertig-urige werkweek zoals we al schreven, zelfs als
nog afgekocht. 

Conclusies 
ATV is mijns inziens nog steeds een belangrijk middel 
in de strijd tegen de werkloosheid. Zeker nude overca
paciteit in de ondernemingen langzaam aan is verdwe
nen, mag van een positief effect van A TV op de 
herverdeling van arbeid worden uitgegaan. Daarnaast 
wijs ik hier nogmaals op de macro-economische effec
ten van arbeidstijdverkorting. 
Om het proces van A TV opnieuw op gang te krijgen is 
een grotere mate van centralisatie in het arbeidsvoor
waardenoverleg noodzakelijk. Ten eerste om op dat 
niveau mogelijkheden te scheppen om extra baten toe 
te kennen aan de individuele werknemers bij een 
beleid gericht op A TV, bijvoorbeeld door middel van 
premie-verlichting of differentiatie - een door de 
huidige minister van Sociale Zaken en Werkgelegen
heid afgewezen middel. Een grotere mate van centrali
satie maakt een ruil mogelijk tussen de drie partijen. 
Centralisatie is ten tweede nodig om zoveel mogelijk te 
voorkomen dat in bepaalde ondernemingen of be
drijfstakken geen ATV wordt overeengekomen, het
geen een domino-effect kan hebben op andere onder
nemingen en bedrijfstakken. Deze centralisatie hoeft 
niet in alle opzichten ten koste te gaan van het decen
trale niveau. Hierv66r is al gesteld, dat tal van aange
legenheden slechts op ondernemingsniveau, of zelfs 
nog lager, behandeld kunnen worden. Er moet ge
zocht worden naar een nieuw evenwicht, dat thans ten 
nadele van het centrale niveau is doorgeslagen. 

Een andere conclusie heeft op het decentrale niveau 
betrekking. Kwalitatieve en kwantitatieve werkgele
genheidseffecten, zo goed als arbeidsduur en arbeids
loon, zijn in zekere zin complementair. Bij De Bijen
korf werden de kwantitatieve ontwikkeling van werk
gelegenheid en de arbeidsduur in gewenste richting 
bijgesteld. Tegelijkertijd bracht een voortgaande fle
xibilisering en een daling van het gemiddeld uurloon 
een daling van de gemiddelde arbeidsvoorwaarden 
met zich mee. Een doeltreffend beleid moet dus beide 
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aspecten omvatten en ook aan het streven naar algehe
le flexibilisering paal en perk stellen. 
Tevens moet bezien worden in hoeverre realisering 
van concrete beleidsdoelstellingen gepaard zal gaan 
met problemen als gevolg van niveau- en of fasever
schillen. Eventueel te voorziene problemen als gevolg 
van het uiteenlopen van regelings- en beslissingsni
veau dienen ook beoordeeld te worden in het Iicht van 
de relatieve machtspositie die de vakbeweging op die 
niveaus heeft. Het heeft in de huidige situatie, waarin 
de macht van de vakbeweging binnen de onderneming 
nog sterk te wensen overlaat, geen zin op het regelings
niveau afspraken te maken terwijl men op het beslis
singsniveau, mede als gevolg van faseverschillen, niet 
in staat is afspraken te controleren en nakoming daar
van af te dwingen. In dat verband moeten bijvoor
beeld grote vraagtekens worden gezet bij het nut van 
een centraal akkoord, zoals dat in mei 1986 werd 
afgesloten over het terugdringen van de werkloosheid 
met tweehonderd duizend in vier jaar. 
Doorgaan met arbeidstijdverkorting, zo is dus de 
boodschap. Geen herbezettingsafspraken meer, om
dat controle op herbezetting van arbeidstijdverkor
ting vrijwel onmogelijk is. Herwaardering van het 
overleg in de Stichting van de Arbeid en de rol van de 
overheicL-bij verdergaande arbeidstijdverkorting en 
andere maatregelen die we collectief wei willen, maar 
waaraan op individueel niveau geen prioriteit wordt 
gegeven . In volledig gedecentraliseerde arbeidsver
houdingen doorbreken de werkgevers het werkne
mersfront en is geen ruil tussen de drie partijen moge
lijk. 
Recente uitlatingen van Lubbers over de mogelijkheid 
van een loonmaatregel in 1988 bij te hoge loonstijgin
gen zouden voor de Partij van de Arbeid aanleiding 
moeten zijn het kabinet ertoe aan te zetten zich als 
partij tegenover en met de sociale partners op te stellen 
en bij te Iaten dragen aan een realistisch werkgelegen
heidsbeleid. 

Not en 

* 

I. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Voor de hulp bij de totstandkoming van dit onderzoek 
dank ik Ben van Zweden en Dick Lammertink, tijdens 
mijn onderzoek bestuurders van de Dienstenbond FNV, 
Prof. Dr. Siegwart Lindenberg van het Sociologisch 
lnstituut en in het bijzonder Drs. J. van der Werfvan het 
Bedrijfskundig Instituut, beide te Groningen. N.b. dit 
artikel is gebaseerd op mijn scriptie met dezelfde titel. 
A. Teulings (red), F . Leijnse en F. van Waarden. De 
nieuwe vakbondsstrategie: Problemen en dilemma 's in 
loonpolitiek en werkgelegenheidsbeleid Samsom, Al
phen a .d. Rijn/ Brussel, 1981. dl. 4, pag. 119-258. 
F. Nype1s en K. Tamboer, Wim Kok; Vijftien jaar 
vakbeweging, Amsterdam, 1985. 
Chr. de Neubourg en L. Kok, Arbeidstijdverkorting, 
Het Spectrum, Utrecht, 1984, pag. 51. 
F. Leijnse, 'Arbeidstijdverkorting als onderhandelings
object' . In J .J . van Hoof e.a. Herverdeling van arbeid, 
Kluwer, Deventer, 1983, Ibid pag. 87. 
J. Visser, 'De 1angzame haast van de arbeidstijdverkor
ting' . Tijdschrift voor Politieke Ekonomie, september 
1985, pag. 45. 

Vervolg op biz. 49. 

] 

( 

' ~ 



he-

ing 
.an 
er
Jlg 
ni
·an 
die 
rin 
mg 
gs
Iis
tiet 
ar
or
·an 
:rd 
eid 

de 
m
or
het 
de 
en 

1ar 
rdt 
er
ne
ge-

eid 
in
ing 
als 
len 
~n-

)ek 
ens 
IV, 
sch 
het 
dit 
I. 
De 
; in 
AI-

aar 

ng, 

gs
~id, 

or
ber 

49. 

De andere pro·vincie: 
een evaluatie van de collegeprogramma's 
1987-1991 

Op 28 april 1987 is in aile provincies een nieuwe 
vierjarige zittingsperiode van Provinciale Staten be
gonnen. Er zijn nieuwe colleges van Gedeputeerde 
Staten gevormd en de collegepartijen hebben afspra
ken gemaakt over het te voeren beleid in de komende 
vier jaren. In aile twaalf provincies zijn deze afspra
ken vastgelegd in een 'collegeprogramma' . 
Er zijn tenminste twee redenen om te veronderstellen 
dat in deze collegeprogramma's een ander geluid zal 
doorklinken dan in de collegeprogramma's van vijf of 
negen jaar geleden. 
In de eerste plaats is er recentelijk enige duidelijkheid 
ontstaan over de positie van de provincie in het be
stuurlijke bestel van ons land. Regering en parlement 
hebben namelijk definitief afgezien van plannen om te 
komen tot de vorming van 'regionale doe-provincies' . 
Hiermee is een einde gekomen aan de discussie over 
een nieuwe provinciale indeling van Nederland (een 
aanmerkelijk groter aantal provincies dan de huidige 
twaalf) en - daarmee samenhangend - over een 
substantie!e vergoting van het provinciale takenpak
ket. Parallel daaraan is de positie van het lokale 
bestuur in het bestuurlijke bestel herbevestigd en zelfs 
versterkt. Krachtens de nieuwe wet op de gemeen
schappelijke regelingen moeten boven-lokale en regio
nale problemen door de gemeenten zelfworden behar
tigd binnen intergemeentelijke samenwerkingsver
banden, en dus niet - zoals aanvankelijk de bedoe
ling was - door provincies-nieuwe stijl. 
Hoewel aldus het perspectief van de regionale doe
provincie is vervallen, valt niettemin te constateren 
dat het takenpakket van de provincies-oude stijl in de 
laatste vijftien jaren sterk is toegenomen. Deze laatste 
ontwikkeling is niet onbesproken gebleven. Er is in het 
bijzonder grote twijfel gerezen over de wijze waarop 
de provincies gestalte geven aan hun toegenomen 
planningstaken. Ook de relatie tussen provincie en 
gemeenten, onder meer via het provinciale toezicht, is 
sterk bekritiseerd. Deze tegengestelde ontwikkelingen 
- geen regionale doe-provincie, maar wei meer ta
ken - heeft de provinciale besturen geconfronteerd 
met de vraag naar hun eigen identiteit. 1 De collegepro
gramma's, die in maart/april jl. zijn opgesteld, bieden 
bij uitstek de mogelijkheid om deze identiteitsvraag te 
beantwoorden. 
In de tweede plaats zijn de provincies, met het aantre
den van het kabinet-Lubbers-I in 1982, geconfron
teerd met aanzienlijke kortingen op hun inkomsten, 
zowel waar het de algemene provinciefondsuitkerin
gen als waar het de diverse specifieke uitkeringen 
betreft.2 Deze door het Rijk opgelegde kortingen zijn 
in 1986 met de komst van het kabinet-Lubbers-11 
verder doorgezet. Hierdoor zijn en worden de provin-

cies gedwongen te bezuinigen op bestaande taken. De 
alom gevoelde noodzaak om ook nog financiele ruim
te te creeren voor het voeren van nieuw beleid, zal de 
omvang van het bezuiningsprobleem alleen maar ver
groten. 
Kon men wellicht in de afgelopen jaren de verminder
de inkomsten nog deels opbrengen door efficientiever
groting, of het Iaten vallen van minder belangrijke 
taken, bij vee! provincies zal die 'rek' er nu wei uit 
zijn. In de komende vier jaren zullen bezuinigingen 
veelal leiden tot een reele vermindering van het be
staande takenpakket. In het verleden was men mis
schien gewend om zich in collegeprogramma's te pro
fileren op de nieuwe taken die men wilde aanpakken, 
voor de periode 1987-1991 zou voortzetting van deze 
lijn getuigen van 'oogkleppen-politiek'. Het is de 
moeite waard om deze veronderstelling te toetsen aan 
de hand van de collegeprogramma's die in het afgelo
pen voorjaar tot stand zijn gekomen. 
Beide hierboven geschetste overwegingen vertonen 
ook een bepaalde samenhang. Het ligt voor de hand 
om aan te nemen dat provincies, die gesteld voor de 
uitdaging van een nieuwe koers en gedwongen tot 
bezuinigingen, geen min of meer vrijblijvende beleids
programma's kunnen opstellen. Het collegeprogram
ma zal houvast moeten bieden voor het voeren van een 
concreet beleid. Het wordt daardoor minder een poli
tiek pamflet en meer een bestuurlijk sturingsinstru
ment.3 
In dit artikel zal worden nagegaan of deze hoog 
gestemde verwachtingen in de collegeprogramma's 
van de twaalf provincies zijn terug te vinden. We doen 
dit ander andere aan hand van een aantal aan een 
recente WBS-publikatie ontleende criteria. 

De 'andere provincie': nieuwe taakopvattingen en 
bestuursstijl 
De provinciale overheid moet zich bezinnen op haar 
rol binnen het bestuurlijke bestel van Nederland. De 
kritiek, waaraan de provincie bloot staat, laat zich in 
globale termen als volgt omschrijven. 
In de eerste plaats is er te weinig respect voor de 
gemeentelijke beleidsvrijheid. Bij haar plannen houdt 
de provincie te weinig rekening met wensen en moge
lijkheden op het gemeentelijk niveau. Soms ' pakt de 
provincie problemen op' die zij aan de gemeenten zou 
moeten over Iaten. Ook wordt de provincie nogal eens 
verweten te vee! over de schouders van de gemeenten 
mee te kijken. 
In de tweede plaats is de wijze waarop de provincie 
haar planvormende taak vervult onderhevig aan kri
tiek . De planvorming zou te theoretisch en daarom te 
weinig uitvoeringsgericht zijn. Bovendien zou de vak-
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matige inbreng van een (te groat) provinciaal ambte
narenapparaat te sterk overheersen; bureaucratisering 
en een gebrek aan politieke sturing hangen hiermee 
sam en. 
In de derde plaats zou de provincie zich meer moeten 
opstellen als 'mede-overheid'. Dit vereist een be
stuursstijl waarin dwingende sturing en regelgeving 
plaats moeten maken voor overleg en 'partnership'. 
Niet onvermeld mag blijven dat ook de Rijksoverheid 
er het nodige toe bijdraagt dat de provincie in het 
bestuurlijke middenveld weinig bewegingsruimte 
krijgt. De planvorming door de provincie is veelal aan 
een overdaad van regels van de Rijksoverheid gebon
den. Bovendien laat het Rijk vaak provinciale plannen 
opstellen zonder zeggenschap over de geldkraan over 
te dragen. En bij het toezicht op de gemeenten komt de 
Rijksoverheid ook soms direct of indirect in beeld. 
Deze houding van het Rijk leidt tot halfslachtige 
decentralisatie. Echter, ook de provincies zouden be
reid moeten zijn zelf, waar dit mogelijk en zinvol is, 
taken over te dragen aan gemeenten. Een gedifferen
tieerde aanpak, die rekening houdt met de grootte en 
dus met de mogelijkheden van de gemeenten, geniet 
daarbij de voorkeur. 
De knelpunten ten aanzien van de bestuurlijke positie 
van de provincie roepen de noodzaak op tot verande
ring in de keuze van en de wijze waarop de provincie 
haar bestuursinstrumenten hanteert. Hierbij is een 
rubricering aangebracht, die wordt ontleend aan het 
recente rapport van de Wiardi Beckman Stichting. 4 

Ten aanzien van de planvorming wordt een pleidooi 
gehouden voor meer flexibiliteit en minder voorschrif
ten. Planning zonder reele zeggenschap over de mid
delen die voor de uitvoering van de planning nodig 
zijn, wordt van de hand gewezen. Bovendien zou de 
planning minder vakmatig-ambtelijk moeten geschie
den, terwijl het prirnaat van de politiek versterking 
behoeft. s 
Decentralisatie van Rijk naar provincies wordt aanbe
volen. Hei moet daarbij wei gaan om 'volledige' 
decentralisatie, hetgeen een overdracht van taken met 
de bijbehorende bevoegdheden en middelen impli
ceert. Voorts wordt ook de overdracht van bepaalde 
provinciale taken naar het gemeentelijk niveau bena
drukt; hierbij zou een gedifferentieerde aanpak moe
ten gelden: een aanpak waarin de grate steden een 
bijzondere plaats innemen.6 
Het provinciale toezicht op de gemeenten moet terug
houdend zijn. Dit betekent onder meer dat preventief 
toezicht zoveel mogelijk moet worden vermeden; 
eigenlijk is deze vorm van toezicht aileen toegestaan 
als repressief toezicht tekortschiet. De normen voor 
het toezicht moeten helder en restrictief zijn. Aan het 
toezicht op provinciaal niveau wordt de voorkeur 
gegeven boven toezicht door het Rijk. 7 

Ten aanzien van de regionale samenwerkingsverban
den van gemeenten in het kader van de Wet Gemeen
schappelijke Regelingen (WGR) past het de provincie 
om een motiverende en stimulerende rol te vervullen. 
De bundeling van bestaande regelingen is hierbij het 
uitgangspunt; een volledige integratie is niet strikt 
nodig. De provincie zou vooral de vrijwillige samen-
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werking tussen gemeenten moeten bevorderen. Zij 
zou terughoudend en behoedzaam moeten opereren, 
voorzover gemeenten niet of onvoldoende tot samen
werking komen, dan wei in een onder ling conflict zijn 
verwikkeld. Als dat goed wordt beargumenteerd, 
moeten provincies afwijkingen toestaan van de inde
ling in samenwerkingsgebieden ingevolge de WGR.s 
De positie van de provincie ten opzichte van de grote 
steden, die zich binnen de provinciegrenzen bevinden, 
moet worden gekenmerkt door extra terughoudend 
toezicht en een versterkte decentralisatie naar het 
gemeentelijk niveau. Grote steden zijn vaak de centra 
van een grater stedelijk gebied, een agglomeratie. De 
provincie kan bemiddelend optreden bij eventuele 
conflicten binnen de agglomeratie; bovendien kan de 
provincie zich opwerpen als pleitbezorger bij het Rijk 
voor de verwerving van extra financiele armslag ten 
behoeve van de agglomeratie.9 
De 'andere provincie' ontstaat niet aileen door een 
wijziging van de inzet van bestuursinstrumenten 
(planning, toezicht, coordinatie en dergelijke). Ook 
de bestuursstijl zal moeten veranderen. Dit moet tot 
uitdrukking komen in een groat respect voor de auto
nomie van de gemeenten, alsmede in een 'selectieve' 
houding waar het gaat om de vraag of en zo ja op 
welke wijze bemoeienis van de provincie iets toevoegt 
aan de behartiging van taken op gemeentelijk niveau. 
De provincie moet zich ten opzichte van de gemeenten 
opstellen als 'partner' in plaats van 'regelneef'. In 
diezelfde context past een overleggende en communi
catieve opstelling van de provincie. Dat daarbij weinig 
ruimte aanwezig is voor bestuurlijk spektakel, behoeft 
geen betoog; de politiek van de provincie dient 'low 
profile' te zijn.to 

Beoordeling van de twaalf collegeprogramma's aan de 
hand van bovenstaande criteria omtrent de 'andere 
provincie' Ievert de volgende conclusies op. In het 
algemeen blijkt de rubricering uit de WBS-brochure 
een bruikbaar toetsingskader te vormen voor een on
derzoek naar de 'andere provincie', voor zover dit 
begrip in de provinciale collegeprogramma's gestalte 
krijgt. De categorieen uit deze rubricering zijn in grate 
lijnen op aile colleprogramma's van toepassing. Wei 
brengen de provincies per categorie vaak duidelijk 
verschillende accenten aan. 

Een sobere· en selectieve toepassing van het plannings
instrument komt als expliciet geformuleerd algemeen 
uitgangspunt in de helft van de twaalf collegepro
gramma's voor. Daarnaast noemen diverse provincies 
concrete beleidsterreinen, waarop de planning kan 
worden verminderd. Het gaat dan vooral om ruimte
lijke ordening (streekplannen: 10 x) en welzijn (4 x ). 

Decentralisatie van Rijkstaken naar de provincies 
wordt steeds gekoppeld aan de eis dat de bijbehorende 
financiele middelen (en bevoegdheden) gelijktijdig en 
in voldoende mate worden overgedragen (11 x ). De
centralisatie van provinciale taken naar de gemeenten 
komt nadrukkelijk in beeld (7 x ), waarbij Noord- en 
Zuid-Holland voor een gedifferentieerde aanpak gere-
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Iateerd aan de gemeentegrootte kiezen. Over decentra
Iisatie van provinciale taken naar intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden zijn sommige provincies te
rughoudend of zelfs uitgesproken negatief (3 x ). De 
meeste collegeprogramma's zwijgen echter op dit 
punt. Concrete voorstellen tot decentralisatie van pro
vinciale taken naar gemeenten komen in zes college
programma's voor, op uiteenlopende beleidsterrei
nen. 

Terughoudend toezicht op gemeenten en waterschap
pen vindt veel weerklank (8 x ). Intcrgemeen/ijke sa
menwerking op basis van de WGR moet volgens zeven 
provincies worden bevorderd. In zes gevallen worden 
hiervoor concrete beleidsterreinen genoemd. Een fle
xibele bantering van de regio-indeling wordt drie maal 
vermeld. 

De aparte behandeling van de grote steden speelt 
slechts in Noord- en Zuid-Holland, waar men de 
afspraken, die in de vorm van raamovereenkomsten 
met Amsterdam respectievelijk Rotterdam en Den 
Haag zijn gemaakt, voor concrete beleidsterreinen wil 
uitwerken. Zuid-Holland overweegt uitbreiding van 
de werking van de raamovereenkomst naar middel
grote gemeenten en op onderdelen eventueel ook naar 
andere gemeenten. Het is opvallend, dat een dergelij
ke aparte behandeling van de gemeente Utrecht niet 
voorkomt in het Utrechtse provinciale collegepro
gramma. 

Een andere bestuursstijl is in aile collegeprogramma's 
terug te vinden. Het gaat hierbij zowel om algemene 
uitgangspunten (bijvoorbeeld respect voor de gemeen
telijke autonomie, meer samenwerking tussen provin
cie, gemeenten, bedrijven enzovoort), als om voorstei
Ien, die op meer concrete punten betrekking hebben. 
Hoewel vermindering van regelgeving niet als afzon
derlijke karakteristiek van de 'andere provincie' ge
noemd wordt in de WBS-brochure, is er wei een 
duidelijke samenhang met het begrip 'andere be
stuursstijl'. In relatief veel collegeprogramma's (8 x) 
komt deregulering aan de orde. 

Samengevat kan men stellen, dat de categorie 'andere 
bestuursstijl' het begrip 'andere provincie' het duide· 
lijkst gestalte geeft. 
Het is daarbij goed te bedenken, dat de 'andere pro
vincie' zeker geen terugval in de 'beleidsarme' situatie 
van v66r de jaren zeventig impliceert. De auteurs van 
de WBS-brochure schrijven hjerover: ' ... ons staat 
geen terugtred van de provincie voor ogen, wij pleiten 
voor een optimale provincie. Niet een provincie die 
zich als ·het even kan zo breed mogelijk maakt, maar 
een provinciaal bestuur dat strategisch denken en 
handelen voorop stelt en zich vergewist van het rende
ment van zijn optreden. 11 

Het gaat dus vooral om een andere bestuursstijl. Wie 
de twaalf collegeprogramma's vergelijkt, kan - zoals 
hierboven werd aangegeven - deze stijlverandering 
duidelijk traceren. Overigens tonen de programma's 
een beeld van twaalf provincies, die - ieder op hun 

manier - zich terdege bewust zijn van hun in de 
afgelopen decennia gegroeide takenpakket en die als 
regel deze taken, ondanks een veranderende aanpak, 
willen blijven uitvoeren. 

De 'andere provincie': de wenselijkheid van financUHe 
stu ring 
Evenals in de voorgaande jaren, moeten de provincies 
in de jaren '87-'91 rekening houden met een aanzien
lijke vermindering van financiele inkomsten. Ingevol
ge het bestuursakkoord tussen het Rijk en de provin
cies, dienen de provincies een evenredige bijdrage te 
leveren aan de door het Rijk geplande ombuigingen. 
Als de Rijksoverheid in de loop van de kabinetsperio
de nadere ombuigingsmaatregelen noodzakelijk acht, 
zullen de provincies onder bepaalde condities el!n 
evenredig aandeel moeten leveren. 12 

De exacte financiele effecten zijn nu nog niet bekend, 
maar deze zullen minimaal 51 miljoen gulden bedra
gen op een totale provinciefondsuitkering van 990 
miljoen gulden; dit komt overeen met een korting van 
ruim vijfprocent.13 Daarnaast zijn er nog kortingen te 
verwachten voor een aantal specifieke uitkeringen, 
bijvoorbeeld een extra korting van circa dertien pro
cent op de uitkering van WVC in het kader van de 
Welzijnswet aan de provincies. 14 Als tegenhanger van 
deze bezuinigingsmaatregelen moet worden gewezen 
op een extra uitkering aan de provincies van vijftien 
miljoen gulden (vanaf 1990) ten behoeve van werkge
legenheidsbevorderende investeringen. 1s 
Hierboven is aangegeven dat de algemene korting op 
het provinciefonds minimaal vijf procent bedraagt. 
Het bezuinigingsprobleem waarvoor provincies zich 
zien gesteld, is echter veel groter. Het is aannemelijk 
uit te gaan van een bruto-bezuiniging van acht a twaalf 
procent, en wei om de volgende redenen: 
- de ervaring wijst uit dat kortingen op het provincie
fonds, die aan het begin van een kabinetsperiode 
worden vastgesteld, in de loop van zo'n kabinetsperio
de door extra kortingen worden gevolgd; 
- ook op specifieke uitkeringen zullen substantiele 
kortingen plaatsvinden; de ervaring leert dat deze 
kortingen soms tijdelijk en veelal voor een beperkt 
deel worden opgevangen uit de algemene middelen 
van de provincie, waardoor het bezuinigingsprobleem 
voor deze algemene middelen verder wordt vergroot; 
- er zal ook financiele ruimte nodig zijn om, althans 
enig, nieuw beleid te kunnen voeren . 
Elk van deze redenen leidt niet zonder meer tot een 
bepaald bedrag aan bruto-bezuinigingen die een pro
vincie moet doorvoeren. Er zijn immers ook beleids
matige keuzes die dit bedrag belnvloeden. Vandaar 
dat de vereiste bruto-bezuiniging is weergegeven in de 
vorm van een bepaalde orde van grootte, i.e. acht a 
twaalf procent. 
De vraag is nu of in de collegeprogramma's met dit 
bezuinigingsprobleem rekening is gehouden. De wijze 
waarop met dit probleem rekening wordt gehouden 
kan sterk varieren: van de erkenning van het betref
fende probleem tot het min of meer in detail aangeven 
van de oplossingsrichtingen. 
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Beoordeling van de twaalf collegeprogramma's op 
basis van bovenstaande vraagstelling heeft de volgen
de resultaten opgeleverd. In ongeveer de helft van de 
collegeprogramma's wordt het financiele probleem 
waarmee de provincies worden geconfronteerd, expli
ciet onderkend. men spreekt over voortdurende bud
gettaire krapte, onevenredig zware kortingen op de 
uitkeringen die de provincies van de Rijksoverheid 
ontvangen en de noodzaak tot het maken van moeilij
ke keuzes tussen wat wei en niet in stand kan blijven. 
In aile programma's wordt, zij het in verschillende 
bewoordingen, aangegeven dater een financii:He meer
jarenplanning moet komen waarin een nadere uitwer
king van het collegeprogramma plaats vindt. Daarbij 
wordt veelal het uitgangspunt van een structureel 
sluitende begroting genoemd. Ook is er een ander punt 
van algehele overeenstemming: de provinciale taken 
moeten kritisch worden doorgelicht, c.q. dienen te 
worden beoordeeld op hun doelgerichtheid en doel
matigheid. Sommige provincies noemen daarnaast 
een aantal algemene 'aandachtspunten' die bij even
tuele bezuinigingen in acht moeten worden genomen, 
zoals: 

de gevolgen voor de werkgelegenheid; 
de lasten voor de burgers; 
handhaving van de werkgelegenheid voor zittend 
provinciaal personeel. 

Slechts bij een beperkt aantal provincies (Groningen, 
Overijssel, Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland) is 
sprake van een meer uitgewerkte 'financiiHe para
graaf'. De programma's van Groningen en Zuid
Holland geven als enige een kwantitatieve aanduiding 
van het bezuinigingsprobleem. In het Groningse pro
gramma worden bezuinigingsaccenten genoemd, in de 
zin van beleidsterreinen waarop relatief zware bezui
nigingen wenselijk en nodig zullen zijn . In het Zuid
Hollandse programma worden juist die beleidsterrei
nen vermeld die bij eventuele bezuinigingen moeten 
worden ontzien. 
In geen van de twaalf collegeprogramma's wordt ove
rigens een aanzet gegeven tot een financiele meerja
renplanning in de vorm van bezuinigingen en nieuw 
beleid, inclusief de daarbij behorende bedragen. 

Voorts zijn nog de volgende bevindingen het vermel
den waard: 

Slechts in een beperkt aantal programma's (2 x) 
wordt de financiele omvang van voorgenomen 
'nieuw beleid' aangegeven; 
In sommige collegeprogramma's (5 x) wordt geen 
enkele uitspraak gedaan over verhoging of verla
ging van de opcenten op de motorrijtuigenbelas
ting; 
In diverse programma's wordt aandacht besteed 
aan privatisering (4 x) en/ of budgetfinanciering 
(6x). 

Conclusies 
Het is opvallend dat het nieuwe geluid uit de WBS
brochure Ontwikkelingslijnen voor de provincie in 
aile programma's doorklinkt. Er zijn wei accentver
schillen, maar met betrekking tot planvorming, de-

48 

centralisatie, toezicht en een 'andere' bestuursstijl zijn 
de overeenkomsten treffend. Een eenduidige verkla
ring hiervoor is niet te geven. Het kan zijn dat de 
PvdA, c.q. de ideeen van die partij, van overheersende 
invloed is of is geweest op de inhoud van de betrokken 
programma's. Het is echter ook mogelijk dat de 
PvdA-ideeen samenvallen met de opinies die ook in 
andere grote partijen, met name CDA en VVD, wor
den uitgedragen. De laatste veronderstelling lijkt het 
meest aannemelijk. Dit betekent dat de veranderde rol 
van de provincie gemeengoed is geworden en nauwe
lijks onderwerp is van partij-politieke controverse. 
Een gedepolitiseerd thema dus. 
Bij ons onderzoek naar de collegeprogramma's 
'87-'91 hebben wij weinig aanwijzingen gevonden 
voor het weleens gesignaleerde 'weg-met-ons-gevoel'. 
De discussies over de reorganisatie van het binnen
landse bestuur, en met name de minder grote nadruk 
op de provinciale bestuurslaag, hebben dit sentiment 
doen ontstaan. In de collegeprogramma's komt echter 
een provincie naar voren die weliswaar haar plaats 
weet, maar haar huidige takenpakket met de nodige 
ambities wil uitvoeren. Er is zelfs een sterkere neiging 
decentralisatie van het Rijk naar de provincies te 
bepleiten dan decentralisatie van de provincies naar 
gemeenten. Het bestuurlijke pad dat de provincies 
willen bewandelen is dus zeker geen 'dead-end-street ' . 
Uit het voorgaande valt niet eenduidig te concluderen 
dat de nieuwe identiteit van de provincies reeds gestal
te heeft gekregen. De provincies hebben weliswaar 
geprobeerd de identiteitsvraag te beantwoorden, maar 
een en ander moet nog in concrete daden worden 
omgezet. Bovendien blijft er een zekere spanning 
bestaan tussen het hernieuwde zelfbewustzijn van de 
gemeenten en de 'teruggedrongen' provincie. Vooral 
in provincies met stedelijke agglomeraties zal die 
spanning voelbaar zijn. 
Vee! minder duidelijk zijn de conclusies ten aanzien 
van de financiele sturing van de collegeprogramma's 
(het bezuinigingsprobleem). In de eerste plaats zijn er 
wat dit betreft vee! grotere verschillen tussen de colle
geprogramma's dan bij het thema van de ' andere 
provincie' . In de tweede plaats is de financiele sturing 
bij het grootste dee! van de programma's minimaal te 
noemen. Men kan dit positief interpreteren als een 
uiting van realisme ten aanzien van de beperkte pre
tenties van financiele planning. Een cynische conclu
sie ligt echter meer voor de hand. Ervan uitgaande dat 
bezuinigingen een grote rol spelen in het bestuurlijke 
proces van de provincies gedurende de komende ja
ren, moet sterk worden getwijfeld aan de mate waarin 
de collegeprogramma's hiervoor een bruikbare lei
draad zullen vormen. Het pamflettisme, met name de 
profilering op nieuwe taken die men wil aanvatten, is 
nog prominent aanwezig. 

Ter afsluiting nog een tweetal kanttekeningen. Onze 
bevindingen ten aanzien van de veranderde taakop
vatting en de financiele sturing bij de provincies anno 
1987 zijn uitsluitend gebaseerd op de collegeprogram
ma's van die provincies voor de periode 1987-1991. 
Dit beperkt de zeggingskracht van onze conclusies. 
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Het beleid zelf is namelijk geen onderwerp van onder
zoek geweest, terwijl een zekere discrepantie tussen de 
beschrijving van de hoofdlijnen van beleid en dit 
beleid c.q. de uitvoering daarvan niet ondenkbaar is. 
Voorts valt niet uit te sluiten dat bepaalde opvattingen 
al tot het aanvaarde beleid van de provincies behoren 
en daarom niet opnieuw een plaats hebben gekregen in 
een collegeprogramma. 
Opvallend is verder dat de collegeprogramma's zich 
vooral richten op de beleidsterreinen die nog in ont
wikkeling zijn, c.q. een zekere dynamiek vertonen 
(bijvoorbeeld milieu) en beleidsterreinen die in de 
publieke opinie 'hoog scoren' zonder dat dit samen
gaat met adequate bevoegdheden (met name werkge
legenheid). De traditionele provinciale taken (verkeer 
en vervoer en waterstaat) krijgen daarentegen weinig 
programmatische aandacht. 
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Bosbaan-restaurant 

De oude hertebok in zijn stamcafe 
met wielrenners, hardlopers, roeiers 
denkt aan de jeugdliefde voor een ree 
en aan latere hindes uit roedels 

Het smaldier waar hij tenslotte op vie! 
heeft amandelvormige ogen 
met glanzende blik voor zijn herteziel 
en een groot zekerend vermogen 

Naar 't cafe gaat zij bijna nooit met hem mee 
er zit teveel kaalwild, dat haat ze 
zij drinkt veelliever thuis met hem thee 
hij gaat er aileen heen, dat laat ze 

Hij drinkt er zijn glas, hij rookt er zijn bolknak 
kijkt naar de reeen-gezinnen 
is er het enige plaatshert, dat straks 
voor zijn smaldier een vers gaat verzinnen 

19 September 1987 
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Zij noemt mij kintie en dat vind ik fijn 
bij het instoppen 's avonds in bed 
als ik alles voor morgen heb klaargezet 
sigaar en water en mijn medicijn 

Vroeger wiegde zij ons poezekind in haar armen 
maar die is nu dood en uit erbarmen 
leggen wij op zijn sterfdag bloemen voor hem 
neer 
hopend dat hij een vos werd in 's Ievens weder
keer 

Maar vandaag zijn wij 17 jaar getrouwd 
en wie zijn poes in ere houdt 
heeft in 't hiernumaals niets te vrezen 

Laat dat ook zo in 't hiernamaals wezen 
als Judy uit haar as rijst als een ree 
en ik loop als een bokje met haar mee 
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Signalement 

Het CDA tussen Zijlstra en Lubbers 

In een gedenkboek bij het vijftigjarig bestaan van het 
Ministerie van Algemene Zaken hebben twee christen
democraten zich recent niet weinig verschillend uitge
laten over de huidige plaats en taak van de (centrale) 
overheid. Oud-premier Zijlstra merkt op: 'De staat zal 
wezenlijk terug moe ten. Anders is er geen redden meer 
aan.' Lees daartegenover in datzelfde boek de huidige 
minister-president Lubbers; die vindt het 'eigenlijk 
onjuist om over "terugtredende overheid" te spre
ken'. 
Nu zal het niet echt moeilijk zijn om uit eigen sociaal
democratische kring vergelijkbare tegengestelde op
vattingen over de staat op te diepen. De beide citaten 
dienen er dan ook niet primair toe om te kunnen tonen 
'hoe verdeeld die christen-democraten weer zijn', 
maar om vast te stellen hoezeer zowel in de PvdA als in 
het CDA de noodzakelijke herwaardering van plaats 
en opdracht van de staat een zoektocht is, waarbij van 
een algemeen gedeeld gevoelen nog niet kan worden 
gesproken. Dat is geen wonder, want de problemen 
zijn er ingewikkeld genoeg voor. 
Belangrijker is dat grote partijen in Nederland - en 
daarbuiten - zich gezet hebben aan een herwaarde
ring van erfgoed en ideeen, daarin zowel de lange
termijnuitlopers van democratisering en democrati
sche kritiek als de economische omslag van recente 
jaren verwerkend. 
Het CDA is daarbij sinds een aantal jaren in het 
bijzonder gelnteresseerd in de verdeling van verant
woordelijkheden tussen staat, georganiseerde maat
schappij en individu. Dat heeft vorm gekregen in de 
Discussienota over de verantwoorde/ijke samenle
ving, die in de herfst van vorig jaar is verschenen en 
waarover zijn partijraad zich in juni 1988 heeft uit te 
spreken. In feite gaat het om een vervolgnota op het 
geschrift Van verzorgingsstaat naar verzorgingsmaat
schappij, in 1983 verschenen, tezamen met een partij
stuk over de interne organisatie en besluitvorming. 
Dat wijst er op, dat het orientatieproces in het CDA 
vier jaar eerder is begonnen dan in de Partij van de 
Arbeid. In PvdA-termen: de nota's van '83 spraken 
over 'strategie' en 'organisatie', nadat a! eerder een 
programma van uitgangspunten was geformuleerd. 
Die voorsprong in de tijd is geen wonder: pas sinds 
1980 vormt het CDA een partij; bovendien was de 
verkiezingsuitslag van 1982 een teleurstelling die sti
muleerde tot bezinning. 
Wat de strategienota van 1983 en de recent verschenen 
discussienota doen, is de plaats van het CDA bepalen 
in het politiek en maatschappelijk krachtenveld, daar-

bij uitgaande van oude protestants-christelijke en ka
tholieke concepties over 'souvereiniteit in eigen kring' 
en 'subsidiariteit.' Dus is het ook wei iets meer dan 
strategie aileen: werkstukken als deze trachten tegelijk 
een visie op de gewenste maatschappij-ontwikkeling te 
geven. Per saldo kiest de huidige discussienota meer 
de richting van Lubbers dan die van Zijlstra, wat 
overigens betekent dat de tijd sedert 1983 (toen Zijl
stra wat meer werd aangehangen) niet heeft stilge
staan. 
Om dat te kunnen toetsen is het nodig naar de nota van 
1983 terug te gaan en vooral naar het vee! besproken 
rapport van de commissie- Wijffe/s Werk/oosheid en 
de crisis in onze samen/eving, uitgebracht door het 
Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. (Dat rap
port stond eveneens centraal in Paul Schejjers artikel 
over het CDA in Socialisme en Democratie, 1987/5.) 
Beide stukken stonden bol van kwalificaties als 'ver
wende samenleving ', 'ik-cultuur', 'kwartair levensge
voel', 'consumentisme'en 'socialeleegte'. Hetwashet 
cultuurpessimisme van Provo en linkse critici als Ha
bermas uit de jaren zestig, nu echter herhaald vanuit 
een geheel andere politieke hoek en samengevoegd 
met economisch liberalisme. En het was de brede en 
verregaande staatsbemoeienis van de verzorgingsstaat 
die voor a! dat kwaad verantwoordelijk werd gesteld 
en die dus - in Zijlstra-termen - een heel eind terug 
moest. Voor de eigenaardigheden en de innerlijke 
tegenspraak in deze cultuurvisie verwijs ik naar het 
hiervoor genoemde artikel van Scheffer in SenD. 
Vergelijkbare kritiek moet uit CDA-kring zijn geko
men, want er is van deze somberheid in de nota over de 
'verantwoorde/ijke samenleving' (die dus ook niet 
meer zo agogisch 'zorgzame' samenleving heet) niet 
vee! meer over. Het stuk is vee! zakelijker van toon, 
maar ziet ook de verworvenheden van de jaren zestig 
en zeventig, in het bijzonder de democratisering, met 
een helder oog. Het gaat in de ware zin om een 
'voortgangsnota': met het denken is vooruitgang ge
boekt, waarschijnlijk ook in de zin dat de gedachten er 
van nu door een vee! breder aanhang in de partij zullen 
worden gedragen. Het stuk is behalve zakelijker ook 
meer genuanceerd en meer pragmatisch, daardoor 
onmiskenbaar ook vager dan het aggressieve maar 
ook uiterst heldere rapport van de commissie-Wijf
fels. 
Zoals duidelijk zal zijn geworden: de CDA-nota over 
de verantwoordelijke samenleving is niet zonder meer 
vergelijkbaar met Schuivende Pane/en, het rapport 
van de PvdA-commissie Prank. Het correspondeert in 
wezen slechts met enkele hoofdstukken (i.h.b. hoofd
stukken 3 en 5) uit het rapport-Pronk, omdat het zich 
concentreert op de relatie tussen staat, maatschappe
lijk verband en individu. De nota spreekt zich kort uit 
over de hoofdpunten van 'de CDA-visie op overheid 
en samenleving' en werkt dat vervolgens uit in hoofd
stukken over de rol van de overheid, het functioneren 
van de democratie, plaats en omvang van de collectie
ve sector, de ontwikkeling van de marktsector, de 
functie van maatschappelijke organisaties en instellin
gen en de 'activiteiten door /eejverbanden en samen
werkingsvormen'. Het werkstuk beschrijft dit alles in 
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ongeveer vijftien pagina's tekst, met stellingen ter 
bespreking en voorstellen tot nadere uitwerking. 

'Vermaatschappelijking' 
Centraal in het stuk staat het concept van de 'vermaat
schappelijking'. Van die term hoort een sociaal-demo
craat op, omdat hij heeft geleerd die te zien als een 
beschaafd synoniem van 'socialisatie': het onttrekken 
aan de beschikkingsmacht van (machtige) individuen 
en instellingen van maatschappelijk relevante activi
teiten en het onder controle van de gemeenschap 
brengen daarvan - in de praktijk veelal, zij het niet 
altijd - onder staatscontrole. In de CDA-nota is 
bijna het omgekeerde het geval: daar gaat het om, 
minstens ten dele, onttrekken van maatschappelijke 
relevante activiteiten aan staatscontrole en het weer 
toekennen daarvan aan 'burgers en hun maatschappe
/ijke verbanden'. Grof gekenschetst: in onze kring 
betekent vermaatschappelijking 'socialisering', bij 
christen-democraten 'privatisering'. 
Zonder aanvulling leidt zulk een kenschets echter tot 
misverstand. Wei wil het CDA-stuk minder overheids
bemoeienis, maar het wil evenmin het soort privatise
ring dat de zaken in handen brengt van commercieel 
winstoogmerk. Voorts wordt aanvaard dat de over
heid randvoorwaarden stelt aan de toegankelijkheid 
voor eenieder en de kwaliteit van de activiteit. Tenslot
te wordt als algemene spelregel aanvaard, dat maat
schappelijke verbanden zich in eigen huis onderwer
pen aan democratische controle. Aldus geclausuleerd 
lijken christelijke en sociaal-democratische 'vermaat
schappelijking' al heel wat meer op elkaar. Dan nog 
blijft het verschil, dat sociaal-democraten daar van
ouds primair de onderneming en de produktie mee op 
het oog hebben, terwijl juist die - ook in deze CD A
nota - grosso modo ongemoeid worden gelaten. 
Het is overigens een kwestie van eerlijkheid daaraan 
toe te voegen, dat de CDA-nota vee! nadruk legt op 
democratische zeggenschap en controle, ook in de 
onderneming. In het algemeen dient het vermaat
schappelijkingsconcept niet meer, zoals in 1983, om 
de verwende burger manieren te leren maar veeleer om 
aan democratische participatiebehoefte en de wil ver
antwoordelijkheid te dragen tegemoet te komen. In 
die context lijkt het CDA-concept heel wat meer op 
nieuwere opvattingen over sociale democratie in 
PvdA-kring (ook op de voorkeursoptie in hoofdstuk 5 
van Schuivende Pane/en) dan de onheilsprofetieen 
van het rapport-Wijffels. 
De 'overlap' bestaat in het besef van een centrale rol 
van de overheid maar tegelijk een beperkte; in het 
besef dat waar burgers en hun organisaties verant
woordelijkheid willen en kunnen nemen, dat niet moet 
worden 'dood-gereguleerd'; dat niet van terugtred 
maar van rolverandering van de overheid sprake be
hoort te zijn. 
Dat neemt niet weg, dat het concept van de 'vermaat
schappelijking' in de CDA-nota sterk dogmatische 
trekken vertoont. Weliswaar worden er in de loop van 
het stuk voorwaarden aan gesteld, zoals hiervoor 
weergegeven, maar nergens wordt als zodanig de doel
matigheidsvraag gesteld. Het stuk wekt - voorname-
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lijk in zijn kritiek op de overheid - de indruk dat die 
naar haar aard ondoelmatiger en burocratischer te 
werk gaat dan welk maatschappelijk verband ook. 
Maar dat staat, afhankelijk van het soort activiteit, 
nog te bezien. In Nederland wemelt het georganiseer
de particuliere initiatief soms van de regelneverij, 
daarvoor hoeft men waarlijk niet aileen bij de over
heid aan het loket te verschijnen. Burocratie is veelal 
primair een schaalprobleem, niet een exclusief over
heidsprobleem. 
Voorts echter is niet aile privatisering 'goedkoper' dan 
overheidsoptreden en -regulering. De gezondheids
zorg staat in Nederland inhoudelijk en organisato
risch onder hoofdzakelijk (diffuus) particulier gezag 
en is tegelijk een voorbeeld van een uiterst kostbaar 
stelsel. Wie het zou commercialiseren, in de illusie dat 
dit goedkoper zou zijn, moet de Amerikaanse cijfers 
zien: het aandeel in het nationaal inkomen daar is nog 
heel wat boger dan bij ons. Met andere woorden, 
naast toegang en kwaliteit, zouden ook doelmatigheid 
en de kosten voor de volkshuishouding als geheel (en 
niet aileen het aandeel in de collectieve sector) bepa
lend moeten zijn voor de vraag of privatisering of, in 
CDA-termen, 'vermaatschappelijking' wijs en effi
cient is. 
Oat alles natuurlijk, tenzij zulk concept met overtui
ging tot dogma wordt verheven; derhalve wordt aan
vaard dat kosten (zowel financiele als administratieve) 
desnoods hager mogen uitvallen om aan 'verantwoor
de/ijkheidsbeleving' meer relief te geven. Wie dat 
offer wil brengen, kan zich echter met fatsoen niet zo 
opwinden als de CDA-nota doet over het financie
ringstekort van de overheid. Dat zou bij vermaat
schappelijking wellicht dalen (hoewel ook dat niet 
zeker is), maar alleen dankzij een verschuivingsopera
tie die als geheel de volkshuishouding minstens zozeer 
belast als nu reeds het geval is. Grof gezegd: water aan 
belasting en rentelasten af gaat, komt er aan premies 
en profijtkosten bij. 

Dogmatisme 
Oat er reden is om zulk dogmatisme te veronderstellen 
(op zichzelfis dogmatiek overigens niet verboden, al is 
het in de politiek wei vaak onhandig) kan worden 
afgeleid uit de systematische voorkeur voor levensbe
schouwelijk gebonden maatschappelijke verbanden. 
Die worden immers in een emancipatorisch kader 
gesteld; tevens worden zij, vee! meer dan de overheid, 
gezien als plaatsen van verantwoordelijkheids- en soli
dariteitsbeleving. Geen wonder dat ook deze CDA
nota grote weerzin toont tegen 'individualisering' als 
maatschappelijk complex van verschijnselen . 
Tegen die dogmatiek is wei een aantal bezwaren aan te 
voeren. De behoefte zich aldus te organiseren is in een 
tweetal decennia zienderogen afgenomen, ten dele 
omdat belangrijke levensbeschouwelijke gemeen
schappen 'integratie' zien als eindpunt van hun eman
cipatie. Voorts !open maatschappelijke orientaties in 
de bevolking nu veelallangs andere weg dan de levens
overtuiging, ·die zelf - of men dat nu wil of niet -
verregaand is gelndividualiseerd. Bij de keuze voor 
organisatie richt men zich meer op het belang en de 
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aard van de activiteit zelf. Tenslotte, waar de staat in 
zijn vermaatschappelijkingspolitiek zo doelbewust 
voor levensbeschouwelijkheid zou kiezen, riskeert hij 
aan zijn burgers een geestelijke orde op te Jeggen. Hij 
laat wei keuzen, maar binnen de grenzen van een 
geestelijk kartel. Dat riekt naar gemoderniseerde ver
zuiling van de samenleving. 
Grotere individuele onafhankelijkheid, vanaf de 
kleinste Jevenskring tot de meest grootschalige organi
satie, Jeidt blijkbaar tot verregaande differentiatie en 
tot verbrokkeling van, in het bijzonder, Jevensbe
schouwelijke verbanden, maar dat is dan, even blijk
baar, een maatschappelijke behoefte, die de staat als 
zodanig heeft te aanvaarden. Het zou van politiek 
voluntarisme, ja zelfs 'maakbaarheidsillusies' getui
gen dat proces van staatswege naar zijn hand te willen 
zetten. 
Christen-democraten komen daar overigens onver
mijdelijk ook zichzelf tegen, in het bijzonder de vrou
wen in eigen kring. Het zal hun invloed zijn geweest, 
die deze nota alsnog (impliciet) heeft doen kiezen 
tegen 'se/ectieve ontmoediging 'van hun toetreden tot 
de arbeidsmarkt, zoals de commissie-Wijffels nog 
bepleitte, en een 'andere economische taakverdeling 
tussen mannen en vrouwen' heeft doen aanvaarden. 
Trouwens, zij leidt voorts tot het pleidooi voor betere 
toegang tot de betaalde arbeid van bijstandsmoeders 
naast andere groepen langdurig werklozen. Dat is, 
vanuit het perspectief van de PvdA, belangrijke winst. 
Oat wijst bovendien op vee I stilzwijgende aanvaarding 
van 'individualisering', zoals die bijvoorbeeld in 
Schuivende Pane/en is gedefinieerd en beschreven. 

Overheid 
Waar in deze visie het eigen recht van de overheid Jigt, 
blijft betrekkelijk onduidelijk. Wei wordt over haar 
'kerntaken' gesproken, maar in een opsomming daar
van valt (evenals in de plaatsbepaling van de parle
mentaire democratie) wei heel erg de nadruk op haar 
ordetaken en dan nog in het bijzonder op haar 
'zwaardmacht'. Alsof de bestrijding van de criminali
teit overheersend zou moeten zijn. Daar heerst, met 
permissie, de modetrend. 
Daarnaast staan als kerntaken, terecht overigens, de 
internationale orde en de vorming van sociale waar
borgen (consequent en nogal vaag 'vloeren' ge
noemd). Wat echter totaal in de opsomming ontbreekt 
is de verantwoordelijkheid voor de economische orde, 
de fysieke infrastructuur en wat tegenwoordig de 'so
ciale infrastructuur' heet: onderwijs, wetenschap en 
cultuur . Allezend door het geheel van de nota, blijken 
die er overigens wei bij te horen, maar zij worden 
terloops en vaak impliciet genoemd. Gezegd moet 
overigens worden dat in het stuk grote verantwoorde
lijkheid wordt gelegd bij de overheid voor het behoud 
van het milieu. Die zorg is echter weer nauwelijks 
terug te vinden in het hoofdstuk over de markt. Zon
der dat het marktmechanisme, in het bijzonder de 
produktiefactor daarin, als het exclusieve probleem te 
beschouwen, ligt daar toch een belangrijk dee) van het 
milieuvraagstuk. Aldus blijven vermaningen tot gro
ter overheidsinterventie, hoe juist ook op zichzelf, in 

de vervuilde Iucht hangen. Dat geldt temeer, omdat de 
internationale dimensie van het milieuvraagstuk ont
breekt. 

De CD A-nota over de verantwoordelijke samenleving 
roept, per saldo, vragen op naast verwachtingen en 
tegenspraak . Aileen datal wijst er op, dat zij heel wat 
dichter Jigt bij het zich ontwikkelend gedachtengoed 
in eigen PvdA-kring dan de gezichtsbepalende CDA
documenten van enige jaren geleden. Op zichzelf is 
dat moedgevend, omdat het redelijke en zakelijke 
discussie mogelijk maakt en terreinen van globale of 
gedeeltelijke overeenstemming aanwijst. Het laat zien 
dat grondige en voortdurende herijking en ideeenont
wikkeling niet aileen nodig zijn om aan de toekomst 
van de samenleving richting te verschaffen, maar het 
in feite ook vergemakkelijken een verstandhouding te 
ontwikkelen met politieke rivalen en tegenstanders, 
op weg naar het compromis dat nodig is om aan elks 
eigen ideeen constructief vorm te geven. Dat compro
mis is tenslotte niet een kwestie van 'boer-wat-heb-je
mooie-kippen-spelen' maar van weten waar je met 
elkaar aan toe bent. Als deze discussienota voor het 
CDA gezichtsbepalend wordt, niet aileen in zijn den
ken maar ook in zijn politiek handelen, dan kan de 
conclusie aileen maar Juiden dat de groot geworden 
afstand tot de Partij van de Arbeid in vier jaar tijds 
belangrijk is verkleind. (1. Th.J. van den Berg) 

Boeken 

Liberal en en christen-democraten over techno Io
gie 

Sander Kooistra bespreekt: 
R.M.J .M. Bos en K. Groen veld, lnjormatisering en 
Samenleving, Geschrift 63 van de Prof. Mr. B.M. 
Teldersstichting. Te bestellen door overmaking van 
f 20,- op giro 33.49.76.9 van de stichting te Den 
Haag. 
En: Technologie in een verantwoordelijke samenle
ving, rapport van een commissie van het Wetenschap
pelijk Instituut voor het CDA. Te bestellen bij het 
instituut: Kuyperstraat 5, 2514 BADen Haag, 070-92 
40 21. 

De wetenschappelijke bureau's van VVD en CDA 
hebben elk het afgelopen najaar een rapport gepubli
ceerd over de huidige technologische ontwikkelingen. 
Beide rapporten stellen mij enigszins teleur, omdat ze 
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een politiek probleem voorop zetten dat naar mijn 
mening op dit moment niet meer de meest brandende 
kwestie is : de vraag of de overheid moet proberen de 
ontwikkeling van nieuwe technologie, en de toepas
sing daarvan in de maatschappij, te sturen. Zowel het 
liberale als het christen-democratische rapport be
staan voor een belangrijk dee! uit polemiek tegen de 
standpunten die Den Uyl omstreeks 1980 op het ge
bied van technologie innam (zoals de beroemde en 
beruchte 'automatiseringsheffing'). Aileen het CDA
rapport doet vervolgens nog een schuchtere, en niet 
helemaal geslaagde, poging om alternatieve mogelijk
heden aan te geven ter belnv loeding van de technologi
sche ontwikkeling. 
De zuivere polemiek gaat de liberalen duidelijk het 
best af. De notitie van het wetenschappelijk bureau 
van de VVD, de Prof. Mr. B.M. Teldersstichting, 
geschreven door de directeur van het bureau en een 
wetenschappelij k medewerker, is een provocerend 
werkstuk. De auteurs, Groen veld en Bos, hebben geen 
poging gedaan het hele probleemveld van de technolo
gische ontwikkeling in kaart te brengen. Capita selecta 
als de invloed van de informatisering op het recht, op 
de media en op het onderwijs worden gecomplemen
teerd door een opmerkelijke, sterk ideologisch ge
kleurde verhandeling over de rol van de overheid in 
ontwikkeling en gebruik van technologie. 
De strekking van het betoog is dat de technologische 
ontwikkeling geen grote onevenwichtigheden zal ver
oorzaken in de maatschappij, dat juist door het voort
schrijden van de techniek de maatschappij dynami
scher en (dus) evenwichtiger zal worden, en dat de 
overheid derhalve niet in dat proces moet intervenie
ren door bijvoorbeeld een technologiebeleid te voe
ren. De notitie kan al met al worden opgevat als een 
verkapte aanval op de eigen minister van Economi
sche Zaken, die immers nu juist wei tracht bepaalde 
technologische ontwikkelingen door gericht beleid te 
stimuleren. 
In de notitie van de Teldersstichting wordt niet be
weerd dat de overheid zich ten allen tijde en in elke 
situatie van interventie in de economie zou moeten 
onthouden: 'Liberalen die elke interventie afwijzen, 
zijn roependen in een zeer lege woestijn'. De auteurs 
nemen enige afstand van de klassiek-liberale traditie a 
Ia Adam Smith, zij het niet vee!. Ze stellen dat de 
overheid soms infrastructurele voorzieningen moet 
scheppen. Ook in politieke of economische crisissitua
ties kan overheidsingrijpen soms gerechtvaardigd 
zijn. Maar dan moet de interventie beperkt blijven tot 
globale maatregelen, die 'incrementalistisch' (stapsge
wijs) worden uitgevoerd. Dat is een andere manier om 
te zeggen dat de overheid niet moet proberen de 
bestaande machtsverhoudingen in de maatschappij te 
wijzigen: de 'Invisible Hand' van Adam Smith lost 
eventuele ongelijkheden in de verdeling van de macht 
vee] beter op. 
Een voorbeeld. Wanneer de technologische ontwikke
ling de vorming van monopolies stimuleert roept dat 
volgens Groenveld en Bos vanzelf tegenkrachten op: 
'Het is nu juist het kenmerk van groeiprocessen in een 
economisch systeem met markten zonder regulering, 
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dat deze onevenwichtigheden tenderen naar evenwich
ten, omdat macht tegenmacht oproept. Overal ver
dwijnt en verschijnt macht in een proces van actie en 
reactie. Door machtsbestrijding in de zin van mede
dingingspolitiek wordt deze dynamiek in principe ge
remd.' 
De notitie van de Teldersstichting is doorspekt van dit 
soort referenties aan wat economen 'de algemene 
evenwichtstheorie' noemen. Het wekt dan ook geen 
verbazing dat de beide auteurs afwijzend staan tegen
over pogingen om door gericht (overheids)beleid 
structurele veranderingen in onze economie aan te 
brengen, zoals die bijvoorbeeld door de beide com
missies-Wagner, en later ook in het PvdA-rapport 
Werk Maken werden bepleit. 'Neo-mercantilistische 
blauwdrukken' noemen de auteurs dat, waarin ten 
onrechte 'de natie een doelstelling (wordt) toege
dicht', en waarin ten onrechte wordt gesuggereerd dat 
zo'n doe! door planmatig ingrijpen van de overheid 
dichterbij gebracht kan worden . 

Abstracte schoonheid 
Een doelgericht technologiebeleid kan volgens de no
titie niet succesvol zijn. Immers: de overheid weet niet 
goed genoeg hoe een innovatie tot stand komt, ze kan 
niet precies voorspellen welke innovaties 'winnaars' 
zullen worden, en ze heeft onvoldoende overzicht over 
aile nieuwe ontwikkelingen en toepassingen op infor
matica-gebied. Wanneer de overheid desondanks pro
beert bepaalde ontwikkelingen (zoals de toepassing 
van informatietechnologie in bedrijven) gericht te 
steunen, Jeidt dat tot uitbreiding van de regelgeving. 
Daarmee wordt het paard volgens de liberale theorie 
van het algemeen evenwicht nu juist achter de wagen 
gespannen. Uitbreiding van de regelgeving vermindert 
namelijk de dynamiek van de maatschappij, en dus 
het vermogen tot aanpassing aan~de technologische 
ontwikkeling. Groenveld en Bos concluderen dat het 
beste technologiebeleid bestaat uit het terugtreden van 
de overheid, 'het Iaten functioneren van de markt' . 
Dergelijke redeneringen vertonen een zekere abstracte 
schoonheid, ze ontlenen hun kracht juist aan die 
abstractie. 'Het Iaten functioneren van de markt' lijkt 
een overtuigende spreuk - zolang er niet hoeft te 
worden gespecificeerd wat 'de markt' nu precies is, en 
hoe ze werkt. In zekere zin is het jammer dat de 
auteurs zich geroepen hebben gevoeld hun verhaal met 
concrete voorbeelden te onderbouwen. 
Zo zouden wij volgens de notitie van de Teldersstich
ting een voorbeeld moeten nemen aan de Verenigde 
Staten. Daar wordt immers - althans formeel - geen 
technologiebeleid gevoerd . Wei heeft de centrale over
heid een grote invloed op de technologische ontwikke
ling via de defensieuitgaven en het ruimtevaartpro
gramma. 'Zien wij het goed, dan Ievert de overheid in 
de VS met name door haar aankoopbeleid een positie
ve bijdrage tot de ontwikkeling en toepassing van 
nieuwe technieken. Niet door rechtstreekse interventie 
in het marktgebeuren, maar door als (mede) vrager op 
de markt van hoogwaardige technologie te komen .. 

Dit is een verkeerd beeld van de wijze waarop de 
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Amerikaanse overheid in de technologische ontwikke
ling ingrijpt. De auteurs denken hopelijk toch niet dat 
het Pentagon, na besloten te hebben dat er bijvoor
beeld een nieuwe tank moet worden aangeschaft, eens 
op 'de markt' gaat rondkijken wat er zoalleverbaar 
is? Het ontwikkelen van nieuwe wapensystemen is een 
lange-termijn proces, waarmee grote investeringen 
van de bedrijven, een veelheid van contracten en 
consultaties tussen ondernemers en overheid, en om
vangrijke subsidiestromen gemoeid zijn. De overheid 
van de Verenigde Staten intervenieert via haar uitga
ven aan bewapening en ruimte-onderzoek nog sterker 
in de technologie-ontwikkeling dat de Japanse over
heid, aile ideologische beschouwingen over de zege
ningen van 'de markt' ten spijt. 
Het soort beleid dat Groenveld en Bos voorstaan 
- volstrekt non-interventionisme van de overheid op 
technologisch gebied - wordt op het moment nergens 
in de wereld in praktijk gebracht. Het is ook ondenk
baar, gegeven het grootschalige karakter en de poten
tieel revolutionaire gevolgen van het aantal technolo
gische ontwikkelingen, dat die geheel zouden worden 
overgelaten aan 'het vrije spel der maatschappelijke 
krachten'. In zekere zin polemiseren de liberate 
bewindslieden in ons land dagelijks met hun partijge
noten van de Teldersstichting: bijvoorbeeld door re
gelgeving die de 'zure regen' moet verminderen, door 
gerichte subsidieverlening aan het 'megachip-project' 
van Philips en Siemens, of door steun aan het noodlij
dende Fokker-concern. Het liberate rapport zou naar 
mijn mening voor de praktische politiek relevanter 
zijn geworden wanneer de auteurs hun ideologische 
vooronderstellingen aan dergelijke praktijkgevallen 
hadden getoetst. 

Verantwoordelijke samenleving 
Het rapport van het wetenschappelijk instituut voor 
het CDA is van een ander karakter dan de notitie van 
zijn liberate tegenvoeter. Technologie in een verant
woordelijke samenleving is geschreven door een vrij 
breed samengestelde commissie onder voorzitterschap 
van de Tilburgse hoogleraar arbeidssociologie Van 
Dijck. Deze commissie heeft getracht het hele veld van 
de technologische ontwikkeling en de maatschappelij
ke discussie daarover in kaart te brengen. Het resul
taat is ongetwijfeld vee! verantwoorder en evenwichti
ger dan de notitie van de Teldersstichting, en een stuk 
saaier. 
Ook het rapport van de CDA-commissie is voor een 
belangrijk dee! gewijd aan het beargumenteren van de 
stelling dat de centrale overheid niet in staat is de 
technologische ontwikkeling geheel te beheersen en te 
sturen, en dat een dergelijke sturing van bovenaf 
veelal ook niet wenselijk is. 'De fixatie op de rol van de 
nationale overheid, zoals die zich met name ontwik
keld heeft in de fase van de verzorgingsstaat, botst op 
de karakteristieken van de huidige en te verwachten 
technologische ontwikkelingen'. De christen-demo
cratische visie op de rol van de overheid is echter 
- niet verrassend - vee! genuanceerder dan die van 
de liberalen. Zo blijft het volgens de commissie een 
overheidstaak om aandacht te besteden aan 'groepen 

die moeite hebben met de veranderingen'. 
In tegenstelling tot de auteurs van het liberate rapport 
meent de CDA-commissie bovendien dat de technolo
gische ontwikkeling bedreigingen kan inhouden voor 
milieu en maatschappij, die niet vanzelf door de 'Invi
sible Hand' worden opgelost. Gegeven de wens om de 
interventie door de centrale overheid te verminderen 
komt de vraag op: hoe bestrijden we dan die gevaren? 
Hier slaat de CDA-commissie een interessante weg in. 
Ze houdt een pleidooi voor 'vermaatschappelijking' 
van de problemen op technologisch gebied, voor 'een 
proces van versterking van verantwoordelijkheden in 
de samenleving, en wei zodanig dat solidariteit en 
rentmeesterschap weer meer beleefbaar en zichtbaar 
worden gemaakt'. Vaag, zegt u? Helaas, vee! concre
ter wordt het niet. Het rapport omschrijft vermaat
schappelijking als 'versterking van de eigen verant
woordelijkheid en betrokkenheid van maatschappelij
ke organisaties en instellingen', als 'uitbouw van net
werkstructuren', als 'versterking van het zelf-regule
rend vermogen van de samenleving', enzovoort. 
Ik wil niet a! te badinerend doen over dergelijke 
formuleringen. De vraag hoe maatschappelijke krach
ten kunnen worden gemobiliseerd om de ontwikkeling 
en toepassing van nieuwe technologie in goede banen 
te he! pen leiden is een klemmend probleem, ook voor 
de sociaal-democratie. Maar het CDA-rapport maakt 
pijnlijk duidelijk dat het denken over dat probleem in 
die kring nog op een erg laag pitje staat. 

Sander Kooistra is consulent van de Stichting Techno
logie en Zeggenschap te Amsterdam; hij is oud-mede
werker van de Wiardi Beckman Stichting. 

Professionalisering van volkshuisvesting en ste
debouw aan bet begin van deze eeuw 

Maar ten Mentzel bespreekt: 
P. de Ruijter, Voor volkshuisvesting en stedebouw, 
Matrijs, Utrecht, 1987. 

In 1918 belegde de Nationale Woningraad een Wo
ningcongres in het gebouw van de Vrije Gemeente aan 
de Weteringschans te Amsterdam - het huidige Para
diso. In deze voormalige kerk werd op de tweede dag 
het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting 
(NIV) opgericht. Vanaf 1921 tot zijn dood in 1934 was 
D. Hudig de spit van dit instituut dat aanvankelijk 
onderdak vond in het Waaggebouw op de Nieuw
markt en later aan de Kloveniersburgwal. Tegenwoor
dig zetelt het instituut onder de naam Nederlands 
Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisves
ting (NIROV) in Den Haag. Het reikt in bijzondere 
gevallen een 'H udigmedaille' uit aan personen die zich 
buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt op het 
terrein van de volkshuisvesting en de stedebouw. In 
1987 vie! deze eer - posthuum - te beurt aan J.G. 
van der Ploeg, oud-wethouder van Rotterdam. 
Inmiddels is het Instituut een begrip. Hoe heeft het 
zich deze plaats verworven in de wereld van volkshuis
vesting, stedebouw en ruimtelijke ordening in Neder
land? Wat was in de beginjaren zijn betekenis voor de 
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omschrijving van een nieuw werkterrein? Welke in
vloed is er van uitgegaan op woningbouw en stadsont
wikkeling? Het zijn deze vragen die Peter de Ruijter 
zich stelde bij een onderzoek naar de ontstaansge
schiedenis van dit lnstituut. De studie loopt weliswaar 
tot 1940, maar het voornaamste gedeelte van het boek 
- drie van de vijf delen - bestrijkt tach de periode tot 
aan de oprichting in 1918. 
Voor Volkshuisvesting en Stedebouw is de bewerking 
van een proefschrift waarop Peter de Ruijter pos
thuum - hij overleed begin 1986 - in oktober 1986 
aan de Universiteit van Amsterdam is gepromoveerd. 
Het boek is uitvoerig gei:Jiustreerd en verschaft via een 
omvangrijk notenapparaat een goede entree tot de 
volkshuisvestingsproblematiek rand de eeuwwisse
ling. 
Nu bestaat er over deze periode al een indrukwekken
de hoeveelheid Iiteratuur. Ik noem hier slechts enkele 
titels. Twee gedenkboeken verschaffen vee! informa
tie: De Woningwet 1902-1929 uit 1930 en 50 Jaar 
Woningwet uit 1952. Verder verdienen vermelding 
Volkshuisvesting van J. Nycolaas uit 1974 en het 
recente proefschrift van J. van der Schaar, Groei en 
bloei van het Nederlandse volkshuisvestingsbeleid. 
Wat de vooroorlogse periode betreft gaat de Iaatste 
met name in op politieke controverses rond het huur
beleid en de ordening van de woningproduktie. 
Op het terrein van de stedebouw en de ruimtelijke 
ordening verscheen eveneens een groat aantal over
zichtsstudies. De betekenis van de Woningwet voor de 
Nederlandse stedebouw - ik denk aan zaken als 
sanering, krotopruiming, nieuwe stadsuitbreidin
gen - komt naar voren in Ruimteli}ke Ordening in 
Nederland. Stedebouw en architectuur staan centraal 
in D. Grinberg, Housing in the Netherlands 1900-1940 
(1982) en E. Hoogenberk, Het idee van de Hol/andse 
stad (1980). Onlangs schreef Taverne een artikel over 
de beoefening van de geschiedenis van de ruimtelijke 
planning in het tijdschrift Archis. Ook op deelgebie
den als monumentenzorg, sociale zorg of natuurbe
scherming verschenen studies waaruit vee! valt te put
ten inzake de ontwikkeling van de volkshuisvesting en 
de stedebouw in Nederland. Te noemen vallen R. 
Smook, Binnensteden veranderen (1984), A. de Regt, 
Arbeidersgezinnen en beschavingsarbeid (1984) en H . 
Gorter, Ruimte voor natuur ( 1986) . J e kan zeggen dat 
aan documentatie over de geschiedenis van volkshuis
vesting en stedebouw geen gebrek is, maar dat op tal 
van onderdelen (bijvoorbeeld het NIV) gericht onder
zoek ontbreekt. 

D. Hudig en F.M. Wibaut 
Volgens de statuten stelde het lnstituut zich ten doel 
'de belangen van de volkshuisvesting te behartigen' . 
Daarnaast wilde het 'een goede stedebouw bevorde
ren'. De Ruijters studie laat zich Iezen als een verslag 
van de activiteiten van personen die gedreven werden 
door een gemeenschappelijk ideaal. Om welke mensen 
gaat het dan zeal? Aan het einde van de negentiende 
eeuw groeide een platform van 'woninghervormers' 
(zeals ze werden genoemd) dat in 1896 leidde tot de 
vereniging Nederlandsch congres voor Openbare Ge-
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zondheidszorg. Tijdens een Gezondheidscongres van ver 
deze vereniging in 1899 aanvaardde men een pre- het 
advies waarin J. W.C. Tellegen een belangrijk aandeel In 
had. Minister Goeman Borgesius gebruikte het bij zijn va1 
antwerp voor de Woningwet. Nadat het wetsontwerp de1 
in 1899 was aanvaard, trad de wet in 1901 in werking. sta 
Een Centraal Bureau voor Sociale Adviezen 1, dat zich An 
ten doe) stelde 'de gemeenschappelijke positie van uit 
arbeiders op enigerlei wijze te verbeteren', was be- orr 
schikbaar om gemeentebesturen en woningbouwver- hei 
enigingen in hun nieuwe taak te adviseren. M. W.F. kir 
Treub was er directeur van. (Treub bekleedde nog tal de 
van andere functies en was ook gemeenteraadslid van ste 
Amsterdam.) Tot de bestuursleden behoorde P.L. ku 
Tak die, zeals Borrie schrijft, ongetwijfeld de beste vo 
vriend van Wibaut was. Een Commissie voor het vn 
woningvraagstuk - tot de leden behoorde Tellegen - rij . 
assisteerde het bureau in zijn taken. Mensen als In 
Treub, Taken Tellegen (in 1915 tot burgemeester van da 
Amsterdam benoemd): het zijn namen die frequent ve: 
terugkeren in Barrie's biografie over Wibaut, 'de uit 
belangrijkste vooroorlogse gemeentebestuurder in on 
ons land'. Des te opvallender is het dat Barrie in deze we 
levensbeschrijving niets schrijft over D. Hudig en we 
evenmin iets over het Instituut voor Volkshuisvesting. de 
Hudig, die Wibaut goed heeft gekend, volgde in 1904 30 
Treub op als directeur van het Centraal Bureau en ho 
nam rond 1915 het initiatief tot oprichting van het he 
Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting. Door ac 
zijn werk voor het Centraal Bureau maakte Hudig di1 
kennis met aile bekende woninghervormers in die tijd be 
- naast de al genoemden bijvoorbeeld ook H.L. ze 
Drucker en J. Kruseman. Omstreeks 1910 werd Hudig er 
gerekend tot de toonaangevende woninghervormers in· 
van de tweede generatie. Hij maakte naast Wibaut W 
deel uit van het bestuur van de Amsterdamse Woning- ee 
raad. Nadat in 1913 de Nationale Woningraad was ve 
opgericht fungeerde Hudig gedurende de eerste jaren ge 
als secretaris en penningmeester. ge 
De Ruijter ziet de ontwikkeling van het Centraal V1 
Bureau naar het lnstituut als een proces van professio- oc 
nalisering en institutionalisering van een beroep: dat H 
van volkshuisvester en stedebouwer. De oprichting n: 
van het Instituut voor Volkshuisvesting en de uitgave vu 
van het Tijdschrift voor Volkshuisvesting (sedert 1923 tij 
Tijdschrift voor Volkshuisvesting en Stedebouw) on- ju 
dersteunt deze visie. Wanneer Hudig in 1934 overlijdt en 
noemt Wibaut hem in Het Vrije Volk 'een stuwende re 
kracht voor de volkshuisvesting, maar ook internatio- tu 
naal was hij op dit gebied een erkende en geeerde ee 
autoriteit'. E< 

Stl 

De voorgeschiedenis van het NIV 'S 
Omdat het Instituut zich bij zijn oprichting ten doel 1S 
stelde de belangen der volkshuisvesting te behartigen de 
'in de geest van de beginselen van de Woningwet', is 
het logisch dat De Ruijter vee) aandacht besteedt aan D' 
de peri ode die aan de Woningwet van 1899 vooraf ging D 
en aan de jaren tot 1918, het jaar van oprichting van ja 
het lnstituut. De hoofdvraag luidt: wat verstonden de t\\ 
oprichters onder geest en beginselen van de Waning- va 
wet? Het boek is met andere woorden een paging het ar 
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verscholen en nergens geformuleerde programma van 
het lnstituut te reconstrueren. 
In dee! I behandelt hij de denkbeelden en activiteiten 
van de 'hygienisten' zoals de arts S. Coronel (overle
den in 1892). Vervolgens gaat hij op de praktijk van de 
stadsontwikkeling in verschillende gemeenten in. Het 
Amsterdamse uitbreidingsplan van ingenieur J. Kalff 
uit 1878 werd in hetAigemeen Uitbreidingsplan (1934) 
omschreven als 'een plan, dat door zijn karakterloos
heid typerend is voor het tijdperk van culturele inzin
king waarin het ontstond ... Wijken als "de Pijp" en 
de wei zeer weinig poetische "Dichtersbuurt" zijn de 
steenen getuigenissen van het maatschappelijk en 
kunstzinnig onvermogen dier tijden.' De woningher
vormers stelden zich op het stand punt dat het woning
vraagstuk niet zonder de hulp van gemeentelijke en 
rijksoverheid kon worden opgelost. 
In deel II 'Onder de Woningwet' betoogt De Ruijter 
dat de tijd rijp was voor een lnstituut voor Volkshuis
vesting. Hij schetst de opbouw van het apparaat dat de 
uitvoering van de Woningwet mogelijk moest maken: 
onbewoonbaar verklaren, ontruimen, slopen, bou
wen. In 1906 werd de eerste vereniging van arbeiders
woningen, Rochdale, toegelaten. In 1913, het jaar van 
de oprichting van de Nationale Woningraad, stonden 
301 verenigingen ingeschreven en in 1919 ruim negen
honderd. Dit gedeelte van de studie is goed geslaagd, 
hetgeen denk ik samenhangt met de bouwkundige 
achtergrond van de auteur. Aan de hand van afbeel
dingen behandelt hij uitvoerig de uitbreiding van be
bouwde kommen van een aantal gemeenten (o.a. Vel
zen, Groningen, Rotterdam) waarna hij vaststelt dat 
er in kwantitatief opzicht weinig bekend is over de 
invloed van de stedebouwkundige bepalingen in de 
Woningwet. 2 Maar al te vaak werd de negentiende
eeuwse aanpak gevolgd: eisen met betrekking tot het 
verkeer staan centraal terwijl hygienische overwegin
gen zoals bezonning en esthetische aspecten achterwe
ge blijven. Het uitgekiende ontwerp voor het tuindorp 
Vreewijk te Rotterdam bewees later dat het tegendeel 
ook mogelijk was. 
Het tijdsbeeld dat De Ruijter schetst wordt met deel 
III 'Stadsbouwkunst en stedenbouw' verder aange
vuld. Ook dit dee! heeft als functie te Iaten zien dat de 
tijd rijp was voor een soort beroepsvereniging van 
juristen, bouwkundigen, civiel-ingenieurs, economen 
enzovoort die een gerichtheid op stedelijke en ook wei 
regionale vraagstukken (bijvoorbeeld het idee van de 
tuinstad) met elkaar gemeen hadden. Er ontstond een 
eendrachtige oppositie tegen 'ingenieursplanning'. 
Een vroeg maar typerend voorbeeld vormen de Am
sterdamse plannen om de Reguliersgracht te dempen. 
'Stedenschennis' noemde Jan Veth deze voorstellen in 
1901. De Ruijter behandelt in dit deel nog meer van 
dergelijke gevallen. 3 

De partijen bij elkaar gebracht 
De delen vier en vijf gaan over de oprichting en eerste 
jaren van het lnstituut, in het bijzonder de jaren 
twintig. Opmerkelijk is dat het initiatief tot oprichting 
van juristen uitging (Hudig, Drucker) en niet van 
architecten of bouwkundigen. Ook springt in het oog 

dat partijpolitieke stellingnamen naar de achtergrond 
verdwenen. Het is typerend dat de eerste voorzitter 
van het Instituut (tot 1931) iemand was als H.P.J. 
Bloemers, burgemeester van onder meer Groningen 
en Arnhem en gedurende vele jaren tevens voorzitter 
van de ANWB. Je zou kunnen stellen dat het Instituut 
stand pun ten liet doorklinken zonder zelf standpunten 
in te nemen. Duidelijk blijkt dit uit de toelichting van 
De Ruijter op de rol van de Stedebouwkundige Raad, 
een in 1923 in het Ieven geroepen adviescommissie van 
deskundigen waarin onder anderen Berlage en de 
'Delftse-School'voorman Granpre Moliere actief wa
ren. De Raad 'functioneerde als een besloten, zelfs 
wat geheimzinnige commissie' (p. 273) en paste zo 
geheel in de stijl van het Instituut dat deelbelangen 
altijd zodanig wilde afwegen dat een compromis kon 
worden bereikt (p. 269). 
Voorop staat bij De Ruijter het toelichten van de 
werkzaamheden van toonaangevende !eden van het 
lnstituut. Ze hielden zich niet aileen met vee!, maar 
ook met sterk uiteenlopende zaken bezig - stede
bouwkundige plannen van Groningen tot Maastricht, 
het principe 'bouwen voor de behoefte', architectuur 
en bouwkunst, gewestplannen enzovoort. In een ge
fingeerd 'manifest voor een gezonde volkshuisvesting' 
en een 'manifest voor een goede stedebouw' (p. 10-13) 
reconstrueert De Ruijter het programma dat aan deze 
activiteiten ten grondslag zou hebben gelegen. 
In de visie van De Ruijter illustreert de oprichting van 
het Instituut een proces van professionalisering van de 
'volkshuisvester' (het woord ontbreekt nog in Van 
Dale), dat met depolitisering gepaard ging (p. 216). 
Hij had naar mijn idee ook een verband kunnen leggen 
met een kenmerk van de Nederlandse samenleving dat 
nu niet ter sprake komt, namelijk de verzuildheid en 
de behoefte van elites van de verschillende zuilen 
elkaar min of meer informeel te kunnen ontmoeten. 
Wat dit betreft is er een duidelijk verschil met Enge
Iand, zoals bijvoorbeeld Dunleavy's studie The poli
tics of mass housing in Britain, die overigens de 
naoorlogse periode bestrijkt, laat zien. De functie van 
het Instituut in het veld van volkshuisvesting, stede
bouw en - later - ruimtelijke ordening was niet 
aileen opinierend, maar tevens stabiliserend. Door het 
beleggen van conferenties, door zitting te nemen in 
landelijke commissies, door het tijdschrift spreekbuis 
te Iaten zijn van verschillende meningen en door inter
nationale contacten stelde het Instituut zich niet als 
een pressiegroep open werd pure belangenbehartiging 
- een kenmerk van zoveel andere beroepsverenigin
gen - vermeden. In zijn beschrijvingen laat De Ruij
ter overtuigend zien dat het lnstituut op deze wijze al 
snel na de oprichting een factor van betekenis kon 
worden in kringen van volkshuisvesting en stede
bouw. 

Maarten Mentzel is als docent verbonden aan de 
faculteit der Civiele Techniek van de Technische Uni
versiteit Delft. 
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Noten en genoemde literatuur 

I. Het Centraal Bureau voor Sociale Adviezen (CBSA) 
werd in 1923 opgeheven. Archiefmateriaal kwam ten dele 
terecht bij het Internationaal Instituut voor Sociale Ge
schiedenis dat in 1935 werd opgericht. 

2. Dit wordt, zij het summier, ook behandeld in Stedebouw
kundige ontwikkelingen (1850-1940), uitgave Rijksdienst 
voor de Monumentenzorg/ Staatsuitgeverij 1987. 

3. In de catalogus van de expositie 'Nieuw Nederland' die in 
september en oktober '87 in de Beurs van Berlage te zien 
was, wordt tevens de opkomst van stedebouw en planolo
gie in Nederland in deze eeuw behandeld. Zie: A. van der 
Woud, 'De geschiedenis van de toekomst', in Nieuw 
Nederland, boek I Achtergronden, Den Haag, Staatsuit
geverij, 1987, pp. 17-40. 
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geschiedenis van woningbouw en woningbouwbeleid, Nijme
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Ali de Regt, Arbeidersgezinnen en beschavingsarbeid. Ont
wikkelingen in Nederland 1870-1940, Amsterdam/ Meppel, 
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volkshuisvestingsbeleid, Delft, DUP, 1987. 
Rutger A.F. Smook, Binnensteden veranderen. Atlas van het 
veranderingsproces van Nederlandse binnensteden in de laat
ste anderhalve eeuw, Zutphen, Walburg Pers 1984. 
E.R.M. Taverne, ' Vragen aan een prille discipline. De ge
schiedenis van de ruimtelijke planning in Nederland', in: 
Archis, 1(1986)6 40-43. 
50 Jaar Woningwet, Alphen aan den Rijn, Samsom, 1952. 
Gedenkboek in opdracht van de Centrale Directie van de 
Wederopbouw en de Volkshuisvesting en het Nederlandsch 
Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw. 
H. van der Weijde (red .), Ruimtelijke ordening in Neder
land, Alphen aan den Rijn, Samsom 1976. De redacteur was 
vele jaren secretaris-directeur van het NIROV. 

Defensienota 1987 

J.G. Siccama bespreekt: 
Vrede en Veiligheid en Europa, Defensienota van de 
Tweede-Kamerfractie van de Partij van de Arbeid, 
Den Haag, november 1987, 127 p. 

Sinds het eind van de jaren zestig is het traditie gewor
den dat de Tweede-Kamerfractie van de PvdA, wan
neer deze partij niet in de regering zit, in Defensieno
ta's alternatieven voor het regeringsbeleid publiceert. 
In mei 1984 verscheen de uitvoerige nota Vrede en 
Veiligheid. Eind vorig jaar is deze geactualiseerd en 
bijgesteld in de Defensienota 1987, waarbij de grotere 
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nadruk op de rol van Europa ook in de titel tot ki1 
uitdrukking is gebracht. In vergelijking met de nota he 
uit 1984, die een rommelige indruk achterliet,' ziet het ell 
laatste geesteskind van de fractie er aanzienlijk orde- br 
lijker en vooral verzorgder uit. 'rr 
Niettemin blijven ook in de nieuwe Defensienota van de 
de PvdA-parlementariers nog vee! vragen onopgelost. te 
Ik zal dit illustreren door achtereenvolgens in te gaan tn 
op vier probleemgebieden: het kernwapenvraagstuk, m 
de conventionele bewapening, de rol van West-Euro- Tt 
pa en enkele specifieke beleidskeuzen voor Nederland. dt 

V2 
Kernwapens zc 
Na het echec van de onvoorwaardelijke afwijzing van tr: 
plaatsing van kruisvluchtwapens in de binnenlandse n< 
politiek worstelt de PvdA met de vraag of ze kan V( 

volharden in een compromisloze anti-kernwapen- a< 
koers. In Schuivende Pane/en durfde men de stap naar d< 
het aanvaarden van een minimaal kernwapenarsenaal N 
uiteindelijk niet te zetten. En ook de fractie laat er nu dt 
weer geen misverstand over bestaan vast te houden al 
aan een kernwapenvrij Europa en een kernwapenvrije n• 
wereld. Op p. 16 heet het: 'Een kernwapenvrij Europa tc 
blijft voor ons een van de belangrijkste doelstellingen p1 
van het veiligheidsbeleid.' En op p. 26 wordt nog eens h• 
gezegd dat 'uitbanning van kernwapens het doe! (is)'. h· 
De nota gaat echter ook in op tegenargumenten, zoals zt 
de oorlogsvoorkomende werking die van kernwapens 'r 
zou zijn uitgegaan en het verhinderen van een conven- n 
tionele oorlog, waarvan gezegd wordt dat die 'gezien o 
de vuurkracht in Europa ook bijna geen steen op de k 
andere zou Iaten' (p . 19). De vredesbevorderende rol ~ 
van kernwapens wordt onderschreven door de uit- a 
spraak dat ' .. . zelfs een evenwicht in conventionele v 
verhoudingen nog (zou) kunnen leiden tot oorlog' (p. k 
22). En op p . 32 wordt gewaarschuwd dat 'Een sterke F 
vermindering van de nucleaire bewapening gepaard e 
gaand met een sterke toename c.q. gelijkblijvend ni-
veau van de conventionele bewapening in Centraal- ( 
Europa de veiligheidssituatie niet beter (zou) maken . .E 
Ook een conventioneel conflict zou desastreus zijn f 
voor Europa. ' d 
Deze overwegingen nemen niet weg dat aan algehele S• 

afschaffing van kernwapens de voorkeur wordt gege- v 
ven hoven de huidige nucleaire en conventionele stra- t 
tegie. Maar aan die algehele afschaffing wordt dan wei v 
de voorwaarde verbonden dater een 'afgewogen ver- c 
dragssysteem met een lager conventioneel evenwicht' C 
tot stand is gekomen (p. 22) . Of: 'zolang de conventio- c 
nele strijdkrachten niet aan nader te omschrijven eisen t 
voldoen (zal) de laatste stap m.b.t. de nucleaire ont- v 
wapening niet worden gezet ' (p. 26). t 
De voorkeur voor de aldus geclausuleerde nucleaire t 
ontwapening hoven de huidige NA VO-strategie, c 
waarin kernwapens steeds bruikbaarder voor oorlog- ~ 
voering worden gemaakt, is heel goed te begrijpen. g 
Geheel anders ligt dit echter met betrekking tot het 
verwerpen van het alternatief van een minimale hoe
veelheid kernwapens ('minimum deterrent') . Duide-
lijk is immers dat een 'minimum deterrent ' in vergelij-
king met totale afschaffing op zijn minst vier belang-
rijke voordelen heeft: (a) de vredesbevorderende wer-
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king van het kernwapen kan worden voortgezet; (b) 
het gevaar van de verschrikkingen van een niet-nu
cleaire oorlog wordt afgewend; (c) verder verfijnen en 
bruikbaar maken van nucleaire wapens is bij een 
'minimum deterrent' niet nodig; (d) een 'minimum 
deterrent ' kan eenzijdig worden bereikt en hoeft niet 
te wachten op resultaten van onderhandelingen, die 
trouwens waarschijnlijk toch op het handhaven van 
minimale arsenalen zouden uitlopen. 
Ten onrechte worden als bezwaren van een 'minimum 
deterrent' aangevoerd dat hiervoor een omschrijving 
van het aan te houden arsenaal (dat bovendien te groot 
zou zijn) en het opstellen van bijbehorende inzetdoc
trines nodig zijn. Dit zou bij tussenstappen op weg 
naar totale kernontwapening achterwege kunnen blij
ven . Maar ook in die tussenstadia moet men toch 
aangeven welke kernwapens men nog niet aan kant wil 
doen en hoe men die desnoods wil gebruiken? 
Net als in het internationale hoofdstuk van Schuiven
de Pane/en schiet de weergave van argumenten in de 
afweging tussen een 'minimum deterrent' en algehele 
nucleaire ontwapening dus tekort. 2 Een pluspunt van 
totale kernontwapening is dat het streven naar non
proliferatie aan geloofwaardigheid wint. Verder gaat 
het uiteindelijk om een vergelijking van de kansen op 
het uitbreken van oorlog en de verschrikkingen die 
zo 'n krachtmeting met zich mee zou brengen. Bij een 
'minimum deterrent' staat de sanctie van massaver
nietiging de mogelijke aanvaller van stond af aan voor 
ogen. In een situatie van algehele kernontwapening 
kan het uitbreken van een conventioneel conflict 
waarschijnlijker worden. Omdat de kernwapens toch 
altijd weer kunnen worden aangemaakt kan zo'n con- · 
ventioneel conflict vervolgens alsnog escaleren tot een 
kernoorlog. Zijn dit niet voldoende redenen voor de 
PvdA om zich zo langzamerhand toch te bekeren tot 
een 'minimum deterrent'? 

Conventiooele bewapening 
Er is a! gewezen op het feit dat de fractie aan afschaf
fing van aile kernwapens de voorwaarde verbindt dat 
de conventionele strijdkrachten aan 'nader te om
schrijven eisen' moeten voldoen . Die eisen moeten 
verhinderen 'dat een conventionele oorlog weer win
baar wordt geacht' . Ze hangen volstrekt af van ' om
vang, aard en samenstelling van de dan aanwezige 
conventionele strijdkrachten' (p. 26) . 
Omdat de nota zo duidelijk stelt dat 'een gelsoleerde 
conventionalisering van de Europese defensie niet 
hoeft bij te dragen aan een veiliger wereld . .. ' (p. 38) 
wordt de lezer nog extra nieuwsgierig naar deze 'nader 
te omschrijven eisen'. Die nieuwsgierigheid wordt 
helaas niet bevredigd. In de Defensienota 1984 werd 
over zo'n strategie die conventionele aanvallen onmo
gelijk maakt gezegd dat 'in het kader van deze nota 
geen complete uitwerking van een andere visie (zal) 
worden gegeven, maar enkele hoofdlijnen'. 3 Ook in de 
nota van 1987 ontbreekt evenwel een uitwerking van 
de 'defensieve strategie' die de PvdA voorstaat. Ster
ker nog, met een beroep op de omstandigheid dat 
hierop a! in 1984 'uitvoerig (wordt) ingegaan', menen 
de opstellers van de laatste nota nu te kunnen volstaan 

met 'in aanvulling hierop nog enkele opmerkingen' (p . 
68)! 
Duidelijk is dat de PvdA af wil van de verdediging in 
nationale vakken in de Bondsrepubliek. Voorts zou
den uit een zone van dertig tot veertig kilometer aile 
zware wapens moeten worden verwijderd, zodat ai
leen Iicht bewapende eenheden overblijven . Hierdoor 
zou de NA VO-artillerie niet Ianger doe! wit van het 
Warschau Pact zijn, a! kan dit veranderen zodra de 
artillerie van het Warschau Pact oprukt. De PvdA wil 
afzien van invoering van wapens die doelen tot diep in 
Warschau-Pactgebied kunnen bestrijken (FOFA) en 
van de verdediging tegen raketten (ATBM). Het is 
onduidelijk wat er met de Leopard-! tanks moet ge
beuren. Op een pagina (114) wordt hierover achter
eenvolgens gezegd dat deze als eerste voor uitfasering 
in aanmerking komen, dat ze zodanig moeten worden 
gerenoveerd dat ze in bedrijf kunnen worden gehou
den en dat ze moeten worden vervangen door anti
tank gevechtshelikopters. Kunnen die anti-tank heli
kopters trouwens ook niet offensief worden aange
wend? 
De fractie wil prioriteit geven aan de landstrijdkrach
ten in de Centrale Sector (p . 42, 57 en 111). Om 
politieke en militaire redenen (solidariteit met West
Duitsland) blijft de bijdrage van de landmacht ge
handhaafd. Maar ook de Noordflank (extra squadron 
jachtvliegtuigen en deelname aan operaties in de 
Noorse Zee, a! staat daartegenover dat de mariniers 
hun taak in Noord-Noorwegen moeten opgeven) mag 
zich in een grotere belangsteling verheugen. De marine 
kan bovendien haar vleugels niet aileen in noordelijke, 
maar ook in zuidelijke richting uitslaan door dee! te 
gaan nemen aan een permanente zeemacht in de Mid
dellandse Zee . 
Het is de vraag of dit financieel allemaal mogelijk is. 
De nota sluit zich aan bij het partijstandpunt de 
defensieuitgaven met vijf procent te verlagen. Reduc
ties bij de Koninklijke Landmacht worden afhanke
lijk gemaakt van succesvolle onderhandelingen, ter
wijl de Luchtmacht en de Marine door middel van 
afspraken over taakverdeling kunnen worden inge
krompen (p. 110). Hoe dierbaar een verlaging van de 
uitgaven voor conventionele verdediging mij op zich
zelf ook is, men moet betwijfelen of zo 'n dubbele 
opstelling (en bezuinigen en kerntaken afstoten) bij de 
NA VO-bondgenoten ingang zal vinden. 

Europa 
Voor de koppeling tussen de veiligheid van Amerika 
en West-Europa achten de schrijvers het niet noodza
kelijk dat de Verenigde Staten nog Ianger kernwapens 
in ons werelddeel opstellen. Het aantal Amerikaanse 
militairen in West-Europa zal aanzienlijk verminde
ren , al is 'totale terugtrekking . .. ongewenst' (p . 83). 
Voor de koppeling is het echter voldoende dat Ameri
ka conventionele reserves (onder meer via Spanje) kan 
aanvoeren . Tegen deze achtergrond zouden bij con
ventionele wapenbeperking Amerikaanse verminde
ringen zelfs voorrang moeten krijgen hoven West
europese (p. 82). 
De fractie rekent er niet op dat Frankrijk dee! zal 
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nemen aan de voorwaartse verdediging in West-Duits
Jand, a! wordt het mogelijk geacht het Franse territoir 
in NA VO-verband zijn functie als doorvoergebied en 
opslagplaats van reserves te hergeven (p . 77). 
Voor de als ongeloofwaardig beschouwde Ameri
kaanse nucleaire toezeggingen bestaat volgens de op
stellers eigenlijk maar een 'rationele oplossing' : een 
Westeuropese kernmacht (p. 99) . Die oplossing zou 
echter op zulke grote bezwaren stuiten dat men, zo
lang nucleaire bescherming nodig is, wil volstaan met 
de toewijzing van Franse en Britse (naast Amerikaan
se) kernwapens aan de (dan Europese) opperbevelheb
ber van de NA YO in Europa. Net als in de huidige 
situatie zou de eindbeslissing over de inzet van kern
wapens echter bij de nationale overheden (van de VS, 
Frankrijk en Groot-Brittannie) komen te Jiggen . Op 
die manier wordt een Westeuropese kernmacht inder
daad vermeden. Maar het is niet waar dat ook het 
'geloofwaardigheidsprobleem zo effectief wordt be
streden' (p. 100). Op p. 29 stelt de nota dat het 'ietwat 
buiten de werkelijkheid (lijkt) te staan' dat Frankrijk 
ooit bereid zou zijn haar kernmacht via een Ameri
kaans commando te verbinden met de nucleaire af
schrikking vanuit het Amerikaanse continent' . Een 
Europese bevelhebber in plaats van een Amerikaan 
lijkt onvoldoende om dit stand punt te wijzigen. Waar
om zouden de Bondsrepubliek en de Benelux meer 
vertrouwen stellen in het weigerachtige Frankrijk dan 
in de soms wat aarzelende Verenigde Staten? 

Nederlands beleid 
Ten slotte wil ik nog aandacht besteden aan enkele 
specifieke Nederlandse beleidskeuzen die in het voor
gaande niet of onvoldoende aan bod zijn gekomen: (a) 
eenzijdige stappen versus onderhandelingen; (b) de 
Nederlandse kerntaken; (c) een 'no first use'-belofte. 

a. Eenzijdige stappen versus onderhandelingen 
In principe zijn er twee mogelijkheden om tot wapen
vermindering te komen: Of men ziet er eenzijdig van af 
(zonder een vergelijkbare tegenprestatie van de weder
partij te vragen) Of men spreekt in onderhandelingen 
wederzijdse reducties af. Het is onmiskenbaar dat het 
eenzijdig opgeven van wapens de neiging tot vergelijk
bare concessies bij de wederpartij wegneemt: waarom 
betalen als je iets gratis kan krijgen? 
Om die reden heb ik nooit begrepen hoe eenzijdige 
vermindering tegelijkertijd kan bijdragen aan het be
reiken van onderhandelingsresultaten. Het INF-ver
drag is een laatste illustratie van de juistheid dat in de 
internationale politiek de stelling 'voor wat hoort wat' 
opgeld doet. 
Ook de PvdA lijkt tot die overtuiging te zijn gekomen. 
De partij zoekt vrijwel volledig - naar mijn mening 
vee! te veel4 

- haar heil in onderhandelingen en 
verdragen, al duikt om onbegrijpelijke reden de uit
spraak op dat eenzijdige stappen aan dat proces een 
bijdrage kunnen leveren (p. 24, 62). 
Het nemen van eenzijdige stappen is vaak verkieslijk. 
Zo is het verst an dig eenzijdig af te zien van de kernwa
pens voor de korte afstand, van FOFA en van ATBM. 
Ook die zelfbeperking van NA VO-zijde wordt 
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- gelukkig maar - in de nota bepleit. Dit standpunt ~ 
komt echter in tegenspraak met voorstellen om via_,
onderhandelingen te komen tot een derde nuloptie 
voor de gevechtsveldwapens en Amerikaanse tactische' 
kernwapens uit te ruilen tegen tanks en gepantserde 
voertuigen van het Warschaupact (p . 65). I 
b. Nederlandse kerntaken 
Terecht blijft de fractie eerste prioriteit verlenen aan 
het afstoten van de nucleaire artillerie. De Lance mag_,... 
Ianger in dienst blijven, hoewel deze zowel conventio
nele-als nucleaire ladingen kan afschieten. Onduide-

7 lijk is echter water met de F-16 moet gebeuren: het 
!angst handhaven, hoewel 'onder te verdelen in nieu-
we ontwikkelingen en de nucleaire taak op de huidige / 
manier uitgevoerd' (p. 31), 'geen nucleaire taak' (p. 
118), 'geen introductie nieuw nucleair lucht-grond 
systeem' alsmede 'aileen taak als grondsteun verlener 
met conventionele middelen als uitkomst van onder-_,... 
handelingen' (p. 125). 

c. No first use 
In verschillende passages (p. 14, 22-23) wordt instem
ming betuigd met de weigerachtigheid van de Verenig
de Staten Chicago bloot te stellen aan vernietiging om 
Hamburg te redden. Dit betekent dat zelfs een tweede 
gebruik van kernwapens ten behoeve van West-Euro
pa kennelijk al ongeloofwaardig wordt geacht. Daar
entegen wordt op p. 39 afschrikking van het gebruik 
van kernwapens door de tegenpartij nog als primaire 
functie van eigen kernwapenbezit aangemerkt. Dit 
veronderstelt dat althans 'second use' nog wei geloof
waardig wordt geacht. 
Gaat afzien van het eerste gebruik van kernwapens 
echter niet ten koste van het Westeuropese veiligheids
belang ook niet-nucleaire massavernietiging te voor
komen? Evenals bij de terugtrekking van Amerikaan
se strijdkrachten versterkt de Nota ook op dit punt 
onnodig de isolationistische stromingen in de Verenig
de Staten. Hoe ernstig moet men de bezorgdheid over 
de verschrikkingen van een conventionele of chemi
sche oorlog nog nemen als al bij voorbaat wordt 
afgezien van het dreigement met nucleaire vergelding 
tegen de Sowjet-Unie? 

J. G. Siccama is wetenschappelijk onderzoeker aan het 
Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkin
gen 'Clingendael ' . 

Noten 

> 
I. Zie mijn bespreking in Socialisme en Democratie 841 I 0, / 

p . 331-334. r 
2. Vgl. mijn bespreking van 'Schuivende Panelen' in 

Utrechts Nieuwsblad, 25 november 1987 . Zie ook K. 
Koch in Socialisme en Democratie 87/ 12, p. 371. 

3. Vrede en Veiligheid 1984, p. 110. 
4. Uitvoerig beargumenteerd in Wapenbeheersing, Clin- '-..._ 

gendael-cahier nr . 7, ' s-Gravenhage 1987. > 
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Zogenaamde vrede en 
veiligheid 

Het blijft tobben voor de PvdA-Ieiding. Aan de basis 
willen velen - na het verdwijnen van de kruisraket
ten - nu ook van aile resterende kernwapens a f. Maar 
om bij een volgende kabinetsformatie (hopelijk v66r 
1990) niet opnieuw buitenspel te staan zullen een of 
enkele kerntaken van de Nederlandse strijdkrachten 
moeten worden geaccepteerd. Ook zal het CDA (of de 
VVD) dan verlangen dat de eis om de uitgaven voor 
gewone wal?ens met vijf procent te verlagen van tafel 
gaat. 
In 'Schuivende Pane/en' en in de pas verschenen 
Defensienota werd de officiele partijlijn (kernwapen
vrije wereld en defensieuitgaven vijf procent omlaag) 
formeel gehandhaafd. Tussen de regels door viel ech
ter te lezen dat een minimaal afschrikkingsarsenaal als 
compromis voor de PvdA aanvaardbaar zou zijn. 
Op 6 februari werd in Utrecht een studiedag gehouden 
over dit hypocriete mengsel van idealisme en realisme . 
Gaat het aan zelf schone handen te houden door te 
blijven streven naar een kernwapenvrije wereld en de 
potentiele binnenlandse regeringspartners alsmede de 
Franse zusterpartij op te Iaten draaien voor het onver
mijdelijk geachte kernwapenbezit? 
De show in Utrecht werd gestolen door Re/us ter Beek, 
die korte metten maakte met de levensvatbaarheid van 
een Westeuropees veiligheidsalternatief. Volgens Ter 
Beek blijven we voor onze nucleaire bescherming 
aangewezen op de Amerikanen. 
Politici geven niet graag toe dat ze van koers verande
ren. Dit lijkt echter een goede gelegenheid voor de 
partij zich nu eens onomwonden uit te spreken ten 
gunste van een 'minimum deterrent' en de bijbehoren
de voortzetting van de nucleaire taak van de F-16. 

Jan Geert Siccama 
Wetenschappelijk 
onderzoeker aan het 
Nederlands Instituut voor 
lnternationale Betrekkingen 
'Ciingendael' 
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Het primaat van de vrijheid 
Over seksualiteit en strafrecht 

Wijlen Abspoel - de officier van Justitie die een dee! 
van zijn bekendheid ontleende aan het proces over 
Gerard Reve en zijn ezel - heeft een paar jaar gel eden 
gezegd, dat hij in zijn loopbaan vee! te maken kreeg 
met procedures over seksuele contacten met jeugdi
gen. 'Meer dan bij de andere delicten, die in het 
Wetboek van Strafrecht worden vermeld', zo zei hij, 
'heb ik mijn twijfel gehad over de wenselijkheid van 
de strafbaarstelling en het nut van de vervolging. Daar 
verder niet te ontkennen valt dat onze strafbepalingen 
voor een deel ook stoelen op de in Nederland bestaan
de opvattingen omtrent wat zedelijk wet e."' niet geoor
loofd is, is bij m ij ook de vraag gerezen of de staat het 
recht heeft deze opvattingen, ook at zijn die van de 
meerderheid van de bevolking, door middel van straf
sancties aan anderen op te dringen.' 
'Dit opdringen van eigen opvattingen omtrent goed en 
kwaad' zo vervolgde hij, 'is overigens iets wat de mens 
in het algemeen min of meer eigen is. Een van de 
voornaamste eigenschappen van vrijwel elke mens is 
dat hi} bepaalde maatstaven pleegt aan te leggen om
trent goed en kwaad, moreel geoorloofd en niet geoor
loofd. Hiermee gepaard gaat de neiging om deze 
opvattingen als de enig ware te beschouwen. Vervol
gens is er een grote kans dat hi} bezwijkt voor de 
verleiding om deze enige waarheid aan andere op te 
dringen, desnoods met aanwending van geweld'. 
Met dit citaat van Abspoel, die zelf uit een katholiek 
nest afkomstig was en zich hier dus aardig 'profileert', 
is het probleem dat ik in het navolgende wil bespreken, 
scherp gesteld. Seksualiteit behoort, evenals eten en 
drinken, tot het meest normale levenspatroon waar
mee elk mens te maken krijgt, maar tegelijkertijd tot 
het meest persoonlijke en emotionele aspect daarvan. 
Aileen a! om die reden loont het de moeite na te gaan 
wat het strafrecht daarmee aan moet. 

De rol van bet strafrecht 
De bedoeling van het strafrecht op dit punt lag oor
spronkelijk geheel in het verlengde van wat de oude 
godsdiensten ervan vonden. In onze christelijke sa
menleving is lang benadrukt dat de zonde moet wor
den bestraft en het kwaad vergolden. Wei is de manier 
waarop zulks diende te geschieden in de loop van de 
tijd gewijzigd. In de voor- en vroegchristelijke tijden 
vereffenden de families of stamverbanden de rekening 
onderling. Met de nieuwere tijd begint de openbare 
aanklager - a! dan niet op verzoek van een burger -
de veroordeling van de boosdoener te vragen namens 
de gehele gemeenschap. Het strafrecht werd publiek 
recht, zoals dat in juridische termen heet. 
Ook de gedachten over seksualiteit zijn lang beheerst 
door wat de vertegenwoordigers van de kerken ervan 

vonden. Homoseksualiteit is eeuwenlang verdoemd 
geweest en de bedrijvers werden soms met ernstige 
straffen bedreigd en aangepakt, eventueel tot de dood 
er op volgde. Men leze het enkele jaren geleden ver
schenen proefschrift van Rob Tielman er nog maar 
eens op na. lets dergelijks geldt voor de pedofilie en 
enkele andere in de strafwetgeving genoemde vormen 
van seksueel verkeer. De heteroseksualiteit heeft, be
halve onder het tahoe van de tien geboden, eeuwen
lang in het teken gestaan van de begrensde vrijheid van 
de vrouw, die het getal barer kinderen niet kon vast
stellen en zich, daarmee veelal verband houdende, 
sterk beperkt zag in haar recht op persoonlijke zelfbe
schikking. In ruil daarvoor kreeg ze een zekere be
scherming, maar doorgaans wei in een ondergeschikte 
positie. Pas de pi! heeft daar enige verandering in 
gebracht en ik acht het geen toevalligheid, dat pi! en 
emancipatiegolf chronologisch gelijk opmarcheer
den. 
Tegenwoordig wordt het strafrecht door velen niet of 
niet meer in de eerste plaats gezien als een middel tot 
vergelding, maar vooral als een bescherming van de 
maatschappij tegen extreem ongewenst gedrag en 
eventueel als mogelijkheid tot betering van overtre
ders. Van dat laatste moet men zich overigens niet 
teveel voorstellen. Meer liberate geesten zijn dan ook 
van mening dat met strafrecht zuinig dient te worden 
omgesprongen, meer in het bijzonder met de vrij
heidsstraf en nog meer in het bijzonder op een zo 
gevoelig en persoonlijk terrein als de seksualiteit. De 
mooie gedachte van resocialisatie door opsluiting gaat 
in de meeste gevallen niet op. 
Van gevangenisstraf moet, treurig stemmend, worden 
vastgesteld, dat zij veelal meer verbittert dan verbe
tert. Bovendien moet worden vastgesteld, dat de ba
nen doorgaans niet opgeschept liggen voor hen die 
eerder een periode in de eel hebben doorgebracht. Dat 
vergroot, op een onwenselijke manier, hun isolement. 
Gevangenisstraf stigmatiseert nog steeds. Ten slotte 
moet men zich ook van de afschrikwekkende werking 
van een vrijheidsberoving niet al te vee! voorstellen. 
Steeds strengere straffen en steeds stijgende criminali
teit !open dikwijls parallel, zo leert de ervaring. 

Hoe heeft zich nu die relatie tussen strafrecht en 
seksualiteit pakweg de laatste honderd jaar bij ons 
ontwikkeld? Uitgangspunt van de wetgever van 1886 
was het tegengaan, door de overheid met strafrechte
lijke middelen, van de publieke schending van de 
zedelijkheid. De liberale machthebbers van toen wa
ren enerzijds verlichte geesten en anderzijds typische 
kat-in-het-donker-knijpers. Niet het zedelijk aspect 
van de zaak maar het openbare Ieven stond op de 
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voorgrond in hun gedachten. De overheid besliste wat 
op het gebied van de seksualiteit in het kader van de 
openbare orde al dan niet kon worden toegestaan . 
Uiteraard was er een vrij sterke sociale controle in de 
vorm van het elkaar spiedend gadeslaan, maar zolang 
zaken niet in volle openbaarheid aan het Iicht kwamen 
greep de overheid niet snel in. 
Dit regime duurde tot 1911. Inmiddels waren de con
fessione1e partijen aan het roer van staat gekomen en 
hun minister Regout wenste de seksuele relaties van 
een vo1komen andere kant te benaderen dan zijn 
voorgangers, in wier opvattingen toch teveel het 'vrij
heid blijheid' had doorgeklonken. Kennelijk in over
eenstemming met de geest van de tijd werden de 
christelijke principes tot heersende moraa1 verheven. 
De wet werd gewijzigd waardoor schenders van die 
moraal op veroordelende wijze aan de kaak en straf
baar geste1d werden. De christelijke moraal op het 
terrein van de zedelijkheid was daarmee officieel tot 
overheidspolitiek verheven. 

Zedelijkheidswetgeving: taaier dan vermoed 
Tegen deze politiek, die in de praktijk tot vee! schijn
heiligheid Ieidde, gingen in het bijzonder na de oorlog 
tal van organisaties zich met steeds meer succes verwe
ren. Op het gebied van de seksualiteit gold dit aller
eerst voor NVSH en COC. Maar ook in vee! ruimere 
kring werd emancipatie in de zin van mondigwording 
en verzet tegen wereldlijke en kerkelijke regenten, 
meer en meer gemeengoed. Teruggegrepen werd op de 
idealen van de Franse en Amerikaanse revoluties en 
het daarin tot uitdrukking gebrachte individuele zelf
beschikkingsrecht, gekoppeld aan het gelijkheidsprin
cipe voor aile mensen. 
Bevrijding van overbodige beperkingen, bewuster wit
len kiezen voor eigen identiteit, versterking van eigen 
weerbaarheid en verantwoordelijkheidsbesef waren 
enkele van de voornaamste trefwoorden. Volwassen 
mensen wensten zelf hun plaats in de samenleving te 
bepalen en bleken niet Ianger bereid, zelfs niet met aile 
daaraan verbonden risico's, te blijven berusten in de 
traditionele zekerheid en vertrouwdheid van de eigen 
(ondergeschikte) positie. Van deze emancipatiegolf 
(dit begrip dus bedoeld in de ruime zin van het woord) 
maakte met name ook de vrouwenbeweging een mili
tant onderdeel uit. De strijd om de open plurifonne 
samenleving, niet in de Iaatste plaats op het gebied van 
de onderlinge menselijke relaties, was in voile hevig
heid losgebarsten. 

Toch kwam het in de jaren zeventig niet tot een 
grondige en principiele herschrijving van de zoge
naamde 'zedelijkheidswetgeving' van minister Re
gout. Dit had diverse oorzaken. Enkele van de meest 
dringende knelpunten werden door middel van afzon
derlijke wetsvoorstellen weggenomen, zoals het ver
bod op echtscheiding, de strafbaarheid van overspel 
en de strafbaarheid van bepaalde homoseksuele con
tacten. lk denk ook, zij het met gemengde gevoelens, 
aan de abortuswetgeving. 
Daarnaast kon de rechterlijke macht in afnemende 
mate uit de voeten met de verouderde wetgeving, 
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zodat nogal wat zaken - bijvoorbeeld op het gebied 
van de filmvoorstellingen en pornografische geschrif
ten - niet of nauwelijks meer werden vervolgd. De 
druk op de ketel, die de overheid tot verandering van 
wetgeving had moeten drijven - bijvoorbeeld op het 
gebied van de zogenaamde zware zedelijkheidsmis
drijven en de contacten met jeugdigen - werd dien
tengevolge sterk verminderd . Niet in de laatste plaats 
echter was daar het ruim tien jaar omvattende regime 
van minister (later minister-president) Van Agt, die 
een vrijwel uitzichtloze loopgravenoorlog tegen de 
abortus begon en dientengevolge vee! energie van 
reformisten op het gebied van de zedelijkheidswetge
ving opslorpte. 
Toen Brabantse Dries eindelijk zijn voornaamste tijd 
op het Binnenhof achter zich had, bleek het gunstige 
moment gepasseerd. De nieuw aangetreden anti-revo
lutionaire minister De Ruiter, die zich bereid verklaar
de tot aanpassing van de wetgeving, werd besprongen 
door enkele vrouwen, die met een dee! van de feminis
tische beweging een aanval openden op de pornogra
fie. Men begon deze af te schilderen als een symptoom 
van vrouwenonderdrukking, een vorm van discrimi
natie, in strijd met de gelijkheid der seksen en moge
lijk zelfs een stimulans van seksueel geweld tegen 
vrouwen. Rookbommen en soms harde acties onder
streepten dit protest. 
Een proces van ontmoralisering van onze zedelijk
heidswetgeving, jarenlang met vuur verdedigd door 
allen die zich maar even in de progressieve hoek 
meenden te bevinden, kwam hierdoor - in elk geval 
tijdelijk - tot abrupte stilstand. Het CDA zag vee! in 
de protesten, de CPN trouwens ook en een geschrok
ken minister De Ruiter stuurde zijn on twerp om ad vies 
naar de Emancipatieraad. Deze bepleitte vervolgens 
nader onderzoek naar de mogelijke schadelijkheid 
van pornografie, de mogelijke relatie met geweld je
gens vrouwen en een nadere bestudering van de positie 
van modellen en kinderen. De door Regout en zijn 
geestverwanten zolang gekoesterde eerbaarheid van 
de vrouw leek vervangen door haar kwetsbaarheid. 
Weliswaar heeft de wijziging van de pornografiebepa
lingen het, met uitzondering van bepaalde vormen van 
jeugdporno, nog gehaald maar de rest van de princi
pes laat zich in het huidige klimaat moeilijker uitwer
ken. Een aan de Raad van State gezonden wetsont
werp inzake de zware zedenmisdrijven moest vanwege 
de Ieeftijdsgrenzen en vanwege de omschrijving van 
afhankelijkheidsrelaties terug naar de ministerraad. 
Naar ik begrepen heb ligt het daar nog steeds. 

Zelfbeschikkingsrecht 
Wat is nu eigenlijk het probleem? In het geding lijken 
mij de taak van de overheid, de mogelijkheden van het 
strafrecht, en de omschrijving van het delict. Wat de 
taak van de overheid betreft acht ik de bescherming 
van de keuzevrijheid - het zelfbeschikkingsrecht 
dus - op seksueel gebied de primaire voorwaarde 
voor een open, pluriforme samenleving. Die keuze
vrijheid geldt uiteraard zowel voor het recht op gewen
ste als het verzet tegen ongewenste seksuele contacten. 
Geen overheid mag zonder meer optreden tegen poly-



gamie, homoseksualiteit, en ga zo maar door. Met het 
begrip 'zonder meer' bedoel ik dan, dat de overheid in 
actie zou komen tegen een vertegenwoordiger van een 
bepaalde categorie, hetzij homoseksueel, heterosek
sueel enzovoort zonder dat de desbetreffende persoon 
een inbreuk heeft gemaakt op andermans seksuele 
zelfbeschikkingsrecht. 
Ik verwerp met andere woorden een in wetgeving 
omgezette publieke moraal. Een maatschappelijke be
weging die haar doelen zou proberen te verwezenlij
ken door beschermende maatregelen ten gunste van 
het eigen gelijk, legitimeert op het meest intieme men
selijke terrein staatsingrijpen in prive-levens en staat 
daarmede emancipatie en maatschappelijke vernieu
wing in de weg. Zodra een maatschappelijke groepe
ring, aldan niet onder het motto dat 'het persoonlijke 
politiek is', de overheid naar zijn hand weet te zetten, 
leidt dit tot het opleggen van de normen van die groep. 
Zuinigheid met strajrecht is in het algemeen al gebo
den, maar veronachtzaming van dit devies ontmoet in 
het bijzonder bezwaren indien toegepast op seksuele 
gedragingen, waar goede raad en hulpverlening veel 
meer geboden kunnen zijn. Het strafrecht is een onge
schikt middel om in te grijpen in intieme relaties. Er is 
wei gesteld, dat de seksuele 'onderdrukking' van de 
vrouw een onderdeel zou zijn van de algehele 'onder
drukking' van de vrouw in de samenleving en dat het 
strafrecht een bijdrage zou kunnen lever en in de strijd 
tegen seksueel geweld. Ik stel daartegenover dat de 
verhouding tussen twee mensen veel gecompliceerder 
is dan dit stereotiep. De verhouding van twee mensen 
in de erotische of seksuele sfeer wordt niet bepaald 
door de sociale positie van die mensen of een eventueel 
tussen hen bestaand dienstverband, maar veeleer door 
hun affecties en emoties. 
Sommige mensen vinden dat ze zich in een duurzame 
relatie moeten 'wegcijferen' voor de ander. Soms gaat 
dit gepaard met spijtgevoelens achteraf. Soms wendt 
men zich dan nog na jaren tot de rechter. De kranten 
ritselen vandaag de dag van dit soort berichten. Maar 
wat kan zo'n rechter bijdragen? In elke relatie doet 
zich het verschijnsel voor, dat de een overwicht heeft 
op de ander; vaak is er een 'wisselend' overwicht, en 
plaatst op het ene moment de een en op het volgende 
moment de ander zich in een 'ondergeschikte' positie. 
Dit alles is zo persoonlijk, dat wij ervoor moeten 
oppassen allerlei strafrechtelijke normen te gaan op
stellen en de politie en de strafrechter, zelfs als het 
'slachtoffer' daar niets voor voelt, erbij te betrekken. 
Doen wij dit toch dan zetten we niet aileen het zelfbe
schikkingsrecht overboard, maar zien we bovendien 
over het hoofd, dat met strafrecht de samenleving niet 
kan worden gestuurd. 
Het concept-zedelijkheidswetgeving, zoals aanvanke
lijk naar de Raad van State gestuurd, leek een compro
mis te zijn binnen een uit confessionelen en VVD'ers 
samengesteld kabinet. De confessionele inbreng 
kwam vervolgens welsprekend tot uiting toen van die 
zijde een absoluut verbod werd geeist van seksueel 
contact met beneden-zestigen jarigen, in plaats van de 
door de liberale minister van justitie aanvankelijk 
voorgestelde leeftijdsgrens van twaalf jaar. De fractie 

van de VVD, met in haar voetspoor de bewindsman, 
ging binnen 48 uur overstag. 

Er is wei wat veranderd sinds de jaren zeventig. Toen 
werd vrijwel alles op seksueel gebied aanbevolen, 
omdat we het eerst in de praktijk moesten ervaren om 
er over te kunnen oordelen, tegenwoordig is het a! 
geweld, incest, ontucht, mishandeling en onderdruk
king wat de klok slaat. Net als vroeger begint over seks 
weer de sfeer te hangen van het eigenlijk niet geoor
loofde. Ik kan dan ook de opvatting van Wafelbakker 
onderschrijven (denk bijvoorbeeld aan de Rotterdam
se woongroep enkele jaren geleden) dat men heel wat 
meer risico loopt als ouder met een als zorgvuldig en 
verantwoord bedoelde seksuele en erotische opvoe
ding dan wanneer men de zaken zo op hun beloop laat, 
dat men het kind volstrekt frustreert. 
Het uitblijven van een kompas in de vorm van goede, 
bijgestelde, wetgeving brengt daarbij een mate van 
rechtsonzekerheid met zich mee, ook ten aanzien van 
het vervolgingsbeleid, die dagelijks uit krantenberich
ten is af te lezen . Tal van problemen rijzen door 
opgerekte delictsomschrijvingen, andere door tegen
strijdige opvattingen over wat wei en wat niet iemands 
wil vertegenwoordigt, en weer andere door een koppe
ling van obscurantistische christelijke gedachten met 
die van de nieuwe spraakmakende gemeente 
- bijvoorbeeld als het gaat om pedofilie. De bescher
ming van het kind wordt dan tot de maat aller dingen 
verheven. Op grond van de opvatting dat een kind 
iiberhaupt geen erotische gevoelens heeft of daarover 
mag beschikken, komt men dan tot moraliseringen 
van de in mijn ogen ergste soort. Als iemand als Mik in 
de zaak Oude Pekela verklaart dat hij aan justitie, 
inzake de al dan niet veronderstelde perversiteiten met 
kinderen, een minder stellig rapport heeft uitgebracht 
dan aan de ouders van de betrokken kinderen, omdat 
je die ouders niet met een genuanceerd verhaal aan 
boord kunt komen, draagt ook hij, als wetenschappe
lijk onderzoeker, daartoe het zijne bij. 2 

Syndromen 
De totstandkoming van een bevredigende zedelijk
heidswetgeving wordt mijns inziens belemmerd door 
een vijftal syndromen: 
I) het afhankelijkheidssyndroom 
2) het discriminatiesyndroom 
3) het kwetsbaarheidssyndroom 
4) het strafbaarstellingssyndroom 
5) het moraliteitssyndroom. 
Het afhanke/ijkheidssyndroom is er op gebaseerd, dat 
er in veel (de meeste?) relaties een situatie bestaat van 
overwicht en onderschikking en dat de strafrechter bij 
misbruik van overwicht moet ingrijpen. lk vindt dat 
een dubieus uitgangspunt. Seksuele relaties zijn veel 
gecompliceerder dan dat. Je kunt economisch sterker 
zijn, maar ook emotioneel-affectief. Wie aan de ene 
kant 'slachtoffer' is kan anderzijds de sterkste partij 
zijn. Seks behoort tot het dagelijks Ieven en dat mag je 
niet vanuit je angst voor excessen benaderen - ook als 
overheid niet. Men begint a! te veronderstellen dat er 
sprake is van schade of dwang, terwijl die slechts 
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uitzonderingen vormen. Schade behoeft bovendien 
niet onvermijdelijk tot straffen te leiden aangezien er 
ook civiele procedures denkbaar zijn. Voor echte 
dwang strekt art. 284 Wetboek 'van Strafrecht. 
Het discriminatiesyndroom gaat er van uit, dat discri
minatie van ras reeds bij de wet strafbaar is gesteld en 
dat die strafbaarstelling doorgetrokken zou moeten 
worden naar sekse of seksuele geaardheid. Het pro
bleem is, in elk geval voor wat ras betreft, dat onder de 
huidige wetgeving niet zozeer de discriminatie (in de 
zin van achterstelling) feitelijk wordt bestreden als wei 
de beledigende discriminerende uitspraak. Funda
menteel voor een vrije, pluriforme democratie is, 
zoals Vander Dunk heeft opgemerkt, de relatie tussen 
vrijheid, vrijheid van meningsuiting en morele cen
suur. Wie die vrije samenleving wil, moet ook haar 
risico's aanvaarden. Daartoe behoort dat iemand 
kwetsende meningen kan ventileren. In uiterste om
standigheden kan de rechter ingrijpen. Het stadium 
van morele censuur gaat intreden als, bijvoorbeeld het 
COC van kardinaal Simonis via de rechter eist, dat hij 
discriminerende uitlatingen jegens homoseksuelen te
rugneemt. Volgens mij zitten we dan ruimschoots in 
het stadium van de morele censuur. 3 De mogelijkheid 
om te kwetsen, mits zonder nodeloos grievend te zijn, 
is het zout van een democratische samenleving. 
Het kwetsbaarheidssyndroom stoelt op de overtui
ging, dat men sommige minderheidsgroepen in het 
openbare verkeer moet ontzien, aangezien !eden van 
die groepen 'al zoveel hebben meegemaakt'. Oak hier 
ligt de morele censuur direct op de Ioer. Er zou weinig 
van literatuur en kunst overblijven als men bij elke 
gelegenheid zou moeten afwegen in hoeverre men wei 
mag publiceren of tentoonstellen hetgeen door be
paalde groepen in de samenleving als grievend zou 
kunnen worden opgevat. Ik deel dan ook de ernstige 
bezwaren van de NVSH tegen inbeslagnames van 
erotische kinderafbeeldingen door de Amsterdamse 
politie, op basis van artikel240 B van het Wetboek van 
Strafrecht. Daargelaten dat de afbeeldingen mij niets 
doen, althans niet prikkelen, acht ik de inbeslagnames 
in strijd met de resultaten van de discussie in de 
Tweede Kamer, enkele jaren geleden, over het nieuwe 
artikei240B. Oat in een geval de zaak bovendien extra 
gecriminaliseerd is door er ook nog eens huiszoeking 
aan te verbinden, is wei zeer sterk te betreuren. 
Het strafbaarstellingssyndroom komt tot uiting bij 
hen, die (strenge) straffen als een bijdrage zien tot de 
bestrijding van relatieproblemen. Niet aileen voel ik er 
niet voor het aantal strafbaarstellingen op het gebied 
van de zedelij kheidswetgeving uit te brei den (in plaats 
van ze te beperken), maar bovendien kom ik in de pers 
nu al teveel zaken tegen waarachter ik een vraagteken 
plaats. Ik denk dan aan klachten, die soms na vele 
jaren stilzwijgen alsnog in behandeling worden geno
men, of aan gevailen van verkrachting (c.q. misbruik 
maken van overwicht) waarop veroordeling volgt ter-

. wijl niettemin de relatie voortduurt. Zeker, een deel 
van de zaken waarop ik nu doe) en die in rechtzalen 
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herhaaldelijk aan de orde zijn, waren vroeger onbe
spreekbaar en het is winst voorzover ze nu uit de sfeer 
van het taboe worden gehaald en dus ter discussie 
worden gesteld. Daar echter vervolgens justitie!e hek
senjachten aan te willen vastknopen - de politie moet 
ook ingrijpen als het ' slachtoffer' zelf daaraan geen 
behoefte heeft - gaat mij ruimschoots te ver en acht 
ik dan ook een ontaarding van het met de mond 
beleden streven naar seksuele zelfbeschikking en prio
riteit geven aan iemands 'eigen wil'. Het strafrecht is 
er ter bestrijding van excessen, niet ter beslechting van 
bepaalde psychische processen of het ingrijpen in 
wederzijdse affectieve relaties. 
Het moraliteitssyndroom staat model voor wat ik aan 
het begin van deze beschouwing uit de mond van 
Abspoel optekende: het monopolie opeisen van de 
eigen opvatting en deze verheffen tot een afdwingbare 
publieke moraal. Ik ga er van uit dat de overheid 
zoveel mogelijk afstand moet nemen van seksuele 
gedragingen. Daarvan is nag altijd onvoldoende spra
ke. De verrechtsing in de Verenigde Staten waait naar 
ons over; ik vind dat een afschrikwekkend perspectief 
(de fundamentalistische kerken tellen in Amerika sa
men zo'n 25 miljoen !eden, dat is de helft van de hele 
Iraanse bevolking). Deze verrechtsing gaat in de VS 
trouwens samen met een verrechtsing op ailerlei poli
tieke terreinen. De emoties bij seks worden er oak 
geprojecteerd op het strafrecht in ruimere zin. In geen 
land wordt het drugsprobleem zo fanatiek en met zo 
weinig succes aangepakt. In de laatste tijd zijn er weer 
veel doodstraffen voltrokken. Ik denk dat er een 
duidelijke relatie bestaat tussen deze ontwikkelingen. 

Bij wijze van conclusie het volgende. Toen ik opgroei
de heette seksueel verkeer riskant en werd het deels 
zelfs als minderwaardig beschouwd (het huwelijk 
daargelaten). Jaren later heette seks aileen maar 'fijn ' 
en moest ailes uitgeprobeerd worden, wilde men in 
bepaalde kringen geacht worden met zijn tijd mee te 
gaan. Momenteel valt voor menigeen over seks de 
slagschaduw van het seksuele geweld als een van de 
grootste bedreigingen van de menselijke beschaving 
- nog daargelaten dat seks ziek kan maken. Is er dan 
toch weer behoefte aan een bestraffende overheid, een 
nieuwe Bijbel? 
De keus gaat tussen zelfbeschikking en bescherming. 
Wie het ene verabsoluteert, vermoordt het andere. 
Van beide ailes tegelijk is onmogelijk. Wie niet in de 
beschermende greep van de overheid wil verstikken zal 
het dus moeten hebben van zelfbeschikking plus een 
zeker verantwoordelijkheidsbesef. Oat Jaatste kweekt 
men aan, Jegt men niet op. 

Nolen 

I . Jeugd en Samenleving, 1983, nr 2, p . 93 . 
2. NRC/ Handelsblad, 30 januari 1988. 
3. De Volkskrant, 23 januari 1988, p. 21 . 
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'Schuivende Panelen': bet belang van de 
vakbeweging 

De titel van de onlangs door de PvdA uitgebrachte 
discussienota Schuivende Pane/en is eigenlijk erg goed 
gekozen. Daarmee wordt immers aangcgeven hoezeer 
we ons temidden van structurele veranderingen bevin
den . De maatschappij kent geen fraaie, duidelijk te 
herkennen overgangen, van agrarische naar industrie
le of van industriele naar post-industriele samenle
ving . Zulke veranderingen schuiven over blijvende 
resten van vroegere leefpatronen heen. Nog is het 
agrarisch leefpatroon niet helemaal verdwenen. De 
door massa-industrie bestempelde samenleving is hier 
en daar nog springlevend, terwijl de nieuwe technolo
gieen hun economische, maar ook culturele stempel 
zetten op belangrijke segmenten in de samenleving. 
Het rapport laat zien hoe de sociaal-democratie in 
opeenvolgende programma's reflecteerde op de ver
anderende maatschappij. Het socialisatierapport en 
Het Plan van de Arbeid als reactie op de massapro
duktie; De weg naar vrijheid, een visie op planning en 
herverdeling in de aanloop tot de golden sixties; het 
rapport van de commissie van zes als reactie op de 
zorgen van de Club van Rome. Vooral dat laatste 
rapport moet, lijkt mij, achteraf gezien worden als een 
onvoldoende doordachte, wat modische reactie op de 
actualiteit. 
Thans zien we, economisch, de mondialisering en 
intensivering der concurrentie; de opkomst der nieuwe 
technologieen met ingrijpende gevolgen voor produk
tie organisatie en sociale verhoudingen; het doorzet
ten van culturele veranderingen: ontkerkelijking, se
cularisatie en als gevolg van het slijten der tradities, de 
seksuele revolutie, de ontwikkeling naar zelfstandig
heid van de vrouw, emancipatie en individualisering. 
De depressie van de jaren zeventig en tachtig, maar 
ook de genoemde culturele trends zorgen ervoor dat 
de nog maar pas voltooide verzorgingsstaat op de 
helling staat. Zij zorgen er bovendien voor, dat de 
vakbeweging zijn macht ziet uithollen door ledenver
lies en het gebrek aan een wezenlijke visie op de 
economische ontwikkeling. Dezelfde depressie brengt 
wantrouwen tegen staatsingrijpen en een nieuw geloof 
in de markt. 
Een niet zo gemakkelijk moment voor het ontwikke
len van een nieuwe visie . Verschillende trends lijken zo 
hard, dat het de vraag is of de politiek zich erbij moet 
aanpassen, of nog een kans heeft ze bij te buigen. 
Voor de christen-democratie, maar toch ook voor de 
sociaal-democratie lijkt mij de individualisering zo'n 
haaks op ideeen van solidariteit en gemeenschap 
staande ontwikkeling. Toch de eigen ideeen handha
ven (zoals in de tweeverdienerswetgeving, in toeslagen 
voor alleenstaanden, en dergelijke) of radicaal belas
tingwetgeving en sociale zekerheid aanpassen aan de 

levensstijl van zovelen, waardoor de bestaande stelsels 
niet meer bruikbaar lijken? Het rapport aarzelt tussen 
twee opties, een waarin toch weer een toeslag voor 
alleenstaanden voorkomt (met aile problemen van de 
controle) of een volledig gelndividualiseerd stelsel: ' de 
geconditioneerde, gegarandeerde, gelndividualiseerde 
minimum uitkering'. De aarzeling is begrijpelijk en ze 
illustreert een fundamenteel probleem voor de sociaal
democratie. 
Het rapport, en daar is van verschillende zijden op 
gewezen, haakt, als het over economische groei gaat, 
in op het WRR-rapport Ruimte voor groei. Met name 
de in dat rapport uitgesproken gedachte, dat het re
strictief gedrag van overheid, ondernemers, vakvere
nigingen en consumenten moet worden doorbroken, 
door initiatieven van de overheid en door centrale 
afspraken, moest de opstellers van het rapport wei 
aanspreken. Toch rijst de vraag of men in een politiek 
program niet wat verder had moeten en kunnen gaan, 
dan de WRR deed . lk denk dan aan de voorwaarden 
waaronder de overheid een program van infrastructu
rele werken kan ontwikkelen. Bovendien valt het wat 
tegen, dat het rapport wei de afnemende participatie
graad van de vakbeweging signaleert en verklaart, 
maar nalaat te analyseren wat een zodanig verzwakte 
vakbeweging nog kan betekenen in centraal overleg, 
en evenmin een poging doet om een beleid te schetsen 
gericht op het versterken van de vakbeweging. 
Men kan niet tegelijkertijd blijven pleiten voor een rol 
van de vakbeweging in centraal over leg, gericht op het 
formuleren en bevorderen van het tot standkomen van 
voorwaarden voor economische groei en zich beper
ken tot het aangeven van de oorzaken van de verzwak
king van die vakbeweging. Ik denk dat in het denken 
van de sociaal-democratie een voortdurende dialoog 
tussen overheid en vakbeweging wezenlijk is. Hoe zou 
een sociaal-democratisch maatschappijmodel er 
eigenlijk wei uitzien zonder een wezenlijke rol voor de 
vakbeweging? Zou het toevallig zijn, dat de positie 
van de sociaal-democratie in Frankrijk met zijn zwak
ke vakbeweging, altijd wat problematisch geweest is, · 
en dat de sociaal-democratie nergens zo goed van de 
grond kwam als in Scandinavie? 
In mijn eigen denken (dat op dit punt in wezen dat van 
de sociaal-democratie, zoals die in de Scandinavische 
Ianden functioneert, benadert), is het moeilijk een 
maatschappijmodel in te passen, waarin de vakbewe
ging aileen nog maar in een paar bedrijfstakken een 
wezenlijke rol kan spelen. Toch is dat, bij een gemid
delde organisatiegraad van 29 procent onmiskenbaar 
het geval. Men kan hopen, dat het nieuwe denken 
zoals dat zowel in het CNV als in de FNV naar voren 
komt, en waarbij de benadering vee! meer klantgericht 
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en de service steeds meer centraal komt te staan, leidt 
tot een herstel van de in Nederland toch al niet zo 
sterke positie van de vakbeweging, maar het lijkt 
allerminst zeker. Misschien moet een overheid, die 
inziet welke problemen een 'trade union free environ
ment' gaat geven voor arbeidsmarktbeleid, voor inko
menspolitiek en voor het gehele sociaal-economisch 
beleid, een 'vakbondsvriendelijk' beleid gaan voeren, 
dat door de vanzelfsprekendheid van het lidmaat
schap als uitgangspunt te nemen, dat lidmaatschap 
bevordert. Ik zie zo'n beleid bijvoorbeeld in de tripar
tisering van het arbeidsmarktbeleid, in een duidelijker 
inschakeling van de bonden bij de sociale zekerheid, in 
een grotere rol van de organisaties ten opzichte van de 
ondernemingsraden, enzovoort. 
De versterking van de positie van de vakbeweging zou 
passen in de conceptie van een verantwoordelijke 
maatschappij, zoals die door het CDA naar voren 
wordt gebracht. Maar het zou zeker ook in de maat
schappijvisie van de sociaal-democratie niet misstaan. 
Het zou neerkomen op de op dit moment wezenlijke, 
noodzakelijke versterking van het middenveld. Voor
komen zou zodoende worden, dat slechts tussen 
markt en staat zou kunnen worden gekozen. 

Een nieuw evenwicht 
Op pagina 57 van het rapport staat een interessante 
uitspraak, namelijk 'dat "de politiek" niet "aan de 
samenleving vorm geeft" (zoals wij graag denken), 
maar dat, als niet het omgekeerde het geval is, vernieu
wing voortkomt uit voortdurende en niet eens gemak
kelijk vast te stellen wisselwerking tussen besluiten 
van de overheid, van individuele burgers en van zelf
standige organisaties'. De grote opgave van de so
ciaal-democratie is dan hoe in een gelndustrialiseerde 
en meer informeel georganiseerde samenleving nood
zakelijke samenhang te bewaren en te ontwikkelen, 
die voorkomt dat delen daarvan economisch en cultu
reel naar de zelfkant van de samenleving verdwijnen. 

Het socialisme op sterk water 

WBS-nieuws Eind februari publiceerde de Wiardi Beckman Stichting bet 
rapport Het socialisme op sterk water. Het rapport, geschre
ven door WBS-medewerker Paul Kalma beoogt een bijdrage 
te leveren aan bet lopende debat over programma en strategie 
van de Nederlandse sociaal-democratie. 
Kern van bet rapport vormt de stelling dat de herorientatie 
van de Partij van de Arbeid, waarom vriend en vrijand 
vragen, niet met speculaties over de toekomst, maar met een 
herwaardering van bet eigen verleden begint. De sociaal
democratie moet zich rekenschap geven van haar successen. 
Ze heeft de liberale samenleving van weleer niet vernietigd of 
ingeperkt, maar op een zeer specifieke wijze, met bet 'recht 
op arbeid' en 'democratisering' als uitgangspunt, helpen 
organiseren. Deze 'methode' van maatschappijhervorming 
he·eft nog niets van haar actualiteit verloren. Ze kan de basis 
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Dit is tegelijkertijd een meer bescheiden visie op de rol 
van de staat dan wij gewend zijn uit deze hoek en toch 
eigenlijk een niet geringe opgave. Op het moment, dat 
men niet meer pretendeert dat de staat de samenleving 
organiseert, neemt men afscheid van de simpele visie 
van een te 'maken' of te organiseren samenleving. Zo 
zou er aansluiting kunnen komen met die 'conserva
tieve' denkers, die er altijd van uit zijn gegaan, dat de 
overheid de ontwikkelingen in het maatschappelijk 
Ieven met enig respect en in ieder geval met terughou
dendheid benadert. Niet de staat als totaal organisa
tie, maar de 'symbiose tussen de zich zelf organiseren
de maatschappij ('georganiseerd kapitalisme') en de 
sociaal actieve staat (de 'verzorgingsstaat'). Nu die 
symbiose hapert is een nieuw arrangement, een nieuw 
evenwicht tussen beide noodzakelijk. 
Over dat nieuwe evenwicht zegt het rapport in wezen 
nog te weinig concreets . Weliswaar spreekt het kri
tisch over de traditionele sociaal-democratische in
strumenten (socialisatie, planning, collectivering, en 
herverdeling), maar een nieuw instrumentarium 
wordt nog niet echt ontwikkeld. In die zin is het 
rapport toch nogal defensief. De slogan 'meer plan en 
meer markt' doet wat kunstmatig aan en komt er op 
neer, dat er naast een markt-conform beleid ruimte is 
voor overheidsbeleid, selectieve technologie bevorde
ring, milieubeleid, herverdeling, enzovoort. 
AI met allijkt het sociaal-democratisch denken, zoals 
dat in dit rapport naar voren komt slechts nuances te 
brengen ten opzichte van wat de andere politieke 
stromingen in Nederland willen, al blijft de nadruk op 
gelijkheid (van inkomen, van mogelijkheid tot partici
patie in arbeidsmarkt en economie) zeer uitdrukkelijk 
aanwezig . Het relatieve gewicht dat men aan dit ele
ment toekent lijkt meer en meer het onderscheidend 
kenmerk van de sociaal-democratie te worden. De 
doelstellingen en niet de instrumenten zijn bepalend 
voor dit karakter. 

vormen voor een wervend politiek programma, dat aan 
nieuwe aspiraties (individualisering) en nieuwe problemen 
(milieu) recht doet, en dat de hang naar nostalgie, zowel ter 
rechter- als ter linkerzijde (neo-conservatisme, eco-socialis
me) met kracht terugwijst. 
De prijs van een dergelijk programma: een definitief afscheid 
van de traditionele socialistische ideologie, die als een vlucht 
voor de liberale samenleving moet worden opgevat, en wijzi
ging van bet PvdA-beleid op belangrijke onderdelen. 

Paul Kalma, Het socialisme op sterk water. Veertien stellin
gen, Deventer, WBS/Van Loghum Slaterus, 1988. Te bestel
len door overmaking van f 24,90 naar postgiro 34 79 700, 
t.n.v. PvdA-brochures, o.v.v. bet bestelnummer: 705. 
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Een-dimensionaal socialisme? 

In al zijn gedegenheid is Schuivende Pane/en eigenlijk 
een somber stemmend rapport. Het constateert ont
wikkelingen die bet voortbestaan van de mensheid op 
afzienbare termijn bedreigen, en bet constateert daar
naast ontwikkelingen die bet vrijwel onmogelijk rna
ken daarvoor tijdig doeltreffende oplossingen te vin
den. In bet tv-programma 'Diogenes' hoorde ik Iaatst 
de rector van een Amerikaanse universiteit over zijn 
studenten zeggen: 'Ze hebben het gevoel dat ze aan 
boord van de Titanic zitten, maar ze willen wei eerste 
klas reizen.' Kernachtiger valt de nieuwste tijdgeest 
niet samen te vatten. Wat aan Schuivende Pane/en 
ontbreekt, is de krachtige en inspirerende overtuiging 
dater waardevoller zaken zijn dan die eerste klas, zelfs 
al zou die voor iedereen toegankelijk zijn - de over
tuiging dat een aantal waarden de moeite van bet 
nastreven meer dan waard blijft. 
Vanuit dat perspectief had bet hoofdstuk Cultuur, 
waarmee ik dit commentaar wil beginnen, wat mij 
betreft uit een zin mogen bestaan: Kunst en cultuur is 
dat wat de mensen de moed geeft om te blijven vechten 
en bet inzicht waarvoor ze vechten. 
Zou de commissie bij al haar denkarbeid nog wei eens 
aan Marcuses 'een-dimensionale mens ' hebben ge
dacht? Want ingrijpende maatschappelijke en cultu
rele veranderingen als gevolg van technologische ont
wikkelingen zijn natuurlijk niet echt nieuw als ver
schijnsel. De Industriele Revolutie heette niet voor 
niets een revolutie. En Heideggers afkeer van 'de 
mondiale dictatuur van de techniek' heeft misschien 
ook weer wat meer bekendheid gekregen sinds de 
discussie rond zijn politieke stellingname is herleefd. 
Wie vergeten was hoe ingrijpend de techniek sinds bet 
begin van deze eeuw bet hele Ieven veranderd heeft, 
kon bet trouwens nog eens zien in 'Heimat' - dat was 
niet de geringste verdienste van deze film, die Pronk 
c.s . trouwens ook op wat minder conventionele ver
klaringen had kunnen brengen voor bet wegvallen van 
de sociale verbanden. Bij die 'keerzijde van de indivi
dualisering' zou de rol van de televisie en de auto wei 
eens vee! groter geweest kunnen zijn dan die van de 
ontzuiling. 
Marcuse kwam dan ook a! bijna dertig jaar geleden tot 
de conclusie dat de bevrediging van oppervlakkige 
behoeften, gecreeerd door de kapitalistische reclame, 
een illusie van individuele ontplooiing schept die bet 
de mensen onmogelijk maakt zich een andere orde dan 
de bestaande zelfs maar voor te stellen. In die zin 
Iijden ook de opstellers van Schuivende Pane/en enigs
zins aan een-dimensionaliteit. De orde is er; zij wordt 
economisch en technisch bepaald buiten ons om; hoe 
kunnen wij onze sociaal-democratische doelstellingen 
daarin inpassen? 

In Marcuses filosofie waren kunstenaars en studenten 
de enigen van wie nog heil te verwachten vie!. Met wat 
goede wil valt dat wei te vertalen in wat de commissie 
als voornaamste terreinen van cultuurpolitiek aan
duidt: kunst, onderwijs en wetenschap. Het hoofd
stuk staat midden in bet rapport, en de cultuur heeft 
daarmee de plaats gekregen die zij verdient. Maar 
helaas niet de aandacht: bet hoofdstuk is moeilijk en 
moeizaam geschreven, daardoor onnodig onduidelijk 
en vaak innerlijk inconsistent. Dat komt door twee 
dingen. Ten eerste gebruiken de opstellers twee bete
kenissen van de term 'cultuur' door elkaar; ten tweede 
presenteren zij de opties die totnutoe uitsluitend wer
den gehanteerd voor kunstbeleid (dan wei cultuurbe
leid in de smalle zin van bet woord: professionele en 
amateuristische kunstbeoefening en -consumptie) bier 
voor de drie beleidsterreinen gezamenlijk. Dat Ieidt 
tot vee! heilloze verwarring. 

Appels en peren 
'Cultuur': wat verstaan wij daaronder? De Franse 
filosoof en socioloog Edgar Morin maakte onlangs in 
een interview in NRC/ Handelsblad een heldere drie
deling: cultuur als alles wat wij leren en dus niet 
meekrijgen van de natuur, cultuur in etnische zin, en 
cultuur in de zin van cultureel gevormd in de kunsten, 
wetenschap en letteren.' Die laatste betekenis komt 
vrijwel overeen met wat Pinkie/kraut in zijn gerucht
makende essay La defaite de Ia pensee 'de' cultuur 
noemt, in tegenstelling tot 'onze' of 'hun' cultuur: bet 
'denkende Ieven' in tegenstelling tot de opvatting dat 
'alles cultuur is, van de simpelste dagelijkste handelin
gen tot de grootse scheppingen van de geest'. Gezien 
de beleidsterreinen waarop de commissie de cultuur
politiek situeert, ligt de veronderstelling voor de hand 
dat zij Morins derde definitie hanteert: cultuur als de 
plaats waar alles wordt bewaard, doorgegeven en 
vernieuwd wat de mensheid in de loop der eeuwen 
heeft opgebouwd aan waarden die boven hun tijd en 
hun geografische grenzen uitstijgen. Aan esthetische 
en ethische normen, aan algemeen geldende kennis en 
waarheden die bet mogelijk maken de eigen tijd en de 
eigen omstandigheden kritisch te analyseren en een 
abstract ideaal te formuleren als nastrevenswaardig 
doe!. 
Maar in haar omschrijving hanteert de commissie 
vervolgens een uitspraak van Jan Kassies: cultuur is 
'een samenhangend geheel van waarden, opvattingen, 
gedragingen, produkten die door een groep mensen 
worden gedeeld en overgedragen'. Dat is niet een 
ruimere definitie, maar een wezenlijk andere. Dat is 
cultuur in de zin van 'le culture!' (Finkielkraut), alles 
wat wij leren en dus niet meekrijgen van de natuur 
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(Morin). Dat is de cultuur waarvan mensen niet uitge
sloten kunnen zijn, omdat zij daarvan onlosmakelijk 
dee! uitmaken zodra zij Ieven in enig sociaal verband, 
en dan is het dus onzin om te spreken over 'de mate 
van toegang tot de cultuur'. Dat is de cultuur als een 
organisch geheel dat zich spontaan en autonoom ont
wikkelt (de commissie stelt dat ook min of meer in 
dezelfde paragraaf waarin zij Kassies citeert), en als je 
het daarover hebt kun je dus niet spreken van de 
voorwaarden 'voor overleving van de cultuur' . Want 
welke ontwikkelingen zich daarin ook voordoen, die 
zullen dan zelfweer als 'geheel van waarden, opvattin
gen, gedragingen, produkten' de nieuwe cultuur vor
men. Als je stelt dat discriminatie van vrouwen en 
minderheden 'culturele tradities' zijn, kun je niet op 
dezelfde bladzijde melden: 'hoofddoel van cultuurpo
litiek is in elk geval bewaking van wat in eeuwen is 
ontwikkeld en overdracht aan toekomstige genera
ties'. Tenminste niet zonder toe te voegen dat je het in 
het tweede geval over een andere definitie van cultuur 
hebt. 
Dat deze twee verschillende betekenissen in het hele 
hoofdstuk door elkaar blijven !open, maakt de tekst 
warrig en inconsistent. Helaas wordt dat nog erger 
wanneer de verschillende beleidsopties aan de orde 
komen: het primaat bij de pluriformiteit, bij de toe
gankelijkheid of bij de kwaliteit. Opties die a! Ianger 
golden, maar alleen voor kunstbeleid; en de commis
sie loopt hopeloos vast bij haar pogingen ze uit te 
breiden tot de beleidsterreinen onderwijs en weten
schap. Want pluriformiteit in de kunst is iets heel 
anders dan pluriformiteit in het onderwijs. Plurifor
miteit in de kunst heeft niets te maken met verzuiling, 
in de onderwijsparagraaf gaat het vrijwel uitsluitend 
daarover (en in het mediabeleid over een curieuze 
mengeling van beide). Het primaat van de kwaliteit is 
in de kunst iets heel anders dan in het onderwijs: in de 
kunst sluit dat de gelijktijdige realisering van de ande
re twee opties vrijwel uit, in het onderwijs hoeft dat in 
het geheel niet het geval te zijn. Integendeel zelfs, en de 
commissie zegt dat ook in de onderwijsparagraaf: 
grotere pluriformiteit kan door het competitie-ele
ment daar leiden tot kwaliteitsverhoging. Bij toegan
kelijkheid in de kunst gaat het om zaken als geografi
sche spreiding, hoogte van toegangsprijzen en aard 
van het gebodene; bij onderwijs blijkt de commissie 
bij dat woord opnieuw vooral te denken aan de ver
zuilde situatie van drie kleuterscholen naast elkaar. 
Kortom, appels worden met peren vergeleken, en het 
ergste is dat het rapport dan ook nog een expliciete 
keuze vermeldt: het primaat bij de kwaliteit heeft de 
voorkeur van de opstellers. 
Zelfs uitsluitend toegepast op kunstbeleid is de onder
bouwing van die keuze weinig overtuigend, Yvonne 
van Baar/e wees daar ook al op in haar commentaar in 
Voorwaarts. 2 De commissie lijkt zich niet helemaal 
van de implicaties daarvan bewust te zijn geweest. 
Anders had zij bijvoorbeeld niet als laatste zin in haar 
uitwerking van deze keuze kunnen schrijven: 'Voorts 
zal de overheid een centrale rol blijven spelen als het 
gaat om de toegang tot de kunsten ( ... ) door aan 
consumenten een gelijkwaardige kans daartoe aan te 

70 

bieden.' Wat nu? Alsop grond van de kwaliteitsoptie 
wordt besloten twee orkesten in Amsterdam te hand
haven en dat in Friesland op te heffen (elke gelijkenis 
met bestaande gebeurtenissen berust op toeval) toch 
de Friezen een 'gelijkwaardige kans' op kunstcon
sumptie bieden? Daar kan ik me niet vee! anders bij 
voorstellen dan dat de overheid voortaan gratis bus
vervoer van Leeuwarden naar Amsterdam aanbiedt. 
De commissie lijkt kortom niet echt te willen kiezen, 
en dat sluit aardig aan bij water in de praktijk gebeurt. 
Toch is het jammer dat zij, terwijl zij zich wei uit
spreekt over een sociaal-democratische visie op cul
tuur, haar uitgangspunten niet in beleid heeft ver
taald. Want de keuze voor 'zoveel mogelijk mensen 
betrekken bij de cultuur' betekent wei degelijk dat 
geografische spreiding, of pluriformiteit in aanbod, 
soms voorrang moeten krijgen boven kwaliteit. Een 
socialistische visie op kunstbeleid zou trouwens nog 
steeds 66k moeten betekenen dat de PvdA zich einde
lijk eens gaat afvragen waarom zij voor alle werken
den bestaanszekerheid en acceptabele arbeidsomstan
digheden belangrijk vindt, behalve voor kunstenaars . 
In de naast elkaarstelling van de drie beleidsterreinen 
leidt dat overigens tot opmerkelijke tegenstellingen. 
Waar de kwaliteitsoptie in het kunstbeleid wordt uit
gewerkt stelt de commissie dat de overheid 'cultuur
produktie steunt, meer dan producenten' en doet 
daarmee in een halve regel de kwestie van kunstbeleid 
versus kunstenaarsbeleid af. Maar in de uitwerking 
van diezelfde optie voor het wetenschapsbeleid zegt 
het rapport: 'Waar het om gaat is de onafhankelijk
heid van de onderzoeker te waarborgen.' (cursivering 
van mij) . De drie opties worden in de paragrafen 
wetenschapsbeleid, onderwijsbeleid en mediabeleid 
verder zo door elkaar gehusseld, dat er eigenlijk niets 
zinnigs meer over te zeggen valt. Het is trouwens de 
vraag of je een dergelijke gecompliceerd vraagstuk 
aan de or de moet stellen in een discussie die bedoeld is 
om globale lijnen naar de toekomst te trekken. 
Het is ook een gemiste kans, want over het onderwijs 
bijvoorbeeld valt waarachtig wei wat meer te zeggen 
dan dat de verzuiling een lastig probleem is . Over de 
rol van het onderwijs in de maatschappij, bijvoor
beeld. Onze doelstelling in het verleden was dat ieder 
mens zonder financiele of maatschappelijke belemme
ringen zijn capaciteiten moest kunnen ontplooien. 
Maar wat wij tegenwoordig doen is ons aanpassen bij 
de devaluatie van diploma's, die twee kanten uit
werkt: opleidingseisen worden steeds lager, en toela
tingseisen tot beroep ofvervolgopleiding steeds hoger. 
Dat leidt niet tot 'kansen om je vermogens te ont
plooien', maar tot mensen in de verkeerde richting 
sturen 'omdat je zonder diploma's nergens bent' . En 
waarom doen wij daaraan mee? Omdat een hogere 
theoretische opleiding nog steeds een hoger inkomen 
tot gevolg heeft, en wij met de zwakkeren in de 
samenleving als vanzelfsprekend de 'economisch 
zwakkeren' bedoelen. 
Maar zou het dan niet veellogischer zijn om te conclu
deren dat de vrijwel automatische koppeling tussen 
opleidingsniveau en inkomenshoogte moet worden 
doorbroken? En wat moet ik met de opmerking dat 
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'onderwijsvernieuwing een gemeenschappelijk belang 
is'? Welke onderwijsvernieuwing? De commissie 
merkt hierover uitsluitend op dat de overheid zich ook 
hier niet op wetgeving moet fixeren (in dat opzicht is 
zij opmerkelijk consistent!), maar het zou de PvdA 
niet misstaan om juist inhoudelijk over dat onderwerp 
een fundamentele discussie te voeren. En als motto 
daarvoor zou kunnen gelden wat Willem van Toorn 
schreef in De aardse republiek - aantekeningen over 
(socialistisch) cultuurbeleid: 'Stenen voor brood. We 
hadden geen drempels moeten verlagen, maar verho
gen. Kritisch hadden we die kansarme mensen moeten 
maken, niet aileen tegenover anderen, maar vooral 
tegenover zichzelf ( ... ) We hadden aldie lichtjaren 
van energie moeten steken in methoden om de mensen 
te leren omgaan met kennis, met argumenten, met 
nieuwsgierigheid. Dat zou pas een bijdrage zijn ge
weest aan cultuurbeleid. ' 3 

Dat soort zaken is werkelijk aan de orde, dunkt me, 
als je spreekt over het onderwijs van de toekomst. 
Maar net als in de rest van het hoofdstuk heeft de 
commissie ook hier moeite gehad aan te geven waar
om zij cultuur zo belangrijk vond dat het een aparte 
plaats in dit rapport diende te krijgen. De 'geheugen
functie' voor de maatschappij is natuurlijk terecht als 
onmisbaar gesignaleerd. Maar de wat wollige volzin
nen over 'verbeeldingskracht en probleemoplossend 
vermogen', en dat alles 'ter vergroting van de kwaliteit 
van het bestaan en ter verhoging van de zingeving aan 
Ieven en samenleven' komen niet erg inspirerend of 
gelnspireerd over. 

Welke tweedeling? 
Hoort discriminatie van vrouwen en andere zielepoten 
tot de 'culturele tradities'? Volgens sommige passages 
uit het hoofstuk Cultuur wei. Op andere plaatsen 
wordt juist het bestrijden ervan tot de cultuurpolitiek 
gerekend. Hoe dan ook, bij de thematische ordening 
van de discussie over Schuivende Pane/en is het onder
werp 'discriminatiebestrijding' wat vreemd en onwen
nig bij kunst, onderwijs en wetenschappen blijven 
staan, terwijl 'Ieven en dood' terecht als apart thema 
wordt opgevoerd. Over wetgeving rond discriminatie
bestrijding zal naar mijn stellige overtuiging een be
slissing vallen voordat dit rapport in een of andere 
vorm zijn weerslag vindt in ons volgende verkiezings
programma. Daarom is het wat vreemd dat de com
missie juist op dit punt nog even heeft willen Iaten 
weten het niet met het huidige partijprogramma eens 
te zijn. Ik zal mij dan ook niet Iaten verleiden hier op 
die discussie in te gaan; maar ik wil in verband met het 
onderwerp zelf nog wei een tweede kanttekening bij 
Schuivende Pane/en plaatsen. 
Jarenlang is er in de PvdA gesproken over de 'dreigen
de tweedeling' van de maatschappij. Tegenwoordig 
schijnt dat de tweederde/ eenderde-maatschappij te 
heten, of zelfs driekwart/ eenkwart; of dat gebaseerd 
is op groter optimisme, nieuwe cijfers of de politieke 
gewoonte om modieuze termen razendsnel te Iaten 
inburgeren is mij niet helemaal duidelijk. Maar van 
die dreigende tweedeling dacht ik altijd: en de bestaan
de dan? 

Er zijn vee! oogkleppen in de maatschappij en in de 
politiek; soms gaan ze even af. Choderlos Lac/os 
(dezelfde van Les liaisons dangereuses) schreef in 1785 
in zijn verhandeling De /'education des femmes: 'Ge 
zijt geboren als metgezel van de man, en ge zijt zijn 
slaaf geworden ( . . . ) Weet, dat men zich slechts door 
een grote revolutie aan slavernij kan ontworstelen.' 
Honderd jaar later schreef Victor Hugo, sociaal-de
mocraat avant-la-lettre, op het lijstje van dingen 
waaraan hij in zijn lange loopbaan tot zijn spijt niet 
toegekomen was: 'Rechten van de vrouw'. Tien jaar 
geleden vertelde een geschiedenisleraar op een middel
bare school vol enthousiasme over het algemeen kies
recht dat in Frankrijk in de vorige eeuw werd inge
steld, toen een meisje uit zijn klas vroeg: 'Gold dat 
voor aile mensen, meneer?' Ja, zei hij, voor aile 
mensen, boeren, arbeiders, iedereen. 'Dus ook voor 
vrouwen, meneer?' En de leraar zweeg en kreeg een 
kleur, want dat 'iedereen' de helft van de bevolking 
was, vond hij eigenlijk zo gewoon dat hij er nooit bij 
vertelde dat de andere helft nog tot na de Tweede 
Wereldoorlog moest wachten, in Frankrijk even goed 
als in een aantal andere Westeuropese Ianden. 
In de afgelopen weken heb ik een paar maal zonder 
oogkleppen naar het journaal gekeken. Of het nu ging 
om een werkgeversbijeenkomst in Nederland, de on
dertekening van een belangrijk wapenakkoord in 
Washington, onderhandelingen in Nicaragua of een 
nieuwe burgerregering Suriname: ik zag uitsluitend 
mannen. Zwarte, bruine en blanke mannen, commu
nistische en kapitalistische, afkomstig uit aile lagen 
van de maatschappij, maar altijd uit de ene he/ft. 
Tweedeling, welke tweedeling? 

Joke Smit sprak in dat verband over het oude en het 
nieuwe socialisme, over de noodzaak om steeds op
nieuw nate gaan 'wie zwak zijn en wie sterk'. Aanvan
kelijk was de veronderstelling dat het socialisme het 
feminisme overbodig zou maken omdat het voor de 
emancipatie van mensen streed. Die verwachting is 
nog niet uitgekomen. En in de herijking van haar 
opvatting over ' de zwakken en de sterken' toont de 
PvdA zich marxistischer dan zij zelf denkt: zij meet 
die vooral af naar economische draagkracht. En zij 
heeft dat steeds gedaan naar draagkracht per gezin, 
waarmee de situatie van vrouwen onzichtbaar werd. 
Maar als zij gekeken had naar de kenmerken van 
zwakke groepen - dat wil zeggen: groepen die zowel 
in economisch opzicht, als met betrekking tot oplei
dingsniveau, als op het gebied van maatschappelijke 
macht stelselmatig minder kansen hadden dan andere, 
en bij wie die zwakkere positie van de ene generatie 
overging op de volgende - dan had zij zich a! lang 
geleden vee! meer moeten inzetten voor vrouwen en 
etnische minderheden. Er zijn allerlei redenen aan te 
voeren, van historische aard, van maatschappelijke 
omstandigheden, van politieke opportuniteit, waar
om dat onvoldoende is gebeurd. Maar het is dan wei 
schrijnend om te zien dat 'de vrouwenbeweging' nu 
wordt afgedaan als een van de 'deelbelangen' die de 
partij tot 'modieuze vluchtigheid' heeft verleid. Is ooit 
in de geschiedenis van de sociaal-democratie 'de arbei-
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Individualisering en solidariteit 

Het discussiestuk Schuivende Pane/en voorziet in een 
behoefte: het rapport van de commissie-Pronk roept 
duizend en een vragen op, en dat is hard nodig. De vele 
ontwikkelingen die gaande zijn, versterken elkaar en 
versterken de noodzaak voor de socialistische bewe
ging om haar traditionele antwoorden kritisch onder 
de loep te nemen. 
Het rapport concentreert zich op vier van die ontwik
kelingen: internationale bedrijfsvorming en -voering; 
ongekende technologische veranderingen; zeer nij
pende milieuproblemen; en, als vierde, het 'maat
schappelijk proces van individualisering'. De interna
tionalisering van de economie stelt hoge eisen aan de 
inventiviteit waarmee arbeidersbeweging en socialisti
sche partijen moeten zoeken naar nieuwe organisatie
vormen en samenwerkingsverbanden. Het oude ideaal 
van een wereldwijde beweging is tot bitter noodzake
lijke voorwaarde voor over Ieven geworden. De gevol
gen van de 'technologische revo/utie' zijn vooralsnog 
nauwelijks te overzien. Voorspelbaar is al wei, dat de 
gevolgen voor arbeidsverhoudingen en voor de orga
nisatie van de arbeid gigantisch zullen zijn. Ook het 
milieu plaatst ons voor grote problemen. Een herbe
zinning op de rol van de overheid ligt hierbij voor de 
hand. 
De vierde vernieuwingsopdracht, waarop ik me in dit 
commentaar zal concentreren, is gelegen in het indivi
dualiseringsproces: dat proces stelt ons voor de opga
ve de solidariteit op een andere wijze te organiseren, 
dan totnutoe gebruikelijk was. Vanzelfsprekendhe
den zijn weggevallen, onzekerheid ten aanzien van 
ontwikkelingen en hun consequenties laat haar sporen 
na. Oat komt ook tot uiting in de analyse en de 
vooronderstellingen van Schuivende Pane/en. 

De organisatie van de solidariteit 
Klassieke socialistische waarden zijn bestaanszeker
heid, ontplooiing en sociale rechtvaardigheid. Het 
besef dat gelijke kansen moeten worden gecreeerd om 
keuzen voor iedereen mogelijk te maken, is volgens 
Schuivende Pane/en van oudsher gedragen door een 
coalitie tussen arbeiders en (intellectuele) middengroe
pen. Die coalitie heeft twee kanten: arbeiders hebben 
belang bij socialistische waarden omdat ze ervan af
hankelijk zijn voor hun maatschappelijke mogelijkhe
den, bij de middengroepen staat het (ethisch/ ideolo
gisch) besef van rechtvaardigheid voorop. 
Nu zijn belang en ethiek niet zonder meer van elkaar te 
scheiden, zeker niet in onze tijd. Vandaag gewild 
werknemer, morgen door een nieuwe ontwikkeling 
ingehaald en op een zijspoor gezet. Wiens positie is 
nog zeker gesteld, waar haal je als middengroeper je 
zekerheid zonder de gemeenschapszin van anderen? 
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En wat betekent 'middengroeper' vandaag de dag? De 
tegenstelling tussen arbeid en kapitaal is minder dui
delijk geworden. De inzet van maatschappelijke con
flicten is niet zonder meer dezelfde als vroeger. Nieu
we sociale bewegingen zijn dee! gaan uitmaken van de 
kern van het sociaal-democratisch denken en hande
len . 
Er zal, onder veranderde omstandigheden een nieuwe 
maatschappelijke coalitie tot stand gebracht moeten 
worden. Politiek en maatschappelijke organisaties 
kunnen niet ongestraft groepen buitensluiten die er
kenning vragen voor hun positie en belangen. Dat wil 
niet zeggen dat de integratie van nieuwe thema's altijd 
zonder problemen tot stand komt. Het gevaar voor 
verlies van samenhang van beleidsterreinen en doel
stellingen is reeel. In Schuivende Pane/en wordt ge
sproken over 'modieuze vluchtigheid'. Daaraan 
wordt echter toegevoegd: 'A an de noodzaak van inte
gratie en weging van nieuwe argumenten - met of 
zonder hu/p van die (nieuwe sociale) bewegingen -
doet dot echter niets af. Immers klassieke socialisti
sche kernbegrippen a/s rechtvaardigheid, arbeid en 
verdediging kunnen het niet stel/en zonder herformu
lering die aan nieuwe inzichten en belangen recht 
doet. ' (biz. 16) 
Vredesbeweging, milieubeweging en vrouwenbewe
ging zijn, zo meen ik, modieus noch vluchtig geble
ken. Tot op de dag van vandaag lijkt er echter een 
spanning te zijn blijven bestaan tussen de gelijkbe
rechtiging van man en vrouw, en de solidariteit zoals 
die in de arbeidersbeweging gestalte heeft gekregen. 
De integratie van vredes- en milieubeweging lijkt vee! 
vanzelfsprekender tot stand te komen dan de integra
tie van de vrouwenbeweging. Waarom is de solidari
teit juist op het terrein van de individualisering zo'n 
heikel punt? 

Individualisering staat voor democratisering, zeggen
schap en (economische) verzelfstandiging. De sociaal
democratie maakt zich sterk voor bevordering van 
participatie en mondigheid van mensen , van zeggen
schap over Ieven, werken en inrichting van de samen
leving. Grote woorden, met gevolgen voor kleine ver
banden. Want hoe zit het in de dagelijkse praktijk met 
de zo gewenste mondigheid en zeggenschap: vinden 
we dat we die moeten nastreven maar zijn we tegelij 
kertijd bang voor de gevolgen? Zetten mondige, onaf
hankelijke mensen de verzorgingsstaat onder druk, 
waarvoor kiezen ze als hun solidariteit niet wordt 
afgedwongen? Voor zichzelf, hun eigen belang, en zo 
ja, is dat dan een ander belang dan het gemeenschaps
belang? Is - met andere woorden - individualisering 
egoi'sme? 



Oat is wat de vrouwenbeweging parten speelt: het 
misverstand dat individualisering op gespannen voet 
staat met solidariteit. Dat misverstand wordt gevoed 
doordat in de Nederlandse situatie de consequenties 
van de erkenning van vrouweneisen verstrekkend zijn . 
De organisatie van arbeid en inkomen kent een grote 
uniformiteit. Het beleid gaat nog steeds uit van kost
winnende mannen en kostbereidende vrouwen. De 
individualisering lijkt tot op heden slechts aanleiding 
voor steeds verfijnder wet- en regelgeving, bedoeld om 
de pluriformiteit in relatievormen die is ontstaan toch 
in dat uniforme keurslijf te houden. 
In Schuivende Pane/en wordt het individualiserings
proces genuanceerder benaderd. Het wordt beschre
ven op drie niveaus: de 'zuivere' individualisering op 
microniveau, die de manier betreft waarop mensen 
hun Ieven in (wensen te) richten; de differentiatie op 
mesoniveau zoals die zich in een ontzuiling van ver
banden en verenigingen manifesteert ; en tenslotte de 
fragmentatie op macroniveau, behelzende de aantas
ting van de dominantie van staat en nationale koepel
organisaties. Aile niveaus worden echter beschreven 
met een zekere zorgelijkheid waardoor het accent 
meer komt te liggen op de onontkoombaarheid van 
het individualiseringsproces, dan op de wenselijkheid 
ervan. Waaruit komt die ambivalentie voort? Het ging 
toch om begrippen als democratisering, zeggenschap 
en participatie? 

lndividualisering op micro-niveau 
Het eerste niveau van individualisering, dat wil zeggen 
de wijze waarp mensen hun Ieven inrichten, wordt van 
vee! kanten belicht. Verzelfstandiging heeft voor aller
lei categorieen de mogelijkheden tot maatschappelijke 
participatie vergroot. Dat gaat op voor jongeren, 
ouderen en vrouwen, eigenlijk voor aile mensen die 
niet tot de kostwinnende 'klasse' behoren. AI die 
mensen hebben er belang bij dat het realiseren van de 
socialistische doelstelling van economische en sociale 
zelfstandigheid ook voor hen in zicht komt. 
Als oorzaken voor de verzelfstandiging worden onder 
meer genoemd de verhoging van het welvaartspeil, 
van het opleidingsniveau, de toegenomen mogelijkhe
den tot geboortenbeperking, en de toegenomen mobi
liteit met een uitbreiding zowel als vernieuwing van 
massacommunicatiemiddelen. Gevolgen van genoem
de ontwikkeling zijn een vermindering van de sociale 
controle, van de duur van relaties, een toename van 
het aantal echtscheidingen, en een verminderde be
schikbaarheid van vrouwen voor verzorgend vrijwilli
gerswerk. Op vrouwen werd korte tijd een appel ge
daan zich op de betaalde arbeidsmarkt te begeven. Dat 
appel is met de krapte op die arbeidsmarkt verdwenen, 
maar vrouwen zijn druk blijven uitoefenen op ar
beidsorganisaties en overheden om ruimte voor hen te 
scheppen. De gedachte aan een arbeidsreserveleger 
blijft voor vrouwen reden tot gezamenlijke actie, en 
daarbij vinden ze de sociaal-democratie aan hun zijde. 
De regels van Ieven en samenleven zijn veelvormiger 
geworden. Dat heeft voor de mogelijkheden tot het 
delen van taken binnenshuis en participatie buitens
huis, uiteenlopende gevolgen gehad . Het sterkst komt 

dat tot uitdrukking binnen een-oudergezinnen met een 
vrouw als gezinshoofd. Door ontbreken van oplei
ding, arbeid en/ of kinderopvang blijft zo'n vrouw 
vaak niets anders over dan de uitzichtloze positie van 
bijstandsmoeder. Drie op de tien huwelijken leveren 
tegenwoordig een 'bijstandsvrouw' op. 
Het verhaal is bekend, maar het is goed het hier niet 
over te slaan. Ter ondersteuning van de gegroeide 
veelvormigheid zou namelijk aan heel nieuwe behoef
ten voldaan moeten worden, maar daarvan is op het 
door de commissie-Pronk genoemde meso- en macro
niveau nog nauwelijks sprake. Inkomensverhoudin
gen en arbeidsbestel zijn nog geent op klassieke gezins
en rolpatronen. 
Waarom, zo kan men zich afvragen, die achterstand? 
Hoe kan het gebeuren dat een ontwikkeling waarvoor 
een breed draagvlak lijkt te bestaan zo weinig uitge
werkt is? Is solidariteit in eigen kleine gezinskring iets 
anders dan solidariteit met derde wereld, milieu of 
veiligheid? Het gaat hier niet aileen om geld . Zeker, 
individualisering van arbeid en inkomen kost op korte 
termijn geld: het vereist een herschikking die gezinnen 
en overheden moeten opbrengen voor individuen, 
vooral vrouwen. Eisen van andere sociale bewegingen 
kosten echter ook geld. Niettemin wordt de strijd voor 
een leefbaar milieu duidelijk als randvoorwaarde aan 
economische groei geaccepteerd binnen socialistische 
en arbeidersbeweging. 
Wellicht is het toch makkelijker solidariteit op te 
brengen in het kader van 'grote' problemen als veilig
heid en milieu, dan in het kader van problemen die niet 
ieders problemen zijn, die niet als 'groot' worden 
ervaren. Wellicht speelt daarbij een rol dat man
vrouwverhoudingen ook in de prive-sfeer ingrijpen, 
posities kunnen aantasten en ver uitstijgen boven het 
brengen van financiele offers. Wellicht ligt daar een 
dee! van de politieke blokkade op individualisering 
van sociale zekerheid. Onbetaalbaarheid is een ontoe
reikend argument, dat we ook niet accepteren als het 
om andere thema's gaat. 
De vanzelfsprekendheid bij jongeren - met name bij 
meisjes - om ook bij het aangaan van relaties econo
misch zelfstandig te willen zijn en blijven verbreedt het 
draagvlak voor individualisering, van de arbeid en 
inkomen. Het wordt tijd dat sociaal-democratie en 
vakbeweging zich dat goed realiseren. Anders is er ook 
op termijn geen uitzicht op een succesvolle integratie 
van arbeiders- en vrouwenbeweging. Individualise
ring is een maatschappelijk proces, waarbij mondig
heid , onafhankelijkheid en doorbreking van rolpatro
nen hand in hand dienen te gaan. Daarbij past geen 
ambivalentie ten opzichte van onderdelen van dat 
proces. Ook niet tengevolge van de constatering dat 
oude integratiekaders zijn afgebrokkeld. Nieuwe zijn 
niet minder op solidariteit te organiseren, wat het 
CDA ook ons probeert aan te praten. 
Verplichte 'warmte' is uit de tijd. Vrouwen zijn niet 
meer overal gratis voor beschikbaar, en dat willen 
socialistische mannen ook helemaal niet. Dan past een 
verontschuldigende toon over wat er met de 'goeie 
oude tijd' verloren ging ook helemaal niet. Laten we 
ons concentreren op wat we er voor terug krijgen: 
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vrijheid van kansen en keuzen voor mannen en vrou- korting overheidsoptreden niet of minder op zijn 
wen. plaats zou zijn dan ten aanzien van milieuproblema

tiek. 
Herverdeling van arbeid 
Wil daarvan werkelijk sprake zijn, dan zal voor ieder
een het recht op betaalde arbeid buitenshuis verwezen
lijkt moeten worden . Maar hoe zit het met de solidari
teit van mensen met werk voor mensen zonder werk, 
valt ook die terug te brengen tot de solidariteit van 
mannen met vrouwen? 
In Schuivende Pane/en wordt een duidelijke voorkeur 
uitgesproken voor het bespreekbaar maken van vor
men van flexibilisering. Ik ben het daar helemaal mee 
eens. Over de richting valt vee! meer te zeggen, maar ik 
beperk me tot het volgende. Het zijn mensen met 
(geregeld) werk die kunnen beslissen welke mate en 
vorm van flexibilisering ze accepteren om anderen aan 
het werk te krijgen. Ook hier gaat het om meer dan 
solidariteit met abstracte 'grote' problemen. Herver
deling van arbeid gaat uit hoven het brengen van 
financiele offers: andere werktijden, andere toesla
genregelingen grijpen diep in in verworven rechten en 
spelen door in het persoonlijk Ieven. Hoe zit het met 
de solidariteit als het gaat om herverdeling van arbeid, 
om arbeidstijdverkorting? 

De keuze die in Schuivende Pane/en wordt gemaakt 
ten aanzien van de weg waarlangs die herverdeling van 
arbeid tot stand zou moeten komen is de mijne niet; 
dat geldt ook voor velen in de vrouwenbeweging. 
Naast indivldualisering van sociale zekerheid zou ar
beidstijdverkorting wei eens het strijdpunt van de 
komende tijd kunnen worden, als de discussie in de 
partij ten gunste van de stellingname in Schuivende 
Pane/en verschuift. 
lk geloof niet in een zodanige economische groei 
- die bovendien aan alle kanten selectief moet zijn -
dat daaruit alle wensen kunnen worden gehonoreerd 
ten aanzien van een schoon milieu; een rechtvaardige 
welvaartsverdeling wereldwijd; een herverdeling van 
arbeid waardoor iedereen aan de slag kan; en een 
hernieuwd 'aankleden' van de verzorgingsstaat om in 
de behoeften die door de verzelfstandiging zijn gere
zen, te voorzien. Herverdeling van arbeid, in de vorm 
van arbeidstijdverkorting, is daarom op korte termijn 
nodig. Zowel van vakbeweging als politiek (van beide 
maak ik met vele andere vrouwen dee! uit) verwacht ik 
op dat punt een duidelijke stellingname en geen af
wachtende houding. Voor wat betreft de rol van de 
overheid heb ik tot op heden geen argument gehoord 
dat pleit tegen ingrijpen. Juist in tijden van grote 
veranderingen kan een overheid mee helpen voorko
men dat er vee! terrein verloren gaat. 
Nu wordt in Schuivende Pane/en niet zozeer voorge
steld om de rol van de overheid te verkleinen, als wei 
om die rol te veranderen. Op vee! terreinen zal dat ook 
een hele opluchting zijn. Daar waar door overheidsop
treden mensen afhankelijk en op hun plaats gehouden 
worden, bij voorbeeld . Het verminderde vertrouwen 
in de overheid zou bij een herijking van (de uitvoering 
van) taken kunnen worden hersteld. Toch vermag ik 
niet in te zien waarom ten aanzien van arbeidstijdver-
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Vooralsnog blijf ik aandringen op een sturende over
heid, op een overheid die keuzen durft te stimuleren. 
Niet tegen beter weten in, maar juist omdat de argu
menten ertegen niet voldoende zijn. 
Dat geldt voor arbeidstijdverkorting voor iedereen, 
dat geldt voor individualisering van sociale zekerheid . 
Waar Schuivende Pane/en een breed draagvlak signa
leert voor onafhankelijke ontplooiing van eigen mo
gelijkheden, van sociale relaties en van maatschappe
lijke participatie, wordt daarbij ook nog aangegeven 
dat het overheidsoptreden steeds meer als onrecht
vaardig en onrechtmatig wordt ervaren, gezien de 
zelfstandigheidsbehoefte. De overheid kan alleen van 
de dwang steeds meer in te grijpen in prive-levens 
worden verlost door draagkracht voortaan als indivi
duele draagkracht en niet Ianger als gezinsdraagkracht 
te definieren. Daarvoor wordt echter nog geen vol
doende draagvlak aanwezig geacht: 'Daar tegenover 
staat dat een consequente toepassing van het principe 
van individuele draagkracht door vel en nog als hoogst 
onrechtvaardig word! beschouwd. Oude en nieuwe 
eisen van rechtvaardigheid staan aldus tegenover el
kaar. '(biz. 56) 
Oat gaat echter alleen op zolang van de onbetaalbaar
heid van zo'n systeem van individuele draagkracht 
wordt uitgegaan, en zo'n systeem als ondermijning 
van solidariteit wordt gezien. Van harte sluit ik me aan 
bij de constatering in Schuivende Pane/en dat een 
geconditioneerd individueel uitkeringsrecht van ze
ventig procent met sterk accent op bereidheid tot 
scholing en werkaanvaarding voor een toekomstig te 
ontwikkelen sociaal zekerheidsstelsel 'serieuze discus
sie' in de partij verdient. 
Wellicht kan die· discussie bevorderd worden door 
eindelijk eens een degelijke kosten-batenanalyse op te 
stellen van het kostwinnerssysteem met zijn belas
ting-, subsidie-, en toeslagelementen. De uitkomsten 
konden voor velen wei eens zeer verrassend zijn: de 
solidariteit die nu wordt georganiseerd voor het in 
stand houden van dat kostwinnerssysteem is gigan
tisch groot. 
Wellicht verdienen ook opties discussie die onder
scheid maken tussen de huidige en komende genera
ties, in het Iicht van het emancipatiebeleid voor jonge
ren die eind volgend jaar achttien zijn, de '1990-
generatie'. Juist voor die generatie, waaraan met in
gang van dat jaar nieuwe eisen worden gesteld ten 
aanzien van de beschikbaarheid voor betaalde arbeid, 
zou een volledig gelndividualiseerd uitkeringsrecht in 
combinatie met het afschaffen van de belastingtarief
groep voor alleenverdieners, wei eens een reeele en 
betaalbare mogelijkheid kunnen zijn, en een middel 
om de gesignaleerde behoefte aan verzelfstandiging en 
zeggenschap te vervullen en het geloof in de democra
tie te herstellen . En dat is de manier om voor mondige, 
onafhankdijke individuen solidariteit met de gemeen
schap te organiseren. 



N achtgedanken 

Heinrich Heine 

Denk' ich an Deutschland in der Nacht, 
Dann bin ich urn den Schlaf gebracht, 
Ich kann nicht mehr die Augen schlieBen, 
Und meine heiBen Tranen flieBen. 

Die Jahre kommen und vergehn! 
Seit ich die Mutter nicht gesehn, 
Zwolf Jahre sind schon hingegangen; 
Es wachst mein Sehnen und Verlangen. 

Mein Sehnen und Verlangen wachst. 
Die alte Frau hat mich behext, 
lch denke immer an die alte , 
Die alte Frau, die Gott erhalte! 

Die alte Frau hat mich so lieb, 
Und in den Briefen, die sie schrieb, 
Seh' ich wie ihre Hand gezittert, 
Wie tief das Mutterherz erschiittert. 

Die Mutter liegt mir stets im Sinn. 
Zwolf lange Jahre flossen hin, 
Zwolf lange Jahre sind verflossen, 
Seit ich sie nicht ans Herz geschlossen . 

Deutschland hat ewigen Bestand, 
Es ist ein kerngesundes Land, 
Mit seinen Eichen, seinen Linden 
Werd' ich es immer wiederfinden. 

Nach Deutschland lechzt' ich nicht so sehr, 
Wenn nicht die Mutter dorten war'; 
Das Vaterland wird nie verderben, 
Jedoch die alte Frau kann sterben. 

Seit ich das Land verlassen hab', 
So viele sanken dort ins Grab, 
Die ich geliebt - wenn ich sie zahle, 
So will verbluten meine Seele. 

Und zahlen muB ich- Mit der Zahl 
Schwillt immer hoher meine Qual, 
Mir ist als walzten sich die Leichen 
Auf meine Brust- Gottlob! sie weichen! 

Gottlob! durch meine Fenster bricht 
Franzosisch heitres Tageslicht; 
Es kommt mein Weib, schon wie der Morgen, 
Und lachelt fort die deutschen Sorgen. 
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N achtelijke gedachten 
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Spookt mij 's nachts Duitsland door het hoofd, 
Dan ben ik van mijn slaap beroofd; 
Dan lig ik met de ogen open 
En hete tranen laat ik !open. 

De jaren komen en vergaan! 
Een laatste maal zag 'k moeder aan 
En sindsdien zijn twaalf jaar verstreken; 
Steeds meer voel ik mijn weemoed spreken. 

Mijn weemoed wordt steeds meer intens, 
Ik ben behekst door 't oude mens; 
Voortdurend denk ik aan mijn moeder, 
Het oude mens dat God behoede! 

Het oude mens heeft me zo lief, 
Haar hand beef de bij elke brief 
Die ze mij schreef en daaruit lees ik 
Hoe zwaar de slag voor haar geweest is. 

Twaalf lange jaren gingen heen 
Zonder mijn armen om haar heen, 
Twaalf lange jaren zijn vervlogen 
En steeds heb ik haar beeld voor ogen. 

Het Duitse land, dat houdt wei stand, 
Het is echt kerngezond als land . 
En met zijn eiken en zijn linden 
Weet ik het altijd weer te vinden . 

Ik smacht niet zo naar Duitsland, maar 
Mijn moeder woont nu eenmaal daar; 
Niets kan het vaderland verderven, 
Maar 't oude mens kan morgen sterven. 

Sinds ik mijn weg ging daarvandaan, 
Zijn er zoveel naar 't graf gegaan; 
Als ik ze tel, van wie ik hield 
Voel ik mij zelf welhaast ontzield. 

En tellen moet ik ze. - Hoe meer 
Ik tel, hoe meer doet het mij zeer; 
Het is of op mijn borst de lijken 
Rondwentelen.- Godlof, ze wijken! 

Godlof! Door 't venster breekt zowaar 
Vrolijk Frans daglicht en zie, daar 
Verschijnt mijn vrouw, schoon als de morgen, 
Haar lach verjaagt mijn Duitse zorgen. 



Nachtgedanken is het slotgedicht van Neue Gedichte 
(1844) en moet in 18.43 geschreven zijn, getuige de 
tweede strofe, want Heine had zich in 1831 in Parijs 
gevestigd. Niet lang na het schrijven van Nachtgedan
ken is hij een laatste maal teruggegaan naar Duits1and 
en de neerslag daarvan was zijn epische satire 
Deutschland, ein Wintermiirchen (eveneens 1844). In 
Kaput XX van zijn Wintersprookje ziet Heine inder
daad zijn moeder terug: 'Me in liebes Kind, wahl 
dreizehn Jahr/ Verflossen unterdessen! / Du wirst ge
wiss sehr hung rig sein- / Sag an, was wills/ du essen?' 
Marko Fondse en ik werken aan een tweetalige Beine
bunde! die komend najaar als dee! 5 van de Tweede 
Ronde Reeks bij Uitgeverij Bert Bakker verschijnt en 
zo'n zeventig vertaalde gedichten zal bevatten. De 
beoogde titel is 'Denk ik aan Duitsland in de nacht', 
omdat die regel zo herkenbaar is als weergave van 
'Denk ich an Deutschland in der Nacht', een regel die, 
samen met de erop volgende, spreekwoordelijk is 
geworden. Hier doet zich evenwel een ernstig verta
lersdilemma voor: die tweede regel (' Dann bin ich um 
den Schlaf gebracht') zal zo vertaald moeten worden 
dat hij rijmt op 'nacht' en dat lijkt niet zo goed 
mogelijk. 
Mijn eerste impuls was uit te wijken naar halfrijm: 
Denk ik aan Duitsland in de nacht, 
Dan doe ik echt geen oog meer dicht; 
Op slaap hoef ik niet meer te hopen 
En hete tranen laat ik !open. 
Heine zelf is niet afkerig van wat halfrijm zo nu en 
dan, maar op deze plaats heeft hij een vol rijm en juist 
aan het slagzineffect van de eerste twee regels wordt 
afbreuk gedaan door halfrijm. Met andere rijmklan
ken is vol rijm natuurlijk gemakkelijk te realiseren. De 
letterlijke betekenis van regel2 is ongeveer 'Dan ben ik 
van mijn slaap beroofd' en dat laat zich soepel combi
neren met een rijm op 'hoofd', zoals in de hier gepu
bliceerde versie. Ook met 'brein' en 'in de zin' zijn er 
rijmmogelijkheden. Maar omwille van de titel is nu 
juist een rijm op 'nacht' gewenst. 
Nu rijmen er in het Nederlands heel wat woorden op 
'nacht' waar iets mee te beginnen is, zoals 'bracht', 
'dacht', 'jacht', 'klacht', 'kracht', 'macht', 'slacht', 
'smacht', 'tracht' en 'wacht'. Met bijna a! die woor
den laat zich via verregaande parafrase wei een vena
ling forceren die ongeveer overeenkomt met wat er 
staat in het Duits, maar het klinkt allemaal niet goed: 
. . Wordt ik van slapen afgebracht. 
.. Dan is mijn slaap om hals gebracht 
.. Is slapeloosheid steeds mijn klacht 
.. Is slapen niet meer in mijn macht 
.. Is slapeloosheid aan de macht 
.. Slaap ik niet meer, 'tis overmacht 

.. Is slaap waar ik vergeefs naar smacht 

.. Dan wordt vergeefs naar slaap gesmacht 

. . Slaap ik niet meer, hoe ik ook smacht 

.. Slaap ik niet meer, wat ik ook tracht 

.. Slaap ik niet meer, hoe ik ook wacht 

.. Dan houd ik slapeloos de wacht (Etcetera, etcetera) 
Essentieel is dat de beginregels van dit gedicht natuur
lijk klinken, niet geforceerd, even soepel als in het 
Duits. Daarom zijn aile bovenstaande voorbeelden 
ongeschikt. Ik noem ze met de bedoeling te Iaten zien 
hoe veel schade een gedicht in vertaling kan lijden als 
een vertaler genoegen neemt met een oplossing die 
gewrongen is of een storend element toevoegt terwille 
van het rijm. 
Nu heeft de vertaler nog een kunstgreep tot zijn 
beschikking: het enjambement. Wordt regel 2 bij
voorbeeld ingedikt tot 'Dan vlucht de slaap', ontstaan 
er door te enjamberen nieuwe mogelijkheden. Marko 
Fondse deed mij onder meer de volgende oplossing 
aan de hand: 
Denk ik aan Duitsland in de nacht, 
Dan vlucht de slaap en woelend wacht 
lk op de dag, mijn ogen schroeien 
En ik laat hete tranen vloeien. 
Het is een mooie oplossing, misschien de best mogelij
ke voor dit couplet. lnterpolaties, dus toegevoegde 
elementen zoals 'woelend wacht/ Ik op de dag' zijn 
altijd jammer, maar ze zijn acceptabel als ze min of 
meer logisch volgen uit de context: van iemand die niet 
kan slapen valt aan te nemen dat hij woelt. Dat 
wachten op de dag preludeert prachtig op het slotcou
plet. Ook de andere interpolatie, de ogen die 
schroeien, lijkt verdedigbaar, omdat de heetheid van 
de vergoten tranen er als het ware door wordt ver
klaard. En toch - stel het u voor: Heine is naar bed 
gegaan. Opeens moet hij denken aan Duitsland en 
meteen weet hij: Nu doe ik geen oog meer dicht. Is het 
aannemelijk dat zijn ogen schroeien in dit stadium? 
Het gevoel dat je ogen schroeien komt pas na langdu
rige slapeloosheid en daar is nog geen sprake van. 
Toch blijft de oplossing verleidelijk. Te veellogica is 
vijandig aan de poezie. 
Of is er toch een goed rijm te vinden op 'nacht', een 
oplossing die natuurlijk klinkt en duidelijk de bood
schap bevat dat Heine die nacht niet meer zal slapen? 
De oplossing wil mij niet te binnen schieten, maar 
wordt een ander misschien in een plotselinge flits 
geopenbaard. Zojuist bedenk ik nog 'Dan hoeft aan 
slaap niet meer gedacht' en 'Is 't slapeloosheid die mij 
wacht'; beter - maar nog niet goed genoeg. De 
mogelijkheden van de Nederlandse taal blijken altijd 
weer groter dan de enkeling kan overzien. Vandaar dit 
appel aan de lezers. Wie stuurt mij de oplossing? 
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Boeken 

Academische strijd om de arbeidsmarkt 

Paul de Beer bespreekt: 
J .J . van Hoof, De arbeidsmarkt als arena: arbeids
marktproblemen in sociologisch perspectief, SUA, 
Amsterdam 1987. 

De arbeidsmarkt als arena: het klinkt als een veelbelo
vende metafoor. Het roept beelden op van heldhaftige 
gladiatoren (de werknemers?) die na een moedige 
strijd met bloeddorstige monsters (de werkgevers?) 
zegevierend het strijdperk verlaten (arbeiders-zelfbe
stuur?) dan wei op tragische wijze het onderspit delven 
(de onbemande fabriek?) . 
Niets van dergelijke vergelijkingen echter in het proef
schrift van Jacques van Hoof. De beeldspraak blijft 
strikt beperkt tot de titel. De minder tot de verbeelding 
sprekende ondertitel, Arbeidsmarktproblemen in so
ciologisch perspectiej, geeft dan ook een betere indruk 
van wat de lezer mag verwachten. Aangezien een 
beetje proefsrhrift tegenwoordig al gauw een bladzij
de of driehonderd schijnt te moeten omvatten is het 
stevig doorkauwen. 
Waarom schrijft iemand een proefschrift? Van Hoof 
lijkt daar zelf niet helemaal uit te zijn. Hij heeft het in 
zijn 'Woord vooraf' tenminste over 'stimulerender 
vormen van wetenschapsbeoefening' en 'een tamelijk 
eenzaam avontuur' waarin hij 'geleidelijk plezier be
gan te krijgen '. Wellicht is deze twijfel (waar maar 
weinig promovendi zo eerlijk voor uit komen) mede 
debet aan het wat tweeslachtige karakter van het 
proefschrift. Het is niet aileen 'een paging om tegelijk 
een sociologische bijdrage aan de discussie over ar
beidsmarktproblemen en een bijdrage aan de sociolo
gie van de arbeidsmarkt te leveren ', zoals de auteur 
zelf aangeeft (p . 7) . Het is tevens een kritische be
schouwing van recent sociologisch arbeidsmarkton
derzoek . Dat zijn eigen onderzoek (dat een flink dee! 
van het proefschrift beslaat) daarbij eveneens onder
werp van beschouwing is, mag toch ietwat curieus 
heten. 
In het eerste dee! van het boek (hoofdstuk I-IV) wordt 
een overzicht gegeven van het sociologisch arbeids
marktonderzoek sinds het midden van de jaren zeven
tig. Na een 'survey-artikel' van recent Nederlands 
onderzoek volgen drie eerder door Van Hoof gepubli
ceerde artikelen over ontwikkelingen in de kwaliteit 
van de arbeid, de aansluiting tussen onderwijs en 
arbeidsmarkt en herverdeling van arbeid . In het twee
de dee! van het boek (hoofdstuk V en VI) schetst Van 
Hoof een theoretisch kader voor de sociologische 
benadering van de arbeidsmarkt en probeert hij ver-

78 

volgens een aantal ontwikkelingen op de arbeidsmarkt 
in de jaren tachtig hierin te passen. Deze Jaatste twee 
hoofdstukken vormen de kern van het boek. Waar ik 
het boek als geheel bepaald niet geslaagd kan noemen, 
hadden deze twee hoofdstukken tezamen (zeker als 
het laatste verder was uitgewerkt) met een inleiding, 
een handzaam en lezenswaardig proefschrift kunnen 
opleveren. Dat dit niet gebeurd is doet even wei niets af 
aan de kwaliteit van de afzonderlijke hoofdstukken 
van het proefschrift. Daarin valt wei degelijk vee! 
interessants te lezen. 

Machts- en afhankelijkheidsrelaties 
Van Hoof is niet erg te spreken over het leeuwedeel 
van het arbeidsmarktonderzoek dat halverwege de 
jaren zeventig werd verricht. Dit onderzoek richtte 
zich overwegend op de individuele aanbieder op de 
arbeidsmarkt met diens subjectieve, persoonsgebon
den factoren en ging sterk uit van een allocatie-pers
pectief op de arbeidsmarkt (hoe komt de juiste manop 
de juiste plaats?). Gedacht kan worden aan onderzoek 
waarin het zoekgedrag van (individuele) werklozen 
wordt verklaard uit persoonlijke factoren als leeftijd, 
gezinssituatie en preferenties. Van Hoof ziet daarente
gen meer in vraaggericht arbeidsmarktonderzoek van
uit een verdelingsperspectief, waarin individueel ge
drag uit objectieve (situationele) factoren wordt ver
klaard en meer aandacht wordt besteed aan institutio
nele factoren. Hij constateert, dater in de laatste tien 
jaar wei een zekere verschuiving heeft plaatsgevonden 
in de door hem gewenste richting: er is meer onder
zoek gedaan naar de vraagzijde van de arbeidsmarkt 
(bijvoorbeeld naar de kwaliteit van arbeidsplaatsen) 
en naar verdelingsaspecten (bijvoorbeeld in de seg
mentatie-theorieen). Maar institutionele arbeids
marktfactoren zijn nog nauwelijks onderwerp van 
studie geweest. 
In zekere zin poogt Van Hoof in de rest van het boek 
met zijn bijdragen in dit manco te voorzien . Dit Ievert 
beslist een aantal originele en verfrissende bijdragen 
op, waar als rode draad het belang van machts- en 
afhankelijkheidsrelaties op de arbeidsmarkt doorheen 
loopt. 
In het eerste van de eerder gepubliceerde artikelen 
(hoofdstuk II) verzet Van Hoof zich tegen eenzijdig 
optimistische uitspraken over de invloed van nieuwe 
technologieen op de kwaliteit van de arbeid. Onder
zoek op dit terrein duidt eerder op een polarisatie dan 
op een eenduidige opwaardering van de kwaliteit van 
de arbeid . Maar meer nog dan (ongefundeerd) techno
logisch optimisme bekritiseert hij het technologisch 
determinisme: de opvatting dat de technologische ont
wikkeling onvermijdelijk bepaalde (positieve dan wei 
negatieve) gevolgen voor de kwaliteit van de arbeid 
heeft. 
Van Hoof betoogt, dater altijd een zekere keuzevrij
heid bestaat bij de inrichting van de produktie- en 
arbeidsorganisatie. Veranderingen in de organisatie
structuur en (mede als gevolg daarvan) in de kwaliteit 
van de arbeid zijn dan ook steeds het resultaat van een 
management-strategie. De omvangrijke werkloosheid 
in het laatste decennium heeft het management in een 



gunstige positie geplaatst om door middel van flexibi
lisering en segmentering van de arbeidsorganisatie 
bedrijfseconomische voordelen te behalen, die ten 
koste gaan van de kwaliteit van het werk van grote 
aantallen werknemers. Ontwikkelingen in de kwaliteit 
van de arbeid zijn dus eerder het resultaat van de 
machtsverhoudingen op de arbeidsmarkt dan van 
autonome technologische processen. 
In het volgende hoofdstuk staat de aansluiting tussen 
onderwijs en arbeidsmarkt centraal. Ook bij dit zeer 
actuele en vee! besproken onderwerp biedt Van Hoof 
weerwerk tegen eenzijdige gangbare opvattingen. Het 
is te simpel om de aansluitingsproblemen te karakteri
seren als een tekort aan voldoende gekwalificeerd 
aanbod. Op zijn minst is er ook sprake van een 
verscherping van de opleidingseisen aan de vraagzijde 
van de arbeidsmarkt die niet voortvloeit uit een (even
redige) verhoging van functieniveaus . Bovenal wordt 
de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt ech
ter belnvloed door een heel complex van factoren en 
leent zich dus niet voor een simpele verklaring. 
Van Hoof is er geen voorstander van om het reguliere 
(beroeps-)onderwijs zo nauw mogelijk af te stemmen 
op de wensen van het bedrijfsleven. Gezien de snel 
wisselende kwalificatie-eisen van werkgevers en de 
moeilijke voorspelbaarheid daarvan, dreigen de be
drijfsgerichte kwalificaties die leerlingen opdoen snel 
(mogelijk zelfs al v66r men de arbeidsmarkt betreedt) 
weer verouderd te zijn . Beter ware het te streven naar 
een flexibele koppeling tussen onderwijs en arbeid. 
Een dergelijke strategie zou idealiter drie elementen 
moeten omvatten: brede (niet-specialistische) initiele 
beroepsopleidingen, een flexibel stelsel van interme
diaire voorzieningen voor praktijkopleiding en -scho
ling en aanvullende functiegerichte trainingsmogelijk
heden in de bedrijven zelf. 
Het zal geen verwondering wekken, dat ook bij het 
thema herverdeling van arbeid in de visie van Van 
Hoof machtsverhoudingen op de arbeidsmarkt een 
belangrijke rol spelen. In het uit 1983 daterende 
hoofdstuk over dit onderwerp, wijst Van Hoof erop, 
dat door het machtsoverwicht van de werkgevers op 
de arbeidsmarkt vormen van arbeidsduurverkorting 
tot stand komen die in de eerste plaats aan hun wen sen 
tegemoet komen (flexibele en gedifferentieerde ar
beidstijden) en die nauwelijks bijdragen aan herverde
ling van het beschikbare werk. Daar komt nog bij, dat 
voor de 'gevestigde' groepen werknemers op de ar
beidsmarkt het belang van arbeidstijdverkorting niet 
verder reikt dan het punt waarop hun banen zijn 
veiliggesteld. De meer radicale vormen van arbeids
tijdverkorting, die nodig zouden zijn om ook de 'bui
tenstaanders' (werklozen, nieuwkomers) aan het werk 
te helpen, krijgen daardoor onvoldoende steun. Dit 
wordt nog versterkt doordat de onderhandelingen 
over arbeidstijdverkorting hoofdzakelijk decentraal 
(op bedrijfs- en bedrijfstakniveau) plaatsvinden, waar 
het geluid van 'marginale' groepen op de arbeids
markt nauwelijks doorklinkt. 
In zijn nawoord (uit 1986) bij dit hoofdstuk consta
teert Van Hoof terecht, dat zijn scepticisme over de 
voortgang van het proces van arbeidstijdverkorting 

gerechtvaardigd is gebleken. Hij concludeert, nogal 
pessimistisch, dat 'de A TV-opera tie s/echts een inter
mezzo geweest is in het proces van de jlexibilisering 
van de arbeid en dat het de tendens tot marginalisering 
van bepaa/de categorieen aanbieders/ werknemers 
niet heejt kunnen keren' (p. 172). 

Theoretisch kader 
In hoofdstuk V, 'De arbeidsmarkt als arena' wordt, 
zoals uit de titel al moge blijken, het centrale thema 
van het boek uiteengezet. Van Hoof schetst een theo
retisch kader voor de sociologische benadering van de 
arbeidsmarkt. De essentie van dit hoofdstuk is, dater 
op de arbeidsmarkt een fundamentele asymmetrie 
bestaat in de machts- en afhankelijkheidsrelaties tus
sen aanbieders (werknemers) en vragers (werkgevers), 
in het voordeel van de laatsten. Door de (zowel be
drijfs- als beroepsgerichte) segmentering van de ar
beidsmarkt is het voor sommige groepen aanbieders 
mogelijk hun positie ten opzichte van de werkgevers te 
versterken ten koste van andere groepen aanbieders . 
Te denken valt aan de vaste kern van werknemers in 
een bedrijf, die hun relatief comfortabele positie we
ten veilig te stellen doordat de ondernemer zijn 'flexi
biliseringsbehoefte' met hun (stilzwijgende) instem
ming afwentelt op een groeiende groep los-vaste werk
nemers in de marge van de onderneming. Van Hoof 
wijst er wei met nadruk op, dat de bescherming die 
bepaalde deelmarkten aan groepen werknemers hie
den betrekkelijk is. De segmentering van de arbeids
markt is instabiel en aan voortdurende processen van 
structurering en destructurering onderhevig. 
In het laatste hoofdstuk gaat Van Hoof na of de 
feitelijke ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de 
jaren tachtig passen in het eerder geschetste theoreti
sche kader. Het zal geen verbazing wekken, dat dit 
naar het oordeel van Van Hoof inderdaad op hoofdlij
nen het geval is. 
Het hardnekkige, omvangrijke aanbodoverschot 
(werkloosheid) versterkt het machtsoverwicht van de 
vragers op de arbeidsmarkt (de werkgevers). Dit 
wordt nog geaccentueerd door de herstructurering van 
de werkgelegenheid die tot verschuivingen in de beroe
penstructuur leidt. Weliswaar kunnen daardoor som
mige beroepsgroepen hun positie versterken, maar dit 
gaat ten koste van andere beroepsgroepen en werkt 
over het geheel toenemende concurrentie tussen aan
bieders onderling in de hand. De werkgevers profite
ren hiervan door hun flexibiliseringsbehoefte af te 
wentelen op het person eel. Aan de ene kant leidt dit tot 
een snelle groei van flexibele arbeidsrelaties: uitzend
werk, op-en afroepkrachten, thuiswerk en dergelijke. 
Aan de andere kant wordt van het vaste personeel een 
steeds flexibeler inzetbaarheid (zowel qua arbeidstij
den als qua functie en taken) verwacht. 
Een tweede belangrijke tendens is een verdergaande 
segmentering van de arbeidsmarkt. Eerder heeft Van 
Hoof er al op gewezen, dat de vaak veronderstelde 
tweedeling van de arbeidsmarkt in een primair en een 
secundair segment (zoals in de theorie van de dubbele 
arbeidsmarkt) weinig realiteitsgehalte heeft. Hij 
schetste zelf een indeling in vijf segmenten. Nu hij ' de 
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werkelijke arbeidsmarkt' in dit model tracht te pas
sen, ziet hij zich genoodzaakt daaraan nog een drietal 
overgangszones toe te voegen, aangezien de segmen
ten niet scherp te scheiden zijn. Niettemin heeft ook 
'dit model van de arbeidsmarkt ten dele een hypothe
tisch karakter' en 'wordt niet de stelling verdedigd dat 
de arbeidsmarkt er precies zo uitziet' (p . 269). De 
vraag wat dan wei de zin is van een dergelijke opdeling 
van de arbeidsmarkt, wordt echter niet beantwoord. 
Iedere indeling van de arbeidsmarkt in verschillende 
segmenten is in hoge mate geconstrueerd. Waar het in 
feite om gaat is, dat men op de arbeidsmarkt zeer 
uiteenlopende posities kan innemen. De mogelijkhe
den om startend vanuit een bepaalde positie in een 
willekeurige andere ('hogere') positie terecht te ko
men, zijn vaak zeer beperkt. Maar dat houdt geenszins 
in, dat de arbeidsmarkt in een aantal min of meer 
duidelijk te onderscheiden segmenten uiteen zou val
len. Er is veeleer sprake van een 'continuum' aan 
arbeidsmarktposities waarvan de uitersten zeer ver uit 
elkaar liggen. Tekenend is , dat Van Hoof aan het eind 
van zijn boek ineens weer over een driedeling van de 
arbeidsmarkt spreekt: 'twee tamelijk scherp omlijnde 
formaties aan boven- resp. onderzijde en een vee/ 
meer diffuus middengebied' (p. 286). Ook dit wijst 
erop, dat het aantal segmenten dat men op de arbeids
markt onderscheidt in hoge mate willekeurig is. 

Overheidsbeleid 
Hoewel Van Hoof zelf het Iaatste hoofdstuk van zijn 
boek als 'het meest ambitieuze, maar ook meest specu
latieve' kenschetst (p. 14), biedt het grootste dee! 
ervan na de voorgaande beschouwingen toch betrek
kelijk weinig nieuws. Dit geldt echter niet voor de 
voorlaatste paragraaf, die aan de arbeidsverhoudin
gen en het overheidsbeleid is gewijd . Na de uitgebreide 
beschouwing over de arena van de arbeidsmarkt 
wordt hier tot de slot de arena van de collectieve 
arbeidsverhoudingen (die in het voorafgaande slechts 
terloops aan de orde zijn geweest) betreden . In veer
tien pagina's wordt hier een aantal zeer behartigens
waardige uitspraken gedaan, die helaas niet verder 
worden uitgewerkt. 
Van Hoof waarschuwt, dat de decentralisatie van de 
arbeidsvoorwaardenonderhandelingen, die vooral 
door de werkgevers (maar in toenemende mate ook 
door de vakbonden) wordt bepleit, uiteindelijk wei 
eens als een boemerang zou kunnen werken. De ver
deel-en-heers-politiek die de werkgevers op korte ter
mijn geen windeieren legt, zou op den duur kunnen 
leiden tot frequenter optredende arbeidsconflicten, 
versterking van 'particularistische elementen' (het be
hartigen van groepsbelangen) en verlies aan centrale 
sturingsmogelijkheden. 
Tot slot kraakt Van Hoof enige stevige noten over het 
arbeidsmarktbeleid van de overheid. (Merkwaardig is 
overigens, dat hij over 'het overheidsbeleid' spreekt 
alsof dit geheel los staat van de opvattingen van 
verschillende politieke stromingen.) Het streven naar 
een rechtvaardige verdeling is steeds meer overvleu
geld door het streven naar efficiente allocatie. Het 
marktconforme beleid staat in het teken van deregule-
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ring en flexibilisering, het wegnemen van knelpunten 
die de werking van het marktmechanisme zouden 
belemmeren. Bij de arbeidsbemiddeling zijn de wen
sen van de vragers (werkgevers) steeds meer voorop 
komen staan, het onderwijs wordt steeds meer beoor
deeld op zijn bijdrage aan economische groei en her
stel van werkgelegenheid in plaats van op zijn bijdrage 
aan gelijkheid van kansen en maatschappelijke veran
dering. 
Daarnaast wordt een beleid gevoerd gericht op het 
reduceren van het arbeidsaanbod, door het 'uitscha
kelen' van bepaalde groepen (VUT, W AO) en door 
algemene arbeidstijdverkorting. Dit onderdeel van het 
beleid maakt echter 'een enigszins halfslachtige in
druk' (p. 281), omdat het uitschakelen van ouderen 
zijn (financiele) grenzen nadert, geen radicale vormen 
van arbeidstijdverkorting worden gestimuleerd en an
dere maatregelen om het arbeidsaanbod te reduceren 
(invoering van een basisinkomen, betaald educatief 
verlof) niet eens serieus in discussie worden genomen. 
Het resultaat is, dat de overheid steeds meer aangewe
zen raakt op een grote 'restmarkt': het onderste seg
ment van de arbeidsmarkt met hoofdzakelijk laagbe
taalde flexibele banen. In de marge hiervan treffen we 
ook tijdelijke en aanvullende arbeidsplaatsen aan , het 
werken met behoud van uitkering en dergelijke. Deze 
restmarkt vervult een bufferfunctie voor nieuwko
mers op de arbeidsmarkt en voor langdurig werklo
zen. Van Hoof betwijfelt evenwel of hierdoor de 
werkloosheid daadwerkelijk wordt teruggedrongen. 
In navolging van Vilrokx verwacht hij eerder dat dit 
zal bijdragen aan 'institutionalisering van de werk
loosheid': 'het kanaliseren van de werkloosheid in 
maatschappelijk aanvaardbare vormen' (p . 281). 
Alhoewel Van Hoofs toekomstvisie op de arbeids
markt niet vrolijk stemt, meent hij niet dat de geschet
ste ontwikkeling onontkoombaar en onomkeerbaar 
is. Met name zouden de groeiende concurrentie tussen 
werknemers onderling en het feit dat steeds meer 
mensen daarvan de nadelige gevolgen ondervinden, 
een nieuwe stimulans voor krachtenbundeling en ge
zamenlijk optreden kunnen betekenen. Helaas wordt 
deze veronderstelling niet verder beargumenteerd. 
Omdat het toch niet echt vanzelf spreekt, dat concur
rentie tot samenwerking uitnodigt, komt deze opmer
king nogal in de Iucht te hangen. 

Sociologisch perspectief? 
Hoe moet nu , het geheel overziend, Van Hoofs bijdra
ge aan de sociologie van de arbeidsmarkt worden 
beoordeeld? Als niet-socioloog (maar iemand die ge
neigd is zich 'arbeids-econoom' te noemen) past mij 
natuurlijk enige terughoudendheid in het uitspreken 
van een oordeel. Maar laat ik niet te voorzichtig zijn. 
Zoals eerder opgemerkt slaagt Van Hoofer regelmatig 
in vanuit een originele invalshoek een verfrissende 
visie op een uitgekauwd probleem te geven. Bewijst 
dat nu de waarde van de sociologische benadering van 
de arbeidsmarkt die hij voorstaat? Het aardigste van 
het boek vind ik de passages waarin hij een vee! 
gehoorde opvatting aan de kaak stelt met een betrek
kelijk simpele 'common sense'-redenering. Nu is de 



ogenschijnlijke vanzelfsprekendheid van een uit
spraak soms juist een bewijs van de kracht van de 
achterliggende theorie. Ik betwijfel echter of daarvan 
in dit geval sprake is. Niet aileen is het theoretisch
sociologische hoofdstuk later dan de drie eerder gepu
bliceerde artikelen geschreven. Maar bovendien ver
groten de theoretische bespiegelingen nauwelijks de 
plausibiliteit van de uitspraken over de arbeidsmarkt
praktijk. Het boek bevestigt dan ook eerder het 
(voor?)oordeel, dat sociologen vaak niet vee! meer 
doen, dan een begrijpelijke en aannemelijke uitspraak 
met een ingewikkelder redenering onderbouwen. Van 
Hoof toont mijns inziens dan ook niet zozeer het nut 
van de arbeidssociologie aan, als wei dat sommige 
arbeidssociologen een nuttige bijdrage aan de discus
sie over arbeidsmarktvraagstukken kunnen leveren. 
De sterke nadruk die Van Hoof op verdelingsaspecten 
en machts- en afhankelijkheidsrelaties legt, gaat ten 
dele mank aan dezelfde eenzijdigheid die hij anderen 
verwijt. Zonder kennis over gedrag en voorkeuren van 
individuele aanbieders op de arbeidsmarkt, berust zijn 
aanpak op drijfzand. Machtsstrijd vloeit immers 
voort uit belangentegenstellingen, die op hun beurt 
het produkt zijn van voorkeuren en mogelijkheden 
van individue/e arbeidsmarktparticipanten. Hoewel 
hij deze niet expliciet aan de orde stelt, gaat hij in feite 
uit van een nogal simplistische opvatting over het 
individu. In wezen veronderstelt Van Hoof, dat aile 
aanbieders van arbeid (werknemers en werklozen) 
identieke preferenties hebben, die bij voorbaat tegen
gesteld zijn aan die van werkgevers. De verschillen in 
mogelijkheden en capaciteiten tussen aanbieders on
derling scheppen de voorwaarden voor 'gelegenheids
coalities' tussen bepaalde groepen werknemers en 
werkgevers, die ten koste gaan van andere aanbieders 
van arbeid. De mogelijkheid dat hieraan ook verschil
len in voorkeuren tussen werknemers onderling ten 
grondslag zouden kunnen liggen, komt in Van Hoofs 
verhaal echter niet voor. 
Het gevolg hiervan zou kunnen zijn, dat Van Hoof 
wat te pessimistisch is over ontwikkelingen die zich 
momenteel op de arbeidsmarkt aftekenen (de grote 
verschillen kunnen ten dele samenhangen met ver
schillen in voorkeuren), maar te optimistisch over de 
kansen van krachtenbundeling van werknemers (die 
immers op hoofdlijnen identieke voorkeuren veron
derstelt). 
Tot slot nog een enkele opmerking over de 'uitvoe
ring' van het boek. Hoe prettig het gebruik van een 
tekstverwerker voor de schrijver van een boek of 
artikel ook moge zijn, het stoort mij wanneer de lezer 
dat a! te duidelijk aan de tekst kan merken. Te vaak 
zijn wetenschappelijke publikaties de laatste jaren niet 
vee! meer dan gebundelde 'printer-uitdraaien', met 
slechts een letter-type, dat nergens cursief of vet is 
gedrukt. De arbeidsmarkt a/s arena is daarop helaas 
geen uitzondering. Het zal nog wei een paar jaar duren 
voor het 'desktop-publishing' zo is ingeburgerd, dat 
de 'ouderwetse' kwaliteit weer gewoon wordt. 

Paul de Beer is econoom. 

De kwaliteit van de gezondheidszorg 

E. W. Roscam Abbing bespreekt: 
Edwin Wolffensperger, De kwaliteit van de gezond- \ 
heidszorg, WBS/ Van Loghum Slaterus, Deventer 
1987. Te bestellen door overmaking van f 24,- naar 
postgiro 3479700, t.n.v. PvdA-brochures Amster
dam, o.v.v. bestelnummer 701. 

In 1987 verscheen een studie van de Wiardi Beckman 
Stichting, geschreven door Edwin Wolffensperger, 
getiteld De kwaliteit van de gezondheidszorg. De stu
die telt 124 pagina's en is voorzien van een literatuur
opgave. Van de zes hoofdstukken, hebben het eerste 
en tweede over respectievelijk 'De onbeheerste groei 
van de gezondheidszorg' en 'Gezondheid en gezond
heidszorg' een overwegend beschouwend karakter. 
De hoofdstukken 3, 4 en 5 over 'Ontwikkelingen en 
gebruik van de gezondheidszorg', 'Besturing van de 
gezondheidszorg, belangen en beleid' en 'De Partij 
van de Arbeid en de gezondheidszorg' zijn beschrij
vend van aard, zij het gelardeerd met interpretaties en 
opinies. Aan elk hoofdstuk is een paragraafje met 
conclusies verbonden. Het zesde en laatste hoofdstuk 
bevat een slotbeschouwing met aanvullende uitgangs
punten voor beleid. 
Alvorens op de afzonderlijke merites van deze studie 
in te gaan moet het mij van het hart dat er tot nu toe, 
jammer genoeg, vee! te weinig aandacht is besteed aan 
deze WBS-publikatie. Te weinig, omdat vee! aankno
pingspunten worden geboden voor beleidsontwikke
ling en discussies daarover; niet omdat er geen kritiek 
mogelijk zou zijn. Misschien hangt de beperkte be
langstelling samen met de betrekkelijk grote omvang. 
Men moet nogal wat lange beschrijvende passages 
doornemen. 
Het doe! van dit commentaar is tweeledig: in de eerste 
plaats de lezer aanmoedigen, voor zover nodig, de 
WBS-studie te lezen en in de tweede plaats een bijdra
ge leveren aan de discussie over het gezondheidsbe
leid. Oat dit commentaar hier mag verschijnen van de 
hand van een relatieve buitenstaander in de politiek, 
waardeer ik persoonlijk zeer. Het is mijns inziens een 
bewijs van de voortdurend nog groeiende bereidheid 
eerder ingenomen partijstandpunten opnieuw ter dis
cussie te stellen. Bij mijn commentaar zal ik beginnen 
met de onderscheiden hoofdstukken langs te !open om 
tenslotte enige eigen suggesties voor opinievorming en 
standpuntbepaling te bieden. 

De onbeheerste groei 
Het gelijknamige eerste hoofdstukje houdt geen be
schrijving in van de kwantitatieve ontwikkeling, maar 
geeft in zeer algemene termen een korte inleiding tot 
de volgende hoofdstukken door enkele belangrijke 
vragen te poneren: hoe aan te kijken tegen ontwikke
lingen, een beetje grof in slagwoorden weergegeven: 
medicalisering, professionalisering en technologise
ring. Ook a! worden deze begrippen toegelicht, zij 
houden het karakter van ruwe kwalificaties, waarvan 
men niet kan nagaan of zij de werkelijkheid van de 
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afgelopen jaren ook maar enigszins dekken. Dit zou 
moeilijk verteerbaar zijn, indien in de volgende 
hoofdstukken een nadere uitwerking was uitgebleven. 
De toon van deze inleiding is journalistiek en niet 
wetenschappelij k. 
Als slotsom, na de aanduiding van de genoemde ont
wikkelingen, wordt gesteld dat kwaliteit en beheersing 
van de gezondheidszorg nauwelijks zijn gediend met 
het stellen van !outer kwantitatieve beperkingen van 
buitenaf. Deze stelling lijkt me onhoudbaar. AI de 
discussies van dit moment over de grenzen van de 
gezondheidszorg, de effectiviteit, de kwaliteit van Ie
ven, de zorg op maat, zijn voor een groot dee! afge
dwongen door de financiele beperkingen, het bruut 
van buitenaf gestelde budget. Ook de WBS-studie zelf 
heeft met die financiele beperkingen te maken. Dat al 
die nieuwe aandacht voor kwalitatieve vragen naar 
wat belangrijk en de moeite waard is, vooral voort
komt uit verzet tegen de insnoerende kaders, doet aan 
de betekenis van die beperkingen niets af. Diezelfde 
kritische aandacht is er helaas in de voorbije periode 
van grote groei niet geweest. 
Naast een pleidooi voor vooral een kwalitatieve 
beoordeling stelt de auteur de vraag wie die beoorde
ling moet maken: aileen de professie of ook de poli
tiek. De studie heeft tot doel de politiek in staat te 
steilen haar verantwoordelijkheid voor een algemeen 
toegankelijk en kwalitatief hoogwaardige gezond
heidszorg te nemen en biedt in het slothoofdstuk de 
uitgangspunten voor 'het vinden van nieuwe kwalita
tieve maatstaven en een aan moderne ontwikkelingen 
aangepaste visie op gezondheid en gezondheidszorg'. 

Gezondheid en gezondheidszorg 
Het volgende hoofdstuk begint met de vermelding van 
de hoge waardering door Nederlanders van een goede 
gezondheid in vergelijking met zaken als een goed 
huwelijk en een goed inkom en in 1980. In 1980 vonden 
43 procent van de ondervraagden een 'goede gezond
heid' het belangrijkst, tegenover 17 procent een 'goed 
huwelijksleven' en 7 procent 'een goed inkomen'. Niet 
duidelijk is waarom niet de meest recente informatie 
wordt verschaft. Sinds 1980 waren er nog vier metin
gen. In 1986 waren de percentages volgens het SCP
rapport 1986 resp.: 52, 15 en 5. Dus een verdere 
stijging van de waardering voor gezondheid. De inter
pretatie van dit soort enquete-uitkomsten is echter 
uiterst moeilijk. Deze kunnen niet worden vergeleken 
met werkelijk gemaakte gedragskeuzen. 
In de WBS-studie volgt op de constatering van een 
hoge publieke waardering van gezondheid geen duide
lijke conclusie voor het beleid. Slechts de vraag wordt 
gesteld of die kennelijk zo hoog gewaardeerde gezond
heid wei het meest wordt gediend met professionele 
zorg gebaseerd op 'de beperkte omschrijving van ge
zondheid die in medische kring wordt gehanteerd'. 
Vervolgens wordt gewezen op het feit dat de maat
schappelijke verdeling van gezondheid afhankelijk is 
van een groot aantal factoren die los staan van het 
gebruik van gezondheidsvoorzieningen en die te rna
ken hebben met biologische verschillen en maatschap
pelijke ongelijkheid. Tevens wordt gewezen op de vee! 
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ruimere gezondheidsomschrijving van de Wereld Ge
zondheids Organisatie. Hier worden zeer verschillen
de zaken ten onrechte met elkaar verbonden. Er be
staat een publieke waardering voor gezondheid. Hoe 
dat begrip door het publiek wordt ingevuld is echter 
niet duidelijk. Het lijkt niet waarschijnlijk dat men 
algemeen de brede WGO-omschrijving op het oog 
heeft. Aannemelijker is zo iets als: 'gezond van lijf en 
!eden', en misschien ook nog: 'niet gek', maar vee! 
meer denk ik niet. Daarnaast is er het vraagstuk van de 
determinanten van gezondheid. Daarover ging de en
quetevraag uiteraard niet. Dat gezondheid met meer 
dan aileen professionele zorg te maken heeft, lijkt me 
gemeengoed, al kan ik dat niet bewijzen. De notie, dat 
er verband is met de erfelijke aanleg, met de omge
ving, fysiek en sociaal en met het eigen gedrag, kan in 
deze tijd van gezondheidsvoorlichting en fitnesscul
tuur nauwelijks zeldzaam zijn. 
Onduidelijkheid over de uitgebreidheid van het ge
zondheidsbegrip enerzijds en over de breedte van het 
palet van relevante gezondheidbepalende factoren an
derzijds speelt ook een rol in de paragraafjes over 
'Verdeling van gezondheid en maatschappelijke onge
lijkheid', 'Gezondheid en ziekte' en 'Medicalisering'. 
In het eerste van deze drie komt de volgende passage 
voor: 'Politiek conservatisme, een groot vertrouwen 
in de verbetering van de gezondheid tangs de weg van 
wetenschappelijke vooruitgang van de op individuen 
gerichte geneeskunde en de bewust bevochten schei
ding tussen ethiek en politiek enerzijds en de weten
schap anderzijds, hebben na 1900 de maatschappelij
ke dimensies van de bestaande variatie van gezond
heid in het medisch denken grotendeels weggedrukt' . 
Hierbij passen kanttekeningen. Voor 1900 was er 
nauwelijks sprake van gedragswetenschappen. Aan
zetten voor die wetenschappen kwamen begrijpelij
kerwijs in belangrijke mate uit de al wei bestaande 
medische hoek. De verdere vertakking en uitbouw van 
verschiilende disciplines leidde ook binnen de genees
kunde tot een zekere taakverdeling. De sociale genees
kunde ontwikkelde zich. Het begrip psycho-sociale 
problematiek deed zijn intrede. Naast interdisciplinai
re determinanten van gezondheid en vooral volksge
zondheid ontstond er ook disciplinestrijd, onder an
dere met over en weer karikaturale beelden in de vorm 
van het 'sociaal model' tegenover 'het medisch mo
del'. Heimwee naar de sociaal geengageerde dokter is 
misschien een te respecteren emotie, maar getuigt niet 
van vee! praktische zin, omdat de medische deskun
digheid ten gevolge van de uitbouw van andere weten
schappelijke richtingen thans een beperkt terrein be
treft. Voor de sociale geneeskunde als post-academi
sche specialisatie geldt dat, zij het in mindere mate, 
ook. Dit impliceert echter niet dat er in het medisch 
denken geen ruimte zou zijn voor maatschappelijke, 
gezondheidsbepalende factoren die buiten de genees
kundige competentie vallen. Men beperkt zich tot het 
signaleren van mogelijke invloeden, zonder die verder 
wetenschappelijk goed te kunnen hanteren. Vandaar 
dat studies naar de sam en hang tussen de verdeling van 
gezondheid en de maatschappelijke ongelijkheid bijna 
steeds een interdisciplinair karakter hebben. Aan de 



gezondheidskant van die samenhang werken artsen en 
soms ook psychotogen (afhankelijk van de breedte 
van het gehanteerde gezondheidsbegrip) aan de maat
schappelijke zijde sociologen en economen met elkaar 
sam en. 
Bij vormen van uitvoerende gezondheidszorg die ge
richt zijn op preventie of gezondheidsbevordering 
('health promotion') treft men in de praktijk van de 
basisgezondheidszorg (o.a. het werk van de GG&GD) 
een soortgelijke cooperatie aan. Dat er daarnaast 
vormen van (indirecte) gezondheidsbevordering zijn, 
waarin het geneeskundige element vrijwel geheel ont
breekt, zoals het treffen van veiligheidsmaatregelen, 
het bevorderen van een schoon milieu, het bestrijden 
van riskante gewoonten enzovoort, impliceert , zoals 
terecht in de WBS-studie gesignaleerd, een politiek 
zeer relevante prioriteitenvraag, maar kan geen ver
wijt aan de gezondheidszorg inhouden. 
De vraag met hoeveel minder curatieve gezondheids
zorg wij zouden kunnen volstaan indien de gezond
heidsbevordering optimaal zou werken (bij voorbeeld 
de utopische situatie van geen ongezond gedrag en 
geen gevaren en risico's in de omgeving meer) is 
theoretisch interessant, maar heeft vooralsnog be
perkte praktische betekenis . Waarschijnlijk zou in die 
utopische situatie de gezondheidszorg zich vooral 
moeten gaan richten op degeneratieve aandoeningen, 
die dan pas in een latere levensfase optreden, en nog 
steeds op aandoeningen met een belangrijk erfelijke 
component. 
De passage over de begrippen gezondheid en ziekte 
lijkt duidelijk te willen maken dat het door het publiek 
steeds meer hanteren van medische normen voor wat 
'gezond' is, geen positieve ontwikkeling is. Het pro
fessionele normensysteem zou de eigen beleving te vee) 
opzij schuiven. Een citaat: 'Deze verandering van 
normen betekent een andere opstelling van mensen 
tegenover gezondheid en een verschuiving van opvat
tingen over "hoe men hoort te Ieven". De "gezellige 
dikkerd" en de "bourgondier" raken in diskrediet, en 
wie niet in het "zweet zijns aanschijns" sport, Jeeft 
ongezond. Met een medisch aureool worden groeps
normen als algemeen geaccepteerd, omdat aan medi
sche deskundigheid een buitengewoon gezag wordt 
toegekend'. 
Na lezing van deze en soortgelijke teksten, waaruit een 
soort spijt Jijkt te klinken, vraagt men zich af, wat de 
schrijver nu eigenlijk wil. Wellicht heeft dit te maken 
met ambivalente opvattingen ten aanzien van het on
derwerp van de volgende paragraaf: medicalisering. 
Na behandeling van de ideeen van Ivan lllich, volgens 
wie medicalisering vooral voort zou komen uit een 
soort medisch imperialisme, volgt een beschrijving 
van de ideeen van De Swaan, die vee) meer aandacht 
besteedt aan het feit dat de samenleving (met name de 
wetgever) graag problemen toevertrouwt aan profes
sionele groepen, waaronder ook de medische, zelfs 
indien die groepen zich daar aanvankelijk tegen ver
zetten. De ambivalentie van de auteur tegenover het 
verschijnsel medicalisering blijkt uit zijn onverholen 
afkeer in combinatie met zijn erkenning van het brede 
maatschappelijke draagvlak. 

In het kader van het thema medicalisering volgen 
enkele voorbeelden. Zo worden behandeld : vroege 
signalering; belangenstrijd en medische advisering; 
medisch handelen en magie; ziekten en intramurale 
gezondheidszorg. Bij de vroege signalering wordt erop 
gewezen dat naast het opsporen van actuele preble
men (het foute voorbeeld van het onderzoeken van 
schoolkinderen op tbc wordt gegeven; dat gebeurt al 
lang niet meer) ook voorkomt het onderzoeken op 
risicofactoren. Voorbeelden zouden zijn 'check ups' 
en periodieke keuringen . Daargelaten het feit dat het 
daarbij wei degelijk ook om actuele afwijkingen, zoals 
hoge bloeddruk en verhoogd cholesterolgehalte kan 
gaan, lijkt mij de volgende kwalificatie, hoe fraai ook 
geformuleerd, zeer overtrokken en veel te negatief. 
'De druk die door de arts op de nog-niet-zieke wordt 
uitgeoefend, moet niet worden onderschat. Wilde arts 
bereiken dat men zich aan zijn voorschriften houdt, 
dan dient de klant overtuigd te worden van het feit dat 
er iets aan de hand is . Zo word je om te voorkomen-dat 
je ziek wordt, van je (als vanzelfsprekend ervaren) 
gezondheid beroofd ' . 
Medische advisering is volgens de auteur 'nogal eens 
omstreden, zonder dat daardoor het maatschappelij
ke gewicht lijkt te zijn verminderd. Bij de toewijzing 
van schaarse goederen zoals uitkeringen op basis van 
arbeidsongeschiktheid, van bepaalde categorieen wo
ningen, plaatsing in bejaardentehuizen en van profes
sionele hulpverlening is de positieve beoordeling door 
een arts zelfs de belangrijkste voorwaarde voor suc
ces'. Bovendien wordt in de studie erkend dat artsen 
ongevraagd de verantwoordelijkheid krijgen toege
schoven bij onder meer: abortus, euthanasie en hulp 
bij zelfdoding. 
Onder het kopje: medisch handelen en magie, wordt 
uitgelegd hoe de geneeskunde de functie van de religie 
overneemt bij het bezweren van de angst voor de 
dood. Tenslotte wordt duidelijk gemaakt hoe intra
murale instellingen voor gezondheidszorg, zoals 
zwakzinnigeninrichtingen en verpleeghuizen zonder 
noodzaak een medisch regime bieden aan de bewo
ners. Voor vele van de door de auteur gegeven voor
beelden van medicalisering geldt, dat niet duidelijk is 
welk alternatief hij gewenst acht. De dikwijls aanwezi
ge brede maatschappelijke steun voor de voortduren
de groei van de medische invloedssfeer maakt het 
aangeven van alternatieven ook niet eenvoudig. Ver
schuiving naar andere professionals, zoals bij juridise
ring, Jijkt geen serieuze vervangende keuze. Terug 
naar de eigen verantwoordelijkheid van de niet-pro
fessionele individuen is soms wei mogelijk, maar 
houdt al gauw het gevaar in zich van een teruggewor
pen worden op het recht van de sterksten, van de 
zelfredzamen. Dit is extreem geformuleerd. Gelukkig 
zijn er mogelijkheden om in de professionele hulpver
lening meer dan tot nu toe het accent te leggen op het 
in staat stellen weer zelf de verantwoordelijkheid voor 
de eigen gezondheid te dragen. Zo kunnen fysiothera
peuten, in plaats van het passief doen ondergaan van 
een behandeling met een fraai hokus-spokus-appa
raat, hun patienten instrueren zelf actief oefeningen te 
doen. 
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Medicalisering wordt in de studie niet gezien als de 
enige oorzaak van de toegenomen medische consump
tie. Ook vraag en aanbod spelen in wisselwerking een 
rol. 'Afgezien van de aanvankelijke vraag om hulp die 
los van de directe belnvloeding door artsen tot stand 
komt op grond van de overwegingen van de client, is 
het gebruik van de gezondheidszorg volledig afhanke
lijk van het oordeel van de deskundige beroepsbeoefe
naars, het is 'aanbodbepaald'. In zo'n situatie lijkt een 
regulering van buitenaf voor de hand te liggen. lngre
pen door de politiek in het aanbod van zorg waarbij 
onder andere levensreddende voorzieningen worden 
beperkt, houden electorale risico's in, volgens de 
auteur, in verband met de beschuldiging van 'dood 
door schuld'. Sterk vind ik daarom de volgende con
statering: 'Vanuit deze overwegingen bezien is de 
poging de collectieve lasten voor de gezondheidszorg 
te beperken door ze naar de individuele huishoudens 
te verschuiven via een stelselwijziging, begrijpelijk . 
De kwaliteit van de zorg zal echter ernstige schade 
lijden wanneer niet, meer dan tot dusverre het geval is, 
inhoudelijke overwegingen als basis van de financie
ringsregels van de gezondheidszorg worden gekozen'. 
Eveneens sterk maar tevens ontmoedigend voor be
leidsmakers is de volgende vaststelling: 'De effectivi
teit van belnvloeding via externe besluitvorming is bij 
professionele beroepsbeoefening die een grote maat
schappelijke erkenning geniet, gering en het risico dat 
de effecten ervan geheel anders zijn dan gewenst en 
voorzien was, is door de complexiteit van de relaties 
tussen aile betrokkenen, groot'. Hierop volgt de con
clusie dat een meer specifieke benadering van bepalen
de factoren nodig is. Die factoren komen aan de orde 
in de volgende hoofdstukken. 

Ontwikkeling en gebruik van de gezondheidszorg 
Het karakter van dit hoofdstuk is overwegend be
schrijvend. Daarbij is commentaar niet nodig. Wei is 
een woord van waardering op zijn plaats voor de 
genuanceerde en objectieve benadering. Zo wordt 
bijvoorbeeld een vee! sterkere volumegroei sinds 1972 
voor de extramurale gezondheidszorg dan voor de 
intramurale becijferd. Daar staat dan tegenover een 
zeer sterke kostenstijging van de laatste soort zorg. 
Het beeld is daardoor zeer complex. (Jammer is dat de 
geciteerde bronnen niet erg recent zijn). In het para
graafje over het gebruik van gezondheidsvoorzienin
gen door ziekenfonds- en particuliereverzekerden kan 
men de constatering lezen dat er geen wetenschappe
lijk bewijs is voor een verband tussen een hoge con
sumptie en het ontbreken van financii:Je prikkels voor 
een beperkt gebruik door ziekenfondsverzekerden. 
Bij de conclusie dat het opdringen van een eigen risico 
bij noodzakelijke medische behandelingen onrecht
vaardig is, wanneer daarmee van het gebruik op grond 
van gebrek aan bestedingsmogelijkheden moet wor
den afgezien, dient men wei te bedenken dat nu opeens 
wei een effect van financiele maatregelen op de con
sumptie wordt verondersteld. Weliswaar gaat het hier 
om een extreme formulering: het gebrek aan beste
dingsmogelijkheden, maar het principe van de invloed 
van financiele prikkels op consumptiegedrag wordt zo 

84 

toch erkend. Ook indien de bestedingsmogelijkheden 
groter zijn za1 die invloed wei niet geheel ontbreken . 
Studies van de Rand Corporation tonen dat voor de 
VS ook wei aan. Een heel andere vraag is echter hoe 
men die invloed moet waarderen. Is die invloed niet 
slechts bruikbaar, maar ook maatschappelijk aan
vaardbaar in het kader van de kostenbeheersing? 

Besturing van de gezondheidszorg, belangen en beleid 
Ook in dit hoofdstuk gaat het om beschrijvingen, zij 
het dat deze, gezien de aard van de materie, tevens een 
zienswijze op complexe maatschappelijke verschijnse
len inhouden. Oat betekent dat een andere auteur 
ongetwijfeld tot een andere weergave zou zijn geko
men. Vooral het taxeren van de invloed van de ver
schillende groeperingen zou anders kunnen . ·Zelf ben 
ik geneigd de inbreng van de centrale overheid zwaar
der te schatten dan in deze studie wordt gedaan. Met 
name het instrument van de financieringswetgeving is 
in de praktijk zeer belangrijk. Overigens ben ik het 
geheel eens met de conclusie dat zowel in de formele 
beleidsvorming, de adviesorganen van de overheid als 
in het circuit van belangengroepen de positie van de 
aanbodzijde overheersend is. Bepaalde patientenpres
siegroepen, zoals hartpatienten die in hun streven naar 
meer voorzieningen dikwijls met de aanbieders van 
zorg samenwerken, veranderen aan die dominante 
positie van de hulpverleners niets . 
Opmerkelijk is dat als stuurmiddel aan de aanbodzij
de door de auteur, mijns inziens terecht, wordt gepleit 
voor financiele prikkels om tot een beperking van het 
gebruik te komen. Als verantwoording voor zijn stel
ling dat die financiele prikkels aan de aanbodzijde en 
niet aan de vraagzijde moeten worden gelegd schrijft 
Wolffensperger: 'De gevolgen die grote groepen min
der draagkrachtigen en weinig weer bare clienten daar
van zullen ondervinden, zijn waarschijnlijk onevenre
dig hoog vergeleken met de mate waarin ze verant
woordelijk te stellen zijn voor het stijgen van het 
gebruik van gezondheidsvoorzieningen ' . Ziehier het 
antwoord op de vraag, waarmee ik het commentaar 
op het vorig hoofdstuk besloot. 

De Partij van de Arbeid en de gezondheidszorg 
In dit hoofdstuk wordt de ontwikkeling van de opvat
ting in de Partij van de· Arbeid over de gezondheids
zorg beschreven. Drie fasen komen aan de orde: 1) de 
opbouw van het stelsel; 2) de voltooilng en 3) de 
kritische herziening. 
In de eerste fase vanaf de Tweede Wereldoorlog tot 
halverwege de jaren zestig ligt het accent op meer en 
betere voorzieningen en op unificatie en samenwer
king. Anders dan men misschien zou verwachten 
komt in die periode (WBS-publikatie 1952, p.32) wei 
degelijk ook het kostenbeheersingsaspect aan bod: 'In 
het bijzonder is de grens tussen wat medisch noodza
kelijk en medisch wenselijk is, moeilijk te trekken. 
Daarom kan men er niet aan ontkomen om bij het 
bepalen van de omvang der verstrekkingen de vraag te 
stellen wat economisch mogelijk is . Voorts kan blij
ken dat het noodzakelijk is bepaalde verstrekkingen 
aan beperkingen te binden om het gevoel van eigen 



verantwoordelijkheid van het individu Jevend te hou
den en misbruiken te voorkomen, m.a. w. de verstrek
kingen moeten ook sociaal en psychologisch verant
woord zijn'. 
De fase van de voltooilng, vanaf halverwege de jaren 
zestig tot aan het begin van de jaren zeventig, wordt 
gekenmerkt door een doelmatigheidsstreven. In het 
verkiezingsprogramma uit 1967 treft men voorstellen 
aan om via beleid een doelmatig stelsel van gezond
heidsvoorzieningen te realiseren zonder 'versnippe
ring, verzuiling en klasseonderscheid'. 
In de fase van de herziening van het stelsel ligt het 
accent aanvankelijk op democratisering en op over
heidsverantwoordelijkheid (Keerpunt 1972, verkie
zingsprogramma van PvdA, D'66 en PPR). In een 
WBS-studie over wijkgezondheidscentra (1975) staat 
dat de zorg uit handen van belangengroepen moet; dat 
samenwerking tussen hulpverleners op basis van een 
gelijkwaardige rechtspositie en niet op basis van radi
tionele gezagsverhoudingen moet plaatsvinden. Men 
zet zich sterk af tegen de grote medische invloed. 
In die periode werden forse ambities uitgesproken. 
Voor de Jangere termijn (verkiezingsprogramma 
1977) wordt uitgegaan van nationalisering van de 
instellingen van gezondheidzorg en socialisering van 
de farmaceutische industrie en de apothekers. De 
overheid moet gaan beslissen over de omvang, de 
kwaliteit en de spreiding van de voorzieningen. Op
merkelijk is dat het verkiezingsprogramma 1986 voor
al herhalingen bevat van eerder ingenomen standpun
ten, zoals: - volksverzekering; - accent op de eerste 
Jijn; - dienstverband voor artsen, tandartsen en 
apothekers; - integrate planningskaders voor het 
brede welzijnsterrein, vooral op decentraal niveau; 
- eigen bijdragen worden afgewezen. 
Relatief nieuw zijn: - geen monopoliepositie meer 
van artsengroepen voor de toelating tot vervolgoplei
dingen; - versterking Staatstoezicht op de volksge
zondheid; - WVC moet samen met 0 en W planning 
van nieuwe kostbare voorzieningen verzorgen; 
- hulp bij dagelijkse Jevensverrichtinen voortaan op 
7 x 24 uurs basis. Van een herbezinning op de rol van 
de overheid is nog niet veel te merken. 

Slotbeschouwing, aanvullende uitgangspunten voor 
beleid 
Dit laatste hoofdstuk lijkt me enigszins los te staan 
van de beschreven ontwikkeling in het PvdA-denken. 
De aanpak is systematisch en niet bepaald door be
staande tradities. Als eerste onderwerp komen aan de 
orde de uitgangspunten voor een sociaal-democrati
sche volksgezondheidspolitiek: 
I. De zorg moet voor iedereen naar behoefte ter be
schikking staan. 
2. De zorg moet financieel, cultureel en geografisch 
bereikbaar zijn. 
3. De zorg moet van optimale kwaliteit zijn. 
Wat betreft het bereiken van deze doelen wordt ges
teld: 'Gestreefd dient te worden naar een primair 
zelfregulerend systeem van zorg met een sturing van 
buitenaf op punten die op inhoudelijke gronden wer
kelijk van belang zijn'. 

Op grond hiervan worden de volgende beleidsuit
gangspunten genoemd: 
- inkomen mag geen belemmering zijn voor het ge
bruik van noodzakelijke voorzieningen; 
- organisatie van de hulp dient te zijn toegesneden op 
de behoefte van de patienten; 
- overheid is eindverantwoordelijk voor de prioritei
tenstelling binnen geheel van de zorg, voor rationale 
organisatievormen en beheersing van de kosten; 
- adviesorganen van de overheid op het gebied van 
de zorg moeten regionaal zo worden samengesteld dat 
de invloed van belangenorganisaties wordt ingeperkt. 
Ten aanzien van de voor de zorg relevante infrastruc
tuur wordt in het rapport gesteld: 
- een zelfstandig leefpatroon vereist een stabiel inko
m en op een bepaald minimumniveau; 
- basisvoorzieningen moeten beschikbaar zijn; 
- vaker moet minder intensieve opvang ter vervan-
ging van opneming mogelijk zijn; 
- een gei"ntegreerd beleid is nodig, gericht op een 
maatschappelijke infrastructuur en ' zorg op maat'; 
- de overheid moet met experimenten en onderzoek 
vernieuwing van organisatie en samenwerking in de 
zorg bevorderen . 
De beschouwingen onder het hoofd: culturele ontwik
kelingen en gezondheidszorg bieden niet zozeer uit
gangspunten voor beleid als wei opnieuw analyses . 
Duidelijk wordt gemaakt dat politieke keuzen, die 
dwars ingaan tegen een cultureel klimaat waarin ge
avanceerde geneeskunde hoog wordt gewaardeerd, 
weinig effect zullen sorteren of zelfs contraproduktief 
zullen werken. Een voorbeeld is de ongeautoriseerde 
eerste harttransplantatie (niet gebaseerd op een poli
tieke prioriteitendiscussie), waarbij eerst een protest 
volgde van PvdA-zijde, dat vervolgens weer snel werd 
ingetrokken. De conclusie luidt, dat indirecte pogin
gen om het klimaat enigszins te wijzigen waarschijn
lijk beter werken, zoals het stimuleren van een publie
ke discussie, van consensusvorming onder betrokke
nen en het doen verrichten van goed technology as
sessment onderzoek. 
Omdat de culturele verschillen aan de gebruikerszijde 
van de zorg soms zeer groot kunnen zijn, wordt het 
toelaatbaar geacht tijdelijk categorale voorzieningen 
te treffen die echter op termijn in de reguliere zouden 
moeten opgaan. 
Het rapport eindigt met uitspraken op het terrein van 
de uitvoering en organisatie van de zorg. Gezond
heidszorg en maatschappelijke dienstverlening moe
ten onder een financierings- en planningsstructuur 
vallen . Uitvoering van de planning via budgettering 
zou op verschillende niveaus moeten plaatsvinden. De 
gelanceerde ideeen zijn niet nieuw. In de discussie 
rond de Wet voorzieningen gezondheidszorg en het 
inmiddels weer ingetrokken voorstel voor een Wet 
gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening 
zijn soortgelijke ideeen. veelvoudig geuit. Daarbij is 
het helaas nooit tot praktisch uitvoerbare uitwerkin
gen gekomen. Met name het probleem van een billijke 
verdeling van gelden over regio ' s en instellingen bleek 
tot nu toe niet oplosbaar, althans niet zonder een 
kolossale rekenbureaucratie te creeren. 
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De suggestie uit het rapport een betere kwaliteitscon
trole door het Staatstoezicht mogelijk te maken is een 
kostbare. De huidige personeelssterkte is zeer beperkt. 
Willen bewakingsactiviteiten van die zijde werkelijk 
wat gaan voorstellen, dan is een forse personeelsuit
breiding onvermijdelijk. 
De stelling dat de Rijksoverheid verantwoordelijk is 
voor goede regelgeving voor patientenrechten is niet 
schokkend . Verder is de uitspraak dat een ' second 
opinion' bij ingrijpende medische beslissingen in de 
normale verstrekkingen moet worden opgenomen 
waarschijnlijk voorbarig. Of het mogelijk is op die 
manier zonder nodeloze doublures een werkelijk 
onafhankelijk tweede oordeel te organiseren staat 
geenszins vast. Graag onderschrijf ik de stelling dat, 
veel meer dan thans het geval is, door de overheid 
onderzoek naar de merites van nieuwe medische tech
nieken, organisatiewijzes en substituties van zorg 
moet worden geentameerd. Daarbij zou het moeten 
gaan om medische, sociale, economische, ethische en 
juridische aspecten. Het lijkt me echter te optimistisch 
te veronderstellen dat zo de invoering van nieuwe 
technieken volledig kan worden gecontroleerd. Het 
genoemde voorbeeld van de harttransplantatie staat 
niet op zichzelf. 

Soldiariteit en selectie 
In de hiervoor behandelde WBS-studie werden wei 
ongeveer aile denkbare onderwerpen op het terrein 
van de gezondheidszorg aangeroerd. lk meen echter 
dat in het Iicht van de actualiteit - stelseldiscussie 
naar aanleiding van de aanbevelingen van de commis
sie-Dekker - ten minste twee kernthema's : solidari
teit en selectie nadere sociaal-democratische aandacht 
vragen. 
Solidariteit van gezonden met zieken houdt in dat men 
eigen bijdragen van diegenen die zorg nodig hebben 
niet moet accepteren. Het inkomensafhankelijk rna
ken van premies voor ziektekostenverzekeringen heeft 
echter ook nadelen. Ons nationale systeem voor inko
rrienscorrectie is de inkomensbelasting. Wil men daar
naast nog eens de prijs van zaken die iedereen nodig 
heeft, zoals een ziektekostenverzekering, inkomensaf
hankelijk maken, dan dienen er goede argumenten te 
zijn. Ik zie geen andere dan de historische gegroeide 
situatie, die niet te corrigeren is zonder weer grotere 
inkomensongelijkheid te creeren. De voorgenomen 
vereenvoudiging van het belastingsstelsel lost in dit 
verband niet vee) op. Overigens is in het jongste PvdA
plan voor een volksverzekering voor het eerst voorge
steld de premie voor een klein deel niet inkomensaf
hankelijk te maken. 
Solidariteit geldt uiteraard ook tussen enerzijds het 
bedrijfsleven (werkgevers en werknemers) en ander
zijds degenen die niet bij het bedrijfsleven betrokken 
zijn. Hoe gevoelig dat misschien ook ligt, de PvdA zou 
zich toch eens beter moeten bezinnen op de vraag wat 
de relatief zware rol van het bedrijfsleven in de finan
ciering van de gezondheidzorg rechtvaardigt (A WBZ: 
werkgevers, Ziekenfonds: werkgevers en werknemers 
samen). Het verband tussen gezondheid en arbeid in 
het bedrijfsleven is beperkt. Een groot dee) van de 
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Nederlanders, die wei een beroep moeten doen op de 
zorg heeft geen rechtstreekse relatie met het bedrij fsle
ven . 
Solidariteit tussen sterke en zwakke regio's en ge
meenten is op het terrein van de gezondheidszorg een 
verwaarloosd onderwerp. De verschillen in gezond
heid, die voor een belangrijk deel te herleiden zijn tot 
sociaal-economische ongelijkheid, zijn niet onaan
zienlijk. Indien a! moet of kan worden overgegaan tot 
regionale budgettering, dienen die verschillen bij de 
toewijzing van gelden een rol te spelen. Dit geldt zeker 
ook voor de gezondheidsbevordering en -preventie. 
Solidariteit tussen verstandig en onverstandig !even
den staat de laatste tijd voortdurend ter discussie. 
Moeten anderen opdraaien voor de hoge ziektekosten 
van waaghalzen, alcoholisten, druggebruikers en ro
kers? Die discussie is bepaald niet nieuw, maar onder 
druk van de bezuinigingsnoodzaak weer actueel ge
worden. Afgezien van de grote problemen bij het 
operationeel maken van naar riskant gedrag onder
scheiden premiestellingen of eigen bijdrageregelingen 
(waarschijnlijk onuitvoerbaar), houden dergelijke be
naderingen grote risico's in voor de basis-solidariteit 
tussen zieken en gezonden. 
Solidariteit tussen mensen met over- en met ondercon
sumptie van zorg roept vragen op. Waarom moeten 
anderen opdraaien voor mensen die zich steeds weer 
koste wat kost door vele specialisten Iaten nakijken. 
De remedie is niet simpel. Men kan financiele drem
pels aan de vraagzijde opwerpen, maar deze treffen 
aile zorgvragers en tasten de zo noodzakelijke solida
riteit tussen zieken en gezonden aan. Financiele prik
kels aan de aanbodzijde om een zuinig gebruik van de 
voorzieningen te bevorderen liggen meer voor de 
hand. (In plaats van f 25,- per verwijzing, een hono
reringssysteem voor de huisarts, waarbij weinig ver
wijzen, rekening houdend met zijn praktijkopbouw, 
wordt beloond). In de WBS-studie worden deze moge
lijkheden genoemd. Het werken met financiele prik
kels is echter niet zo populair in sociaal-democratisch 
verband. 
Selectie en solidariteit hebben vanzelfsprekend met 
elkaar te maken. Selectie van patienten die zich, in 
tegenstelling tot anderen, een kostbare behandeling 
kunnen veroorloven, past niet binnen een solidaire 
gezondheidszorg, maar is in de praktijk onvermijde
lijk . Over het karakter van de selectiecriteria is poli
tiek nog wei enig verschil van mening denkbaar. Wer
kelijk politiek geladen is echter de medische diagnos
tiek als selectie-instrument voor verzekeringen, met 
name ziektekostenverzekeringen, zoals onlangs in het 
kader van de AIDS-discussie weer bleek. De diagnos
tische deskundigheid van artsen wordt soms door 
particuliere verzekeringen gebruikt om mensen op 
medische gronden uit te sluiten van of een hogere 
premie te Iaten betalen voor een verzekering. Waar
schijnlijk is aileen bij een echte volksverzekering dit 
soort risicoselectie volledig uit te bannen . 

E. W. Roscam Abbing is directeur van de GGD in 
Rotterdam en buitengewon hoogleraar gezondheids
zorgbeleid aan de Katholieke Universiteit Nijmegen 



Pen op papier 

Modder en kwel 

De basis-formule van het politieke conservatisme be
staat sedert Edmund Burke's kritiek op de Franse 
Revolutie in de combinatie van twee elementen: een 
laatdunkende kritiek op de 'abstracte theoretische 
spinsels' van intellectuelen, gevolgd door de oproep 
om toch vooral 'praktisch' en 'constructief' te zijn. 
Een perfect voorbeeld van deze redeneertrant geeft 
Ger Verrips in zijn commentaar op enkele uitlatingen 
van C.J.M. Schuyt (in De Volkskrant) en ondergete
kende (in NRC-Handelsblad) in het novembernum
mer van dit blad. Ik neem aan dat Schuyt zeer wei in 
staat is zichzelf te verdedigen tegen de m.i. unfaire 
kritiek van Verrips en ik beperk mij daarom tot een 
korte reactie op datgene dat hij aan mijn adres te 
melden heeft. In een interview in NRC-Handelsblad 
had ik een vergelijking getrokken tussen de huidige 
politiek en de negentiende-eeuwse. In de negentiende 
eeuw verliep de rekrutering van politici geheel anders 
dan tegenwoordig; een politicus moest een door
wrochte redevoering kunnen houden en een artikel of 
brochure kunnen schrijven. Het resultaat, zo stelde ik, 
was 'een sterke intellectuele inkleuring van de poli
tiek.' Wat jammer toch dat de negentiende eeuw 
voorbij is, roept Verrips badinerend uit om vervolgens 
te stellen dat voor mij de intellectuele uitdaging van de 
politiek 'in de retoriek' zou liggen. Tot slot suggereert 
hij dat ik vooral Marcus Bakker zou missen. Elders in 
zijn bijdrage merkt hij nog op dat de roep om 'inspire
rende ideeen' in de politiek hem 'bedenkelijk' aandoet 
omdat zulks in de twintigste eeuw zelden heeft geleid 
'tot gebeurtenissen waar men met genoegen aan terug
denkt.' Het spijt mij zeer maar als Verrips een intellec
tuele inkleuring van de politiek onmiddellijk asso
cieert met retoriek en Marcus Bakker, en als hij zich 
bij inspirerende ideeen niets anders kan voorstellen 
dan totalitaire ideologieen, dan is hij wellicht voor 
alles de gevangene van zijn eigen communistische 
verleden. Ik stelde mij in elk geval bij een hoger 
intellectueel gehalte van de politiek iets anders voor 
dan de verzamelde toespraken van Marcus Bakker, 
Adolf Hitler, Josef Stalin en Vladimir 1/jitsj Oe/ja
nov. Ik dacht eerder aan mensen als Samuel van 
Houten, Arnold Kerdijk, B.H. Pekelharing, Frank 
van der Goes, John Maynard Keynes, Joseph Schum
peter, Antonio Gramsci, Otto Bauer of bijvoorbeeld 
Joop den Uyl. Bij een intellectuele inkleuring van de 
politiek dacht ik niet aan holle retoriek maar veeleer 
aan de verbinding van theorie, historisch onderzoek 
en politieke vraagstukken. Wanneer dat achterwege 
wordt gelaten verwordt de politiek tot doormodderen 
uit principe onder de banier van een 'pragmatische 

visie' die meestal bestaat uit de afgedragen theoreti
sche plunje van een voorafgaande periode. 'Practical 
men, who believe themselves to be quite exempt from 
any intellectual influences, are usually the slaves of 
some defunct economist' merkte Keynes reeds op in 
het slothoofdstuk van zijn General Theory. 
Mijn kritiek op de huidige parlementaire politiek is 
door Verrips volstrekt verminkt weergegeven. Ik had 
hier wederom de wijze waarop politici gerekruteerd 
worden als uitgangspunt genomen. Ik wees op twee 
factoren: 1. de noodzaak zich via afdelingspolitiek en 
bureaucratische 'infighting' in een partijapparaat om
hoog te werken; 2. het veranderde karakter van de 
politieke openbaarheid waar de televisie en het 'snelle 
vlotte statement' de toon aangeven . Om redenen 
waarnaar ik slechts kan gissen laat Verrips de eerste 
factor in zijn 'weergave' van mijn betoog geheel weg. 
Bovendien doet hij zelfs geen poging om de plaats die 
deze opmerkingen in mijn gehele verhaal hadden, aan 
te geven. Oat verhaal ging over de ingrijpende veran
deringen in ons economische, sociale en politieke 
bestel. Mijn redenering was - en is - dat deze van 
dusdanig omvattende aard zijn dat ze vergelijkbaar 
zijn met de maatschappelijke transformatie van de 
laatste decennia van de negentiende eeuw. Daaruit 
volgt dat de politieke theorie, die a! meer dan een eeuw 
gedomineerd wordt door de haat-liefde-verhouding 
van liberalisme en socialisme, aan een radicale her
waardering toe is. Het probleem is dat de huidige 
parlementaire politiek, met name die ter linkerzijde, 
tot dusverre niet in staat is geweest op deze intellectue
le uitdaging adequaat te reageren. Dat zou op den 
duur wei eens uitermate praktische gevolgen kunnen 
hebben waar ik reeds op voorhand met weinig genoe
gen aan terugdenk. Ik vind het werkelijk verbijsterend 
dat deze problematiek door Verrips slechts gebagatel
liseerd wordt met behulp van uit het verband gerukte 
citaten en goedkope dooddoeners (Ook het Volks
krant-artikel van Schuyt is een serieuzere bespreking 
waard, lijkt mij). Wie de internationale discussies op 
het vakgebied van de politieke theorie enigszins volgt, 
kan weten dat daar een uitermate fundamentele en 
kritische herwaardering van de traditionele politieke 
theorieen gaande is, met name ook van de liberale 
politieke theorie; het is wellicht voor de sociaal-demo
cratie die een agressief neo-liberalisme tegenover zich 
vindt en tegelijkertijd zelf een dee! van het klassiek
liberale gedachtengoed koestert (en terecht!), geen 
luxe van dat soort intellectuele debatten kennis te 
nemen (En gelukkig gebeurt dat van tijd tot tijd ook). 
Verrips sluit zijn commentaar af met een moraliserend 
vermaan aan de heren Schuyt en Stuurman: 'ook van 
hen' zouden 'praktische en uitvoerbare politieke voor
stellen' mogen worden verwacht. Verrips geeft her
haaldelijk af op 'retoriek' maar zi}n retoriek bevalt 
mij allerminst: het is het vertoog van de normalise
ring, Schuyt en ik worden niet gekritiseerd, neen: wij 
worden tot de orde geroepen. En dat gebeurt uit naam 
van een ondoordacht en modderig pragmatisme. Con
formisme in de taal en conformisme in de politiek 
gaan in de regel sam en. Tot besluit nog dit: ik weet dat 
het in de hedendaagse journalistiek gebruikelijk is 
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geworden om dit soort reacties van een venijnig en 
liefst ridiculiserend naschrift van de gekritiseerde 
auteur te voorzien. Hier valt nu werkelijk iets van de 
negentiende eeuw te Ieren. In de toenmalige liberale 
openbaarheid meende men dat zoiets geen pas gaf: 
hoogstens kon de gekritiseerde in een volgend num
mer opnieuw op de kwestie ingaan. Ik ben benieuwd 
of de negentiende eeuw nu echt voorbij is of niet. 

t.a.v., 

Siep Stuurman, Amsterdam. 

Naschrift 

Schuyt en Stuurman publiceerden hun paginagrote 
vermaningen aan het adres van hedendaagse politici 
niet in het kader van wat Stuurman 'de internationale 
discussies op het vakgebied van de politieke theorie' 
noemt, maar in De Vo/kskrant en NRC-Hande/sb/ad. 
Hoeveel goede redenen en begrip er ook moge zijn 
voor hun onvrede met de wijze waarop maatschappe
lijke vraagstukken in deze Iaatste decennia van de 
twintigste eeuw worden aangepakt, in de vage, vrij
blijvende kritiek waar Schuyt (te weinig 'inspiratie') 
en Stuurman (te weinig 'intellectue/e inkleuring') mee 
kwamen, zag ik, tot mijn teleurstelling, geen bijdra
gen tot verheldering van de huidige problematiek. 
Stuurman meende te moeten verwijzen naar de parle
mentariers van honderd jaar geleden - 'toen was de 
politiek we/ een intellectue/e uitdaging. Nujuist niet!' 
lk vind dat men in dat geval niet over het hoofd mag 
zien dat de betekenis van parlementariers en van hun 
intellectuele inkleuring van de politiek in de negentien
de eeuw - in een samenleving waarin kiesrecht en 
staatsbemoeienis vee) beperkter waren en de industria
lisatie, burocratisering en internationalisering vergele
ken met de huidige stand van zaken amper noemens
waardig is, in een tijd waarin de massamedia nog ter 
wereld moesten komen - een andere was dan aan het 
eind van de twintigste eeuw; wie de huidige parlemen
tariers de pamfletten en redevoeringen van de negen
tiende aanbeveelt had wat meer oog voor het gevaar 
van retoriek kunnen hebben dan ik bij Stuurman kon 
waarnemen. In zijn korte reactie op de dertig regels die 
ik aan de slotsom van zijn bijdrage in NRC-Handels
blad wijdde, veronderstelt Stuurman nu dat ik, mod
derig en gekweld, gedragen door motieven die amper 
het daglicht verdragen, er op uit was hem tot de orde te 
roepen. Hij ziet spoken. Het lijkt me zonde van onze 
tijd op grond daarvan een gedachtenwisseling te be
ginnen over de conservatieve kritiek op de Franse 
Revolutie, over de vraag wat onder een redeneertrant 
en normalisering zou kunnen worden verstaan, en 
over andere onderwerpen die noch in de betogen van 
Schuyt en Stuurman noch in de rubriek Signalementen 
van SenD (november 1987) ter sprake kwamen. Wat 
mij betreft blijft het in 1987, anders dan in 1888, toch 
maar bij dit naschrift. 

Ger Verrips 
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De grote verdwijntruc 
Over het feminisme als politieke stroming 

'De grote verdwijntruc', zo noemen feministen het als 
de bijdrage van het feminisme of van de vrouwenbe
weging aan de geschiedenis weer eens wordt weggewist 
of gemarginaliseerd. We moesten daaraan denken 
toen wij in het oktobernummer van Socialisme en 
Democratie de bespreking door Hans Charmant van 
Jan van Putt ens Politieke stromingen lazen. 
In zijn bespreking stelt Charmant dat het feminisme 
geen politieke stroming is. 1 Hij beroept zich hiervoor 
op Van Putten zelf, die over het feminisme betoogt: 
'Tot de oprichting van een feministische politieke 
partij is het niet gekomen. Van een politieke stroming 
als zodanig, met een min of meer coherente ideologie, 
is nauwelijks sprake omdat binnen de feministische 
beweging de verscheidenheid aan doelen groot is. Wat 
in feite gebeurde, was, dat feministen van uiteenlo
pende orientering er de voorkeur aan gaven binnen 
uiteenlopende bestaande politieke partijen verwezen
lijking van hun idealen na te streven'. 2 Nu geeft Van 
Putten zelf elders in zijn boek een omschrijving van 
een politieke stroming waar het feminisme probleem
Ioos onder valt. Als een groep mensen zich verenigd 
weten rond bepaalde politieke ideeen, is er sprake van 
een politieke stroming.3 Charmant hanteert echter de 
strengere omschrijving en verklaart daarmee het femi
nisme buiten de orde van de politieke filosofie. 
Door Charmant (en VanPutten) wordt impliciet een 
drietal criteria onderscheiden, wil er sprake zijn van 
een politieke stroming. Nu kan men deze criteria 
aanvechten of betogen dat naar die maatstaven het 
feminisme wei tot de politieke stromingen behoort. 
Wij zijn van mening dat, hoe men het ook wendt of 
keert, het feminisme wei degelijk een politieke stro
mingis. 
Het eerste criterium zou zijn dat er partijvorming 
moet plaatsvinden wil een groepering als een politieke 
stroming worden benoemd. Een groepering is dan pas 
kennelijk een politieke stroming als zij zich via een 
partij tot de staat richt. Gesteld dat dit waar zou zijn, 
dan zouden er geen politieke stromingen bestaan heb
ben voor de tweede helft van de negentiende eeuw, 
want politieke partijen ontstonden pas daarna. Dit is 
volstrekt in strijd met de hieromtrent geaccepteerde 
meningsvorming binnen de politieke en historische 
wetenschappen. Volgens dit criterium zou het anar
chisme overigens ook geen politieke stroming zijn. 
Bovendien lijdt het criterium aan het vooroordeel dat 
een groepering pas 'politiek' mag heten als zij zich 
richt op de staat, terwijl nu juist het feminisme, en 
zeker dat van de 'tweede golf' betoogd heeft dat 
politiek een veel breder begrip is en dat niet aile 
politieke verandering via de staat hoeft te verlopen. 
Als bewijs voor de stelling als zou het feminisme geen 
politieke stroming zijn, wordt verder aangevoerd dat 
feministen ervoor kiezen via andere partijen en niet 
via een eigen partij hun doelen te bereiken. Het aldan 
niet vormen van een eigen partij is in diverse Westerse 
Ianden in verleden en heden veelvuldig onderwerp van 
debat geweest in de vrouwenbeweging. Als men naar 



de wijze kijkt waarop bestaande partijen het 'vrou
wenvraagstuk' vormgeven, valt op dat zij aile deelas
pecten politiseren . Maar op die deelaspecten valt sa
men te werken; men ziet geen dwingende noodzaak 
over te gaan tot eigen partijvorming. 
Op grond van politicologische literatuur kan men 
bovendien een sterke 'case' maken dat reele hervor
mingen in de positie van vrouwen aileen tot stand 
komen via 'bipartisan' support. Dit kan zijn zowel om 
redenen van legitimering (geen diepingrijpende veran
deringen in gevoelige sociale mores zonder brede 
steun) als - aangezien de tegenstellingen dwars door 
de partijen !open - op basis van het feit dat het de 
enige wijze is om een meerderheid bij elkaar te krijgen . 
Overigens is het hier en daar wei tot partijvorming 
gekomen, met name in de Verenigde Staten na de 
Eerste Wereldoorog en in diverse Scandinavische Ian
den, waar op lokaal niveau representatie is gewonnen . 
Onlangs wist een vrouwenpartij in IJsland op natio
naal niveau een opvallend succes te behalen. In Neder
land zijn er vroeger en nu bescheiden pogingen ge
weest tot vorming van een vrouwenpartij, met maar 
een enkel succes op het lokale niveau.• 
Vervolgens doet het criterium opgeld dat er sprake 
moet zijn van een coherente ideologie. Wat wordt 
hieronder precies verstaan? Een ideologie moet uiter
aard een zekere mate van coherentie hebben, maar 
kan juist brede aanhang vinden omdat zij ook hetero
geen is en voor elk wat wits biedt. Het feminisme is niet 
minder coherent of heterogeen dan andere stromin
gen, waaronder bijvoorbeeld het socialisme. Er be
staan al van voor de 'eerste feministische golf' goed te 
traceren ideologieen: een gelijke-rechtentraditie, 
naast een gelijkheidstraditie en een traditie die juist 
het bijzondere van vrouwen beklemtoont. 5 

Het derde criterium - dat samenhangt met het vori
ge - waaraan wordt afgemeten dat het feminisme 
geen politieke stroming zou zijn is dat het een grote 
verscheidenheid aan doelen kent. Een politieke stro
ming is dus als zodanig herkenbaar doordat zij een 
doe) (of slechts enkele doelen?) heeft. Hiertegen valt 
eenzelfde bezwaar te opperen als tegen het tweede 
criterium: geen enkele stroming heeft een doel, behal
ve op een zeer abstract niveau, als, bijvoorbeeld ge
lijkheid of vrijheid. Ook op dit punt doet het feminis
me niet onder voor de 'erkende' stromingen. Op 
abstract niveau gaat het in aile stromingen van het 
feminisme tegen het mannelijk privilege in onze cul
tuur. De meningsverschillen treden aan het Iicht bij de 
concretisering van dit doe! , maar dat is voor bijvoor
beeld het socialisme niet anders . 

Zinniger benadering 
Een zinniger benadering dan die van Van Putten of 
Charmant vinden wij bij Hartman. 6 Hij noemt een 
viertal criteria om een politieke stroming te definieren: 
Allereerst heeft een politieke stroming uitgewerkte 
ideeen over de verhouding van mens en maatschappij, 
mens en natuur en maatschappij en staat. Dit is heel 
wat specifieker dan een 'coherente ideologie'. Als 
tweede criterium noemt hij het bestaan van eigen 
organisaties en een communicatienetwerk. Een eigen 

geschiedenis en een eigen sociale basis vormen respec
tievelijk het derde en vierde criterium. 
Ook als men het feminisme op deze pun ten analyseert, 
is het ontegenzeggelijk een politieke stroming. Zowel 
het eerste- als het tweede-golffeminisme brachten een 
uitgebreide ideologie voort. Er is bijvoorbeeld in het 
huidige feminisme niet aileen een ideologie over sek
sen-ongelijkheid, maar er bestaan uitgewerkte femi
nistische visies op klassen- en rassenongelijkheid, eco
logie, vredesvraagstukken en militarisme. Er is een 
diepgravende feministische kritiek op de dominante 
Westerse politieke filosofie en haar centrale begrippen 
en over de verhouding tussen ' prive' en 'openbaar' . 
De vrouwenbeweging politiseert immers datgene wat 
voorheen als prive werd gedefinieerd; kernachtig uit
gedrukt in de helaas vaak ook misbruikte leuze 'het 
persoonlijke is politiek'. 
Eigen organisaties en eigen media zijn er altijd ge
weest, ook in tijden dat er weinig openbare feministi
sche activiteiten waren die de aandacht trokken. We 
ontlenen onze voorbeelden aan de Nederlandse situa
tie. In de eerste golf waren er onder meer de Vereeni
ging voor Vrouwenkiesrecht (een qua Iedental heel 
wat grotere organisatie dan de SOAP in de eerste 
decennia van deze eeuw), Onderlinge Vrouwenbe
scherming, de Bond voor Vrouwenkiesrecht en de 
Bond van Sociaal-Demokratische Vrouwenclubs. Be
Iangrijke bladen waren toen Belang en Recht, Evolutie 
en De Proletarische Vrouw. 
In de jaren dertig zetten Vrouwenbelangen en het 
Comite tot Verdediging van de Vrijheid van Arbeid 
voor de Vrouw de traditie voort en het Nederlands 
Vrouwen Comite deed dit na de oorlog. De tweede 
golf heeft weer tal van organisaties opgeleverd, waar
van de bekendste zijn Man Vrouw Maatschappij, 
Dolle Mina, Fern-Soc, Rooie Vrouwen, Wij Vrouwen 
Eisen, Vrouwen tegen Seksueel Geweld en het Breed 
Platform Vrouwen voor Ekonomische Zelfstandig
heid. Ook nu ontstonden er weer eigen media: bladen 
als Opzij, Vrouwenkrant, Lover, de Socialisties-Femi
nistiese Teksten en Katijf. Tevens kwamen er uitgeve
rijen (De Bonte Was, Sara) en stichtingen op allerlei 
feministische strijdpunten. 
Oat het feminisme een eigen geschiedenis heeft 
- zeker ook een intellectuele - is vooral naar voren 
gekomen uit het werk van tal van historici, filosofen, 
politicologen en sociologen op het terrein van vrou
wenstudies. De sociale basis van het feminisme is 
eveneens duidelijk : vrouwen. Dit kan verder worden 
gespecificeerd voor de verschillende historische peri o
des. Vanaf de eerste golf tot in de jaren zestig werd de 
vrouwenbeweging vooral gedragen door 'burgerlijke' 
en arbeidersvrouwen (arbeidsters). De basis van de 
tweede golf ligt in de 'nieuwe middenklasse' . 
Over het feminisme of de vrouwenbeweging schrijven 
zonder van het bovenstaande kennis te nemen bete
kent gewoon dat het huiswerk niet goed is gemaakt. A 
fortiori geldt dat het feminisme niet op een dergelijke 
oppervlakkige basis als politieke stroming 'weggeto
verd' mag worden. 

Joyce Outshoorn en Anneke Ribberink, Amsterdam. 
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Naschrift 

Het is een misverstand, dat ik in mijn bespreking van 
Politieke Stromingen beweerd zou hebben dat het 
feminisme geen politieke stroming is. Niet ik onder
scheid impliciet drie criteria, Van Putt en noemt, expli
ciet, drie criteria, op grond waarvan hij besluit dat het 
feminisme van de 'tweede golf' geen politieke stro
ming is - en dat heb ik ook, expliciet, weergegeven. 
Het is ook niet zo dat ik een strengere omschrijving 
van politieke stroming hanteer dan Van Putten en 
daarmee het feminisme buiten de orde van de politieke 
filosofie verklaar. Van Putten zelf hanteert in zijn 
hoofdstuk 'Radicale Alternatieven' plotseling die drie 
criteria (partijvorming, het hebben van een doel, co
herente ideologie), in weerwil van zijn zeer ruime 
omschrijving uit het inleidende hoofdstuk (' . .. een 
groep mensen die zich verenigd weten rond bepaalde 
politieke ideeen'). 
Outshoorn en Ribberink hebben gelijk, dat het femi
nisme probleemloos onder die omschrijving valt. Mijn 
probleem met die omschrijving is, dat daar even pro
bleemloos pacifisme, syndicalisme, nationalisme, es
perantisme en de anti-abortusbeweging onder vallen 
- allemaal zaken die bij Van Putten niet als politieke 
stroming behandeld worden. 
Ik heb dat probleem aileen in z'n algemeenheid aange
sneden, door te stellen dat er een criterium moet zijn 
waarmee het verschijnsel politieke stroming te onder
scheiden valt van andere politieke verschijnselen, 
zoals actiegroepen, one-issuebewegingen en belangen
behartigingsorganisaties. Van Puttens omschrijving 
van politieke stroming is inadequaat, omdat zo'n 
afbakening niet mogelijk is aan de hand van zijn te 
ongespecificeerde omschrijving. Ik ben vervolgens ai
leen ingegaan op de feitelijke selectie van VanPutten, 
met name in zijn hoofdstuk 'Radicale Alternatieven' 
en op de daar gehanteerde argumenten om een aantal 
heterogene groepen, organisaties en bewegingen als 
een politieke stroming onder Groen dak te afficheren. 
Ik ben het met Outshoorn en Ribberink eens, dat er 
zinniger omschrijvingen van 'politieke stroming' te 
bedenken zijn dan die van Van Putten, met meer 
gespecificeerde criteria, in de trant van Hartman . 
Neemt men die criteria tot uitgangspunt, dan is het 
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feminisme een politieke stroming. Zo simpel is dat. 
In feite gaat het natuurlijk om iets anders dan een 
definitiekwestie. Het politieke punt is, dater gevestig
de politieke stromingen zijn, die graag het alleenverto
ningsrecht in politiek stromenland behouden en zelfs 
het predikaat 'stroming' liefst aileen voor zichzelf 
zouden reserveren . Hoe men daar verder ook over 
denkt, mijns inziens valt er zonder die gevestigde 
stromingen, met hun partijpolitieke en maatschappe
lijke beddingen, niets in dit land te veranderen. Oaar
om signaleerde ik met instemming, dat feministen, net 
als vele ijveraars voor milieu en vrede, hun doelen 
binnen de uiteenlopende bestaande politieke partijen 
trachten te verwezenlijken. Zo'n persoonlijk oordeel 
over wat politiek realistisch is, staat los van de vraag, 
of het feminisme, wetenschappelijk gezien, als een 
politieke stroming beschouwd moet worden. 

Hans Charmant 

Nieuwe discriminatie? 

ln het decembernummer van SenD heeft Nel Baren
dregt al uitvoerig gereageerd op Priem us ' verontwaar
diging over de 'de nieuwe discriminatie' (SenD, no
vember 1987) . Haar argumenten hoef ik hier niet te 
herhalen. Op een paar punten wil ik echter nog in
gaan, omdat ik mij als afdelingsvoorzitter tamelijk 
nauw bij de kwestie betrokken voel, met name waar 
het gaat om het Leidse beleid. 
Oat Priemus ervoor kiest om, in een eigenlijk door 
mevrouw Priem us aangegane discussie met een PvdA
wethouder en met het afdelingsbestuur, niet te reage
ren op de door beiden aangedragen argumenten maar 
zijn standpunt elders uit te dragen , is zijn goed recht. 
Oat hij daarbij doet alsof hem van die - nu ook weer 
door Nel Barendregt aangevoerde - argumenten 
niets bekend is, vind ik tussen partijgenoten al wat 
minder netjes. Oat hij dat doet in een zeer demago
gisch verhaal (waarin hij bijvoorbeeld pretendeert niet 
het verschil te weten tussen asielzoekers die nog op 
erkenning wachten en door onszelf hierheen gehaalde 
buitenlandse arbeidskrachten met hun gezinnen, door 
te suggeren dat het voorrangsbeleid voor culturele 
minderheden specifiek op Tamils gericht is), vind ik 
ronduit bedenkelijk . Oat hij ten slotte in de laatste zin 
roept om een rechterlijk oordeel , daarmee de suggestie 
wekkend dat het beleid van de Amsterdamse en Leidse 
PvdA-wethouders in strijd is met de wet, spant echter 
wei de kroon. 
Vanuit het Pedologisch lnstituut waarover Priemus 
het heeft, zouden ongetwij feld juridische stappen zijn 
ondernomen wanneer een dergelijk beleid als onwettig 
zou kunnen worden veroordeeld . Het heeft dat niet 
gedaan om dezelfde reden waarom het Nederlands 
Genootschap van Leraren op dit moment (31 / 12/ '87) 
ondanks maandenlange dreigementen nog steeds niet 
naar de rechter is gestapt : omdat ongelijke behande
ling ter opheffing van bestaande ongelijkheid wette
lijk in Nederland wei degelijk is toegestaan. Oat weet 
Priemus ongetwijfeld heel goed, en het is hem om die 
reden hoogst kwalijk te nemen dat hij in de slotzin van 



zijn redactionele commentaar het tegendeel sugge
reert. Dat een achtenswaardig partijlid meent zich van 
dergelijke discussiemethoden te moeten bedienen, 
geeft wei aan hoe hoog de emoties oplopen als man
nen, ook socialistische, zich werkelijk in hun maat
schappelijke positie bedreigd voelen. Het zou hun tot 
nadenken moeten stemmen over hun bereidheid tot 
eerlijk delen zodra dat wat al te dicht bij hun bed 
komt. 
Nog een Iaatste opmerking, naar aanleiding van het 

Vervo/g van biz. 71. 
dersbeweging' als een dee/belong gekwalificeerd, een 
one-issue-beweging? 
Terzijde: ik vind de benaming 'deelbelangen' ook ten 
opzichte van de twee andere bewegingen een neerbui
gende klank hebben. Het suggereert dat al diegenen 
die zich met zoveel energie hebben ingezet voor de 
strijd tegen de krankzinnige kernwapenwedloop en 
tegen de onherstelbare aantasting van het milieu, dat 
vooral deden terwille van een eigenbelang dat niet het 
algemeen belang was. Terwijl het gaat om de twee 
ontwikkelingen die letterlijk het voortbestaan van de 
mensheid bedreigen, en die daarom v66raan dienen te 
staan in onze politieke doelstellingen. Want wat heeft 
het voor zin je in te zetten voor een rechtvaardige 
samenleving, als de kans groot is dat de mensheid nog 
tijdens je eigen Ieven of dat van je kinder en ophoudt te 
bestaan? Dat besef hebben beide bewegingen - die 
overigens voor een groot dee) bestaan uit /eden van de 
PvdA, en zich dus niet zo van buitenaf hebben opge
drongen als het rapport suggereert - de partij bijge
bracht. Daarvoor past hen erkentelijkheid, maar in 
plaats daarvan worden zij in de hoek gezet met de term 
'modieuze vluchtigheid'! 
Terug naar de 'vrouwenbeweging': de commissie zal 
in dat verband ongetwijfeld verwijzen naar de passa
ges over individualisering en naar de uitspraken over 
het recht op betaalde arbeid voor iedereen (zij het dat 
de verwezenlijking van dat recht vervolgens afhanke
lijk gemaakt wordt van economische groei). Maar er is 
natuurlijk met de maatschappelijke positie van vrou
wen meer aan de hand; het getuigt wederom van een 
marxistischer instelling dan de commissie vermoedt 
dat 'gelijkheid' nu wordt versmald tot toetreding tot 
de betaalde arbeid. In vrijwel aile ons omringende 
Ianden is de deelname van vrouwen aan de betaalde 
arbeid vele malen hoger dan in Nederland. In veel 
Ianden bestaan tegenwoordig ook uitgebreide 'moe
derschapsfaciliteiten'; dat die vooral worden ingege
ven door zorg om lage geboortecijfers doet aan het feit 
als zodanig niets af. Toch zie je ook in at die Ianden 

vrome verwijt dat de 'kwaliteit' van de functievervul
ling in het geding komt bij een stringent voorrangsbe
leid. Dat argument wekt de suggestie: a. dat aile 
mannen uitsluitend op grond van hun kwaliteit voor 
bepaalde functies worden gekozen; b. dat het nu zo 
goed gaat met de wereld. Over beide vooronderstellin
gen wil ik nog wei eens een uitvoeriger discussie met 
mijn mannelijke partijgenoten aangaan! 

Greetje van den Bergh, Leiden. 

aileen maar mannen aan de mach/. Alweer: ongeacht 
of het gaat om het Russische politbureau, de Franse 
regering of de groep historici die het oorlogsverleden 
van Waldheim moet onderzoeken. Wij deden in de 
discussie van een aantal jaren geleden ons voordeel 
met de achterstand die Nederland had op het gebied 
van arbeidsdeelname van vrouwen: het voorbeeld van 
de Ianden om ons heen maakte duidelijk dat de sleutel 
voor het verminderen van de ongelijkheid niet aileen 
daarin te vinden was. Dat gaf ons de gelegenheid om 
grondiger na te denken over de wortels van die onge
lijkheid, en over werkelijke oplossingen daarvoor. 
Dat was waar het over ging, indertijd bij het vaststel
len van de 25-urige werkweek. 
De commissie doet daaraan geen recht waar zij stelt 
dat de arbeidsduurverkorting uitsluitend bepleit is om 
via herverdeling van de beschikbare arbeid voor meer 
mensen een plaats op de arbeidsmarkt te verwerven en 
aldus de totale hoeveelheid beschikbare arbeid uit te 
breiden. Die exclusieve invulling kwam pas toen de 
werkloosheid zodanige vormen aannam dat ook tradi
tionele mannengezelschappen over de voordelen van 
arbeidstijdverkorting gingen nadenken. Maar wat 
oorspronkelijk aan het pleidooi daarvoor ten grand
slag lag, was het inzicht dat een van de belangrijkste 
oorzaken voor het ontbreken van vrouwen op de 
plaatsen waar de beslissingen vallen, is dat zij altijd 
met de thuiszorg opgezadeld blijven, of zij nu buitens
huis werken of niet. En de inzet van dat nu verguisde 
streven was om eindelijk te komen tot maatschappelij
ke - en niet aileen economische - gelijkheid tussen 
mannen en vrouwen. Eerlijk delen van machtsposities 
en van zorg voor kinderen, van kost winnen en kost 
bereiden. Oat zou de revolutie kunnen zijn waarover 
Choderlos sprak. Het kan nog steeds - maar niet op 
de manier die Schuivende Pane/en bepleit. 

No ten 

I. NRC/ Handelsblad, II december 1987. 
2. Voorwaarts, I december 1987. 
3. In Kultuur van de politiek, uitgeverij De Populier, 1985. 
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Israel 40 j aar 

In de verhouding tot de staat Israel geldt voor heel 
velen in Nederla.nd het woord vriendschap. Ons land 
heeft die bijzondere band met de joodse staat, omdat 
wij ons of belast weten door het 'gewicht van het 
verleden', of omdat wij eenvoudig bewondering had
den voor de prestaties ter opbouw, ordening en verde
diging van Israel. AI dit soort motieven maken het 
mogelijk dat een ambitieuze fietsende burgemeester 
van Middelburg, uiteraard met het woord vriendschap 
in het vaandel, het initiatief neemt tot een tiendaagse 
Tour d'lsrael (Nederlandse presentie in het buiten
land), maar niet zo vee! later deze tocht wil afblazen 
omdat men onder de huidige omstandigheden zich 
niet per fiets en ook nog feestelijk door het land kan 
begeven. Nederland prijst en Nederland straft. Het 
laatste als het land zich niet gedraagt zoals het be
taamt. De vriendschap blijft natuurlijk! In Middel
burg wei te verstaan. In Tel Aviv zou dat anders 
kunnen zijn. 
Hoe infantiel de fietsende burgemeester van Middel
burg en zijn wielermaten zich ook mogen gedragen, 
hun houding is in zeker opzicht typerend voor diege
nen die menen dat het tonen van vriendschap en het 
uitdelen van straf identiek zijn aan het uitoefenen van 
invloed. Het is een houding waaruit blijkt dat men nog 
nooit iets begrepen heeft van de historische en emotio
nele positie die verreweg de meeste Israeliers ten op
zichte van de buitenwereld innemen. 
Zij voelen zich omgeven door een buitenwereld die in 
de tijd van de grote joodse catastrofe liet gebeuren wat 
er gebeurde en die ten tijde van Israels grootste gevaar, 
tot vier maal toe, slechts aan de zijlijn stond en 
toekeek hoe het gelukkig goed afliep . Die historische 
les staat diep gegriefd in het hart van elke Israeli en van 
elke jood voor wie het bestaan van de staat Israel een 
levensvoorwaarde is. 
Ik ben diep treurig over wat er nu in de bezette 
gebieden gebeurt. Helaas is het het noodzakelijk ge
volg van twintig jaar bezetting tengevolge van falend 
beleid van onze sociaal-democratische broeders en 
evenzo lange kortzichtigheid en stupiditeit van Me
nachem Begin en zijn nazaten. Bestraffende woorden, 
verwijten, en zo u wilt, goede raad uit het buitenland 
worden, naar mijn smaak om goede redenen, slechts 
gehoord als zij voortkomen uit vriendschap en diepe 
verbondenheid . 
Ik ben diep gelukkig over 'veertig jaar Israel'. Ik ben 
diep ongelukkig over zo vee! rampspoed. Maar voor 
alles: mazzaltov. 
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Frankrijk, de Frans-Duitse samenwerking en de 
Europese veiligheid 

Sinds enkele jaren ontplooit Frankrijk een koortsachtige activiteit op het gebied van de Europese dejensie. 
Enigszins aangewakkerd door de electorate rivaliteit tussen een socialistische president en een gaullistische 
premier gaan de Franse initiatieven verder dan de symboliek van gebaren in de relatie met West-Duitsland. 
Frankrijk is begonnen aan een herorientatie op zijn positie in het Atlantisch bondgenootschap en op de wijze 
waarop het bijdraagt aan het verzekeren van de Europese veiligheid. De gebezigde taal blijft gaullistisch van 
aard, maar het gehanteerde perspectiejverschuift van het nationale naar het Europese niveau onder gelijktijdige 
relativering van de oorspronkelijk anti-hegemoniale en dus anti-Amerikaanse toonzetting. De verschuiving in de 
Franse positie is een gevolg van een aantal veranderingen in de strategische context, waarvan een meer naar 
binnen gerichte en unilaterale opstelling van de Verenigde Staten en een beweeglijke buitenlandse politiek van de 
Sovjet-Unie de belangrijkste elementen zijn. Niet aileen Frankrijk wordt hiermee geconjronteerd, maar aile 
Ianden van Europa vinden hierin aanleiding hun nationale posities opnieuw te bepalen. Evenals in Frankrijk 
wordt daarbij de nadruk gelegd op de noodzaak van een krachtiger Europese veiligheidsamenwerking, zij het 
vanuit een andere uitgangspositie en niet steeds met dezeljde inhoud. 
Zo is voor de Bondsrepubliek de belangstelling voor de Europese veiligheidsamenwerking vooral terug te voeren 
op de groeiende behoejte een politiek isolement te voorkomen en zich van Westelijke rugdekking te verzekeren. 
Frankrijk is daarvoor de eerst aangewezen partner en de Frans-Duitse samenwerking de hoeksteen van de 
'europeanisering ' van het dejensiebeleid. 
Ook in Nederland en in de Partij van de Arbeid bestaat groeiende overeenstemming over het belang van een 
grotere Europese inbreng in het veiligheidsbeleid. Opmerkelijk is echter dat daarbij nog weinig aandacht wordt 
besteed aan de positie van Frankrijk en aan de consequenties voor Nederlands beleid van de Frans-Duitse 
samenwerking. 
Deze constatering was aanleiding voor de Gesprekskring buitenlandse politiek van de Wiardi Beckman Stichting 
op 3 jebruari 1988 met de Franse en Westduitse ambassadeurs in Nederland, Jacques Gaultier de Ia Ferriere en 
Otto von der Gablentz, een discussie te houden over het in de lite/ genoemde onderwerp. Het bleek voor hen 
beiden een primeur te zijn; nooit eerder hadden zij over dit onderwerp in ons land met een politiek gezelschap 
van gedachten gewisseld. 
Hieronder wordt van deze discussie verslag gedaan. Centraal staat de uitvoerige inleiding die de Franse 
ambassadeur hie/d. Tevens wordt aandacht besteed aan de reactie hierop van zijn Duitse col/ega en aan enkele 
hoojdpunten uit de discussie. Het geheel werd geredigeerd door Marnix Krop (secretaris van de Adviesraad 
Vrede en Veiligheid) en Bert Koenders (medewerker van de PvdA-jractie in de Tweede Kamer). 

De Franse positie 

Generaal De Gaulle en de Europese veiligheid 
Toen hij in 1958 opnieuw aan het bewind kwam, had 
Generaal De Gaulle drie hoofddoelen voor ogen: de 
vestiging van de nationale onafhankelijkheid, de her
ziening van de relatie tussen Frankrijk en het Atlanti
sche Bondgenootschap en, ten derde, het tot ontwik
keling brengen van de Oost-West relatie. 

De nationale onajhankelijkheid 
Frankrijk was onder de Vierde Republiek de zieke 
man van Europa geworden, bedreigd door de demo-

nen van de an archie en van de militaire dictatuur . Zijn 
volledig verwarde leiders hadden bescherming gezocht 
bij de Verenigde Staten, waar ze af en toe het nodige 
geld gingen halen teneinde de tekorten in de begroting 
aan te vullen. De Gaulle wilde Frankrijk zijn waardig
heid, zijn vitaliteit en zijn plaats tussen de andere 
naties teruggeven. 
Hij was zich natuurlijk bewust van de ontwikkeling 
van de krachtsverhoudingen in de wereld en van de 
mogelijkheden van Frankrijk. Hij wist dat onze eeuw 
er een is van interdependentie en van samenwerking, 

Jacques Gaultier de Ia 
Ferriere 
Ambassadeur van Frankrijk 
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in het bijzonder tussen de democratische Ianden. Hij 
onderschreef Frankrijks aansluiting bij de EEG. maar 
hij wist ook dat de tijd na 1945 gekenmerkt was door 
een explosie van nationale gevoelens; en dat het ver
wonderlijk zou zijn geweest om aan Frankrijk 
- uitvinder van het begrip natie - deze energiever
wekkende nationale trots te ontzeggen, waarop zoveel 
andere staten, die het niet altijd evenaarden, zich in 
aile delen van de wereld beriepen. 
Frankrijk was weliswaar geen grote mogendheid 
meer, maar het beschikte toch nog over de middelen 
voor militaire en politieke onafuankelijkheid. Het was 
een kwestie van willen, zoals later zou blijken. 

De trouw aan het bondgenootschap 
Generaal de Gaulle was van mening, dat het Atlan
tisch bondgenootschap onmisbaar was voor de Euro
pese veiligheid. Hij stelde echter vast, dat tussen de 
theoretisch gelijke staten van dit bondgenootschap 
een Staat meer ge!ijk was dan de andere; en hij dorst 
dat ook te zeggen. De Amerikaanse bescherming was 
vriendschappelijk en vrijgevig, en contrasteerde in aile 
opzichten met het Oostelijk onderdrukkingsysteem. 
Maar kon je desondanks accepteren dat Europa, de 
moeder van de moderne beschaving, onherroepelijk 
onder de voogdij van de twee grote mogendheden was 
gesteld? 
Zeker, tegenover het voortbestaan van de Sovjet
dreiging hadden we de Amerikaanse hulp even hard 
nodig als de Amerikanen onze samenwerking nodig 
hadden. De toekomst van de vrijheid is ondeelbaar. 
Niettemin, was het nu echt nodig de beslissing over 
aile fundamentele kwesties aan de wijsheid van Was
hington over te Iaten, alsof dankzij een soort vooruit 
bepaalde harmonie de Amerikaanse belangen noodza
kelijk identiek waren aan de onze? Deze verontrusten
de vraag won aan scherpte naarmate het nucleaire en 
conventionele arsenaal van de Sovjet-Unie groter 
werd. Het belangrijkste probleem in de relatie tussen 
de Verenigde Staten en Europa lag steeds meer, aan 
Europese kant, in de geloofwaardigheid van de Ame
rikaanse bescherming. Zoals zo vaak met echte pro
blemen werd in de Atlantische relatie deze vraag zorg
vuldig buiten de orde gehouden totdat de Generaal het 
aandurfde deze eenvoudige waarheid te spreken: 
'Aangezien de Russen nu ook over de nodige middelen 
beschikken om de hele were/d, en met name de Nieuwe 
Were/d, te vernietigen, spreekt het vanze/f dat het 
eigen over/even hoofddoe/ is geworden voor Amerika; 
het moment, het niveau en de modaliteiten van een 
eventueel nucleair ingrijpen teneinde een bepaa/d ge
bied te verdedigen, in het bijzonder in Europa, wor
den nu vanze/fsprekend bekeken in het perspectiefvan 
deze natuurlijke en doors/aggevende prioriteit. 
Generaal de Gaulle had trouwens ook vastgesteld dat 
President Kennedy en Minister van Buitenlandse Za
ken McNamara, zonder daarover de bondgenoten te 
raadplegen, bezig waren de Amerikaanse strategische 
doctrine te wijzigen. Na een doctrine van 'massale 
vergelding', waar de Generaal volledig mee instemde, 
kwam in de loop van een toespraak van McNamara de 
doctrine van de 'flexible response' heimelijk opdui-
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ken . Deze doctrine was uitdrukking van de wens een 
eventuele nucleaire escalatie te vertragen, en te vermij
den dat deze het hoogste niveau bereikte, dat wil 
zeggen, het niveau van de vitale belangen (grondge
bied en bevolking) van de twee belangrijkste tegen
standers. 
De nucleaire pariteit dreigde het grondgebied van de 
twee supermogendheden onaantastbare 'sanctuaria' 
te maken. Het omgekeerde zou het effect zijn voor de 
Ianden, die tussen hen in lagen. Ons oude Europa was 
een 'glacis' aan het worden, een zone van rivaliteit en 
eventueel gevecht. De vernielingen, of ze nu van nu
cleaire dan wei van conventionele origine waren, zou
den gruwelijk zijn. 
De doctrine van 'flexible response' was des te laak
baarder, meende Frankrijk, omdat zij ten dienste 
stond van een 'voorwaartse verdediging' . Volgens dit 
concept zou langs de gehele grens tussen de vrije en 
communistische wereld, of in ieder geval in de directe 
nabijheid ervan, gepoogd moeten worden een vijande
lijke opmars tot staan te brengen. Het was namelijk 
onmogelijk West-Duitsland binnen het bondgenoot
schap te houden zonder de bereidheid te tonen zijn 
gehele grondgebied te verdedigen. 
Voor de Franse autoriteiten miste deze doctrine, wat 
haar politieke grondslag ook moge wezen, elk spoor 
van realisme. De militaire geschiedenis leert ons name
lijk dat het haast onmogelijk is een frontenoorlog te 
winnen door de eigen strijdkrachten uit te rekken 
tegenover een tegenstander die zijn krachten op de 
best mogelijke breekpunten kan concentreren, en die 
het gecumuleerde voordeel heeft van het aantal, de 
verrassing en het initiatief. 
Wij blijven van mening, dat het enige doeltreffende 
antwoord op een ernstige daad van agressie, het enige 
middel om de aanvaller af te schrikken, een onmiddel
lijk nucleair antwoord was, een aanval op het hele 
oorlogspotentieel van de aanvaller, gecombineerd met 
een land- en luchtverdediging, die als enig doe! zou 
hebben de aanvaller terug te dringen tot achter zijn 
uitvalsbasis. Door haar geloofwaardige en afschrik
wekkende karakter zou een dergelij ke bedreiging de 
vrede kunnen garanderen. 
Aangezien het niet mogelijk was de bondgenoten er
van te overtuigen dat de McNamara-doctrine gevaar
lijk was, kon Frankrijk tenminste - evenals de Ver
enigde Staten en de Sovjet-Unie - van zijn grondge
bied ook een onaantastbaar 'sanctuaire' gaan maken. 
Zelfs een kleine kernmacht, mits technisch geavan
ceerd en angstaanjagend in uitwerking, kan een grote 
mogendheid afschrikken. Dat noemen we de gelijk
makende macht van het atoom ('le pouvoir egalisateur 
de l'atome') . Daarbij moet de hachelijke macht van de 
afschrikking in handen zijn van een enkele man, die 
zonodig met de vereiste snelheid moet kunnen hande
len. Op nucleair gebied valt de schrikwekkende macht 
van handelen niet te delen . Het is de enige manier om 
het effect van angst en onzekerheid te verkrijgen, 
waardoor het handelen effectief overbodig wordt. 
Uit het vorige volgt duidelijk dat de onafuankelijk
heid van onze nucleaire macht wei gepaard moest gaan 
met een terugtrekking uit het gei'ntegreerde comman-
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do van de NA VO. De doctrine van inzet voor onze 
conventionele strijdkrachten zou namelijk nauw ver
bonden worden met die voor ons nucleair vermogen. 
Het ging hier vooral om intellectuele coherentie. Een 
volledig werkzame nucleaire macht kan niet gei'nte
greerd worden. Zelfs Groot-Brittannie , ondanks de 
nauwe relatie die het op nucleair gebied met de Ver
enigde Staten onderhoudt, heeft zich het recht voorbe
houden volledig onafhankelijk op te treden als het dat 
nodig acht. 
Ons besluit is veelvoudig beschouwd als zouden we 
weigeren automatisch in een conflict betrokken te 
worden. Het is waar dat Generaal de Gaulle het 
automatisch inzetten van de Franse krijgsmacht af
wees; hij beriep zich daarvoor op het Noord-Atlan
tisch Verdrag, waarin elk land vrij blijft zelf te beslis
sen over het principe en de modaliteiten van zijn 
interventie in een eventueel conflict. Maar de Gene
raal vermeldde daar wei bij, dat in het geval van een 
niet-geprovoceerde agressie Frankrijk altijd onmid
dellijk aan de kant van zijn bondgenoten zou optre
den. Na onze terugtrekking uit de NA VO begonnen 
onverwijld onderhandelingen met de militaire autori
teiten van het bondgenootschap, met het doe! een 
solide basis te leggen voor de samenwerking tussen 
Frankrijk en de NA VO in tijden van vrede, crisis en 
oorlog. 

De opening naar het Oosten 
Het spreekt vanzelf, dat de ambities van Generaal de 
Gaulle verder reikten dan het nationale kader. Welis
waar had Frankrijk, als middelgrote mogendheid, elk 
idee van overheersing opgegeven; het was echter wei in 
staat, dankzij een politiek van actieve presentie in de 
wereld, in het bijzonder in Europa, en dankzij de 
steun van zijn traditionele vrienden, ' vrijheidsruim
ten' te openen voor zichzelf en voor andere Ianden, 
hoe klein ook, evenzeer gehecht aan het pluralisme en 
aan de verscheidenheid. Aileen al wat Europa betreft 
had Generaal de Gaulle er nooit doekjes om gewon
den, dat hij de conferentie van Jalta in 1945 en haar 
funeste gevolgen veroordeelde. In zijn door de ge
schiedenis gevormde gedachtenwereld voelde hij zich 
aan heel Europa verbonden, en speciaal aan die Ian
den die tegenwoordig als Oostblok worden aange
duid, maar in feite met hart en ziel bij het Westen 
horen. Dit geldt voor Polen, Tsjechoslowakije en 
Hongarije, maar in de eerste plaats voor de Duitse 
Democratische Republiek, voortgekomen uit Pruisen, 
evenals Frankrijk een krijgslustig land, maar tevens 
van oudsher een belangrijk cultureel en geestelijk 
centrum. Duizend jaar lang had dit Europa aan zijn 
lot vorm gegeven; het was dus nodig naar het moment 
toe te werken, waarop de scheiding van het continent 
in twee elkaar vijandige blokken opgeheven zou kun
nen worden en een nieuwe politieke organisatie van 
Europa ter sprake zou kunnen komen. 
In dit perspectief is het interessant het volgende op te 
merken: ook al was McNamara fel gekant tegen de 
Franse kernmacht - die volgens hem verwarring 
zaaide in de dialoog tussen de twee supermachten, 
waartoe de minder grote Ianden niet toegelaten kon-

den worden - toch werden er subtielere analyses 
geformuleerd aan Amerikaanse kant. Henry Kissinger 
zag ongeveer als eerste in dat de Franse kernmacht een 
troef extra betekende voor het bondgenootschap, ai
leen al omdat daardoor voor de Sovjet-Unie de bere
keningen ingewikkelder waren geworden. 
Maar deze troef is een Europese troef. Generaal de 
Gaulle gaf aan ons continent een dee! van zijn verloren 
macht terug. Het hoogste wapen dwong de grote 
mogendheden ertoe naar de stem van Frankrijk te 
luisteren. Hoe kon je een land negeren dat op volledig 
autonome wijze in staat was een eigen kernmacht in te 
zetten? Generaal de Gaulle wilde echter dat deze 
macht niet aileen de belangen van Frankrijk zou die
nen, maar ook die van het hele continent. Dit maakte 
het hem mogelijk om met de nodige autoriteit een 
politiek van ontspanning met het Oosten te voeren, 
met Washington, en in sommige gevallen zelfs tegen 
Washington. Reeds in 1963 knoopte hij diplomatieke 
betrekkingen met Rood China aan, waarmee hij de 
verontwaardiging opwekte van dezelfde politici en 
commentatoren die enkele jaren later zouden applau
diseren, toen Nixon hetzelfde deed. Zijn officiele 
reizen naar Moskou en naar de andere communisti
sche hoofdsteden vanaf 1966 zouden de deur openen 
voor aile andere Westelijke regeringsleiders, en in het 
bijzonder voor een historisch bezoek van bondskanse
lier Brandt. Ik zal niet over de 'Ostpolitik ' spreken. 
Men mag echter niet vergeten, dat Generaal de Gaulle 
de ontwikkeling van allerlei relaties tussen beide Duit
se staten zeer positief beoordeelde, zolang het naoor
logse politieke en militaire evenwicht onaangetast 
bleef. En zonder dat hem een precieze termijn voor 
ogen stond scheen de hereniging van gescheiden broe
ders hem in de natuur der dingen te liggen. Hij dacht 
namelijk dat de door het verdrag van 1963 versterkte 
vriendschap tussen Frankrijk en Duitsland (ik zal daar 
later op terugkomen) aan West-Duitsland de moge
lijkheid zou geven zijn betrekkingen met het Oosten 
verder te ontwikkelen, doordat het van zijn veranke
ring in het Westen verzekerd was . 

Na Generaal De Gaulle: continui"teit en verandering 
Dat ik in het voorgaande bijzondere aandacht heb 
besteed aan de totstandkoming van de Franse defen
siedoctrine komt door haar nog steeds operationele 
karakter. Na vijfentwintig jaar stabiliteit komen er 
weliswaar belangrijke wijzigingen in zicht, maar deze 
blijven in de lijn van het denken van Generaal de 
Gaulle. 

Geen veiligheid zonder nucleaire afschrikking. 
Oat geldt bijvoorbeeld voor de centrale plaats die wij, 
vandaag niet minder dan gisteren, toekennen aan de 
nucleaire afschrikking, zowel voor het bondgenoot
schap als voor Frankrijk . 
Tegenover het communistische imperium, zijn geo
grafische omvang en zijn bijna onuitputtelijke reser
ves zou iedere oorlog, van welke aard dan ook, een 
regelrechte catastrofe betekenen voor onze territoriaal 
zeer beperkte democratieen. En dit keer zou nog 
voordat onze Amerikaanse vrienden ons kunnen hel-
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pen onze ondergang bezegeld zijn . Zeker, er moet 
gestreefd worden naar verreikende, evenwichtige con
ventionele ontwapening. Maar met de huidige stand 
van zaken kan het Westen, gezien zijn grote conven
tionele achterstand, aileen met de dreiging van een 
meedogenloos, globaal en onmiddellijk nucleair ant
woord iedere aanzet tot agressie ontmoedigen. 
Op dit punt vraagt President Mitt errand zich af - net 
als Generaal de Gaulle - of het bondgenootschap wei 
over een efficiente nucleaire strategie beschikt. Het 
begrip 'flexible response' , merkt hij op, biedt een 
uitweg voor het tijdig inzetten van de Amerikaanse 
nucleaire macht, tenminste die voor de lange afstand, 
zonder de in de strijd betrokken Ianden - dat wil in 
feite zeggen beide delen van Duitsland - effectief te 
beschermen tegen het gebruik van tactisch-nucleaire 
wapens . Men zou hieraan zelfs kunnen toevoegen dat 
door het ontmantelen van de Pershings en de kruisra
ketten het opperbevel van het bondgenootschap de 
beste middelen gaat ontberen voor een beheerst oplo
pende escalatie, die toch de basis vormt van 'flexible 
response'. Het grondgebied van de Sovjet-Unie zal 
niet meer onder het bereik zijn van in Europa gestatio
neerde wapens, terwijl het gebruik van Amerikaanse 
strategische wapens hoogst onwaarschijnlijk blijft, 
zolang het Amerikaanse grondgebied niet direct be
dreigd wordt. Door die wederzijdse 'sanctuarisering' 
van de Sovjet-Unie en van de Verenigde Staten en het 
verdwijnen van de INF-wapens wordt de vraag steeds 
dringender welke doctrine en welke wapens het beste 
voor de verdediging van de Ianden van het bondge
nootschap kunnen zorgen. In ieder geval gebiedt de 
veiligheid dat wij nucleaire wapens houden, die dank
zij hun reikwijdte en precisie in staat zijn een aanval 
van het Rode Leger te stoppen alvorens het onze 
dorpen en steden binnenstroomt, en daardoor agressie 
te ontmoedigen. 
Ondertussen werkt Frankrijk met de nodige inspan
ning aan het handhaven van de technische geloof
waardigheid van zijn kernmacht in het kader van de 
door Generaal de Gaulle daarvoor voorziene taak: in 
geval van bedreiging van onze vitale belangen wordt 
een laatste waarschuwing gegeven, gevolgd door 
- mocht de tegenstander doorgaan - een algehele 
'frappe' tegen diens grondgebied. 
Wat de laatste waarschuwing betreft, zou deze toever
trouwd kunnen worden aan zogenaamde pre-strategi
sche wapens, waar we trouwens een grotere reikwijdte 
aan willen geven: zoals President Mitterrand heeft 
gezegd, willen we daarmee niet onze vriend maar onze 
vijand kunnen raken. Met andere woorden, we zou
den hiermee ver kunnen rei ken in het militaire systeem 
van de eventuele aanvaller; en met deze korte en 
hardhandige waarschuwing zouden we tevens duide
lijk maken dat we zonodig ook niet terugdeinzen voor 
de 'extreme' oplossing. 

Wij hebben er altijd van afgezien de vitale belangen 
van Frankrijk te definieren, ofschoon we steeds heb
ben aangegeven dat ze niet noodzakelijk tot het natio
nale grondgebied beperkt hoeven te blijven en dat die 
onzekerheid zelf tot de afschrikking bijdraagt. 
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President Giscard d'Estaing, die goede betrekkingen 
had met Bondskanselier Schmidt, opperde reeds de 
mogelijkheid de afschrikking ruimer op te vatten. De 
kwestie van de nucleaire bescherming van de Bondsre
publiek blijft actueel. Wij voelen ons solidair met het 
lot van Duitsland; daarom hebben we gezegd dat onze 
veiligheidsgrens samen valt met de grens tussen Duits
land en de Oostbloklanden . Mogen we verder gaan en 
zeggen dat het schenden van deze grens automatisch 
zou betekenen dat wij onze kernmacht inzetten? Als 
het over zo'n ernstige zaak gaat moet men natuurlijk 
nooit meer beloven dan men met zekerheid kan nako
men. 
President Mitterrand heeft er onlangs nog aan herin
nerd dat het bondgenootschap, dat wil zeggen de 
Verenigde Staten, voor de nucleaire bescherming van 
West-Europa - en allereerst van Duitsland - hoort 
te zorgen. Dit spreekt vanzelf, omdat de Verenigde 
Staten als enigen over het nodige arsenaal beschikken 
om zowel kwalitatief als kwantitatief een tegenwicht 
te kunnen bieden aan het arsenaal van de Sovjet-Unie. 
Ons eigen arsenaal, vee! bescheidener in omvang, 
berust op het idee dat de onevenredigheid tussen het 
doelwit dat wij voorstellen en het risico dat onze 
reactie zou inhouden iedereen kan doen terugdeinzen. 
De Franse President heeft er tevens aan herinnerd dat 
hij als enige over het moment kan beslissen waarop 
een aanval op Duitsland een bedreiging van Frank
rijks vitale belangen zou gaan betekenen, en daardoor 
een nucleair antwoord aan Frankrijk zou ontlokken. 
Een dergelijke waarschuwing krijgt pas haar volle 
betekenis als men niet aileen aan onze geografische, 
maar ook aan onze morele nabijheid denkt. Zoals 
Premier Chirac het formuleerde: 'Mocht West-Duits
land aangevallen worden, dan zou Frankrijks ant
woord onmidde/lijk en riicksichtslos zi}n. Een slag om 
Duitsland onafhankelijk van een slag om Frankrijk is 
ondenkbaar'. 
Men mag evenwel niet uit het oog verliezen - en de 
meest competente Duitse deskundigen zijn het daar
mee eens - dat een Europees nucleair schild pas 
denkbaar wordt op het moment dat er een echt Euro
pees vaderland te verdedigen valt en dat het volk de 
zware nucleaire verantwoordelijkheid aan een Euro
pese president heeft toevertrouwd. Op dat gebied is de 
macht niet deelbaar: anders zou het afschrikkingsef
fect - gebaseerd op een snel en vastberaden besluit -
verloren gaan . Ik zou er graag verzekerd van willen 
zijn dat de consultatieprocedures die in het Atlanti
sche Bondgenootschap moeten voorafgaan aan het 
openen van het nucleaire vuur voldoende realistisch 
zijn. 
Wat de conventionele strijdkrachten betreft, kan men 
ook van continulteit spreken: sinds het Ailleret-Lem
mitzer akkoord (eind jaren zestig), is er een steeds 
nauwer samenwerkingsverband ontstaan tussen de 
NA VO en onze militaire autoriteiten. In dit opzicht is 
het veelbetekenend dat er gezamenlijk gewerkt wordt 
aan het opstellen van gemeenschappelijke aanvalshy
potheses in geval van crisis of van oorlog, per definitie 
een zeer geheime materie. Onze vertegenwoordigers 
bij SHAPE en AFCENT zorgen voor deze zeer be-



langrijke taak, waarover de Amerikaanse en de Duitse 
generaals zeer tevreden zijn. 

De Frans-Duitse militaire samenwerking: een beteke
nisvolle politiek-strategische ontwikkeling. 
Nu komen we bij de wending die de militaire samen
werking tussen Parijs en Bonn recent heeft onder
gaan. Ik hoef niet aile etappes van de verzoening 
tussen Frankrijk en Duitsland op te sommen, gelni
tieerd in 1950 door Robert Schuman en voortgezet 
door twee uitzonderlijke mannen: Bondskanselier 
Adenauer en Generaal de Gaulle. Het Elysee-verdrag 
van 1963 voorzag sarnenwerking op zeer verschillende 
gebieden, in het bijzonder op militair gebied; door zijn 
verreikende doelstellingen was het uniek in de geschie
denis van bondgenootschappen. 
De Duitse Bondsdag heeft het toen echter nodig 
geacht (onder Amerikaanse invloed) aan dit verdrag 
een preambule toe te voegen, waaruit volgens Gene
raal de Gaulle wantrouwen bleek ten aanzien van zijn 
doelstellingen. Totdat President Mitterrand aan het 
bewind kwam is het militaire gedeelte van het verdrag 
dan ook nooit uitgevoerd. 
Ondertussen veranderde de wereld, evenals het even
wicht binnen het bondgenootschap. De geesten raak
ten steeds meer gewend aan de gedachte dat de veilig
heid van Europa niet oneindig kon blijven afhangen 
van de goede wil van de Verenigde Staten. Maar zodra 
het idee van Europese defensie (zelfs ver weg) aan de 
horizon verscheen, was de conclusie onvermijdelijk 
dat de Frans-Duitse samenwerking daar de hoeksteen 
van zou zijn. In deze context besloten Bondskanselier 
Kohl en President Mitterrand de bepalingen van het 
verdrag over militaire samenwerking ten uitvoer te 
gaan brengen en onderwijl het onderwerp steeds vaker 
aan de orde te stellen in het kader van de Frans-Duitse 
ontmoetingen. Recente uitspraken van Premier Chi
rae en President Mitterrand, die direct ingaan op de 
Duitse bezorgdheid over een mogelijk gebruik van 
nucleaire wapens op Duits grondgebied zijn het resul
taat van een langdurige dialoog, die nog voortgezet en 
uitgediept zal worden in het kader van een Defensie
en Veiligheidsraad. In deze Raad zullen de hoogste 
autoriteiten van beide Ianden overleg voeren over de 
strategie, over ontwapening, over militaire samenwer
king in tijd van vrede, crisis en oorlog, over de uitwis
selbaarheid van militair materiaal en over wapenpro
duktie. 
Wat deze Frans-Duitse veiligheidsamenwerking be
treft zou ik u willen verzoeken verder te kijken dan de 
eerste manifestaties ervan (de gezamenlijke leger
korpsoefening, de oprichting van een gemeenschappe
lijke brigade, de gemeenschappelijke produktie van 
een gevechtshelicopter) en hierin eerder de totstand
koming te zien van een soli de, duurzame basis voor de 
toekomstige relatie tussen onze beide Ianden: deze 
berust voortaan op het gevoel van een gedeeld lot. 
Voorheen had onze landmacht als prioriteit de be
scherming van onze grenzen. De Duitsers konden zich 
afvragen - misschien met enige overdrijving - of wij 
hun grondgebied niet als een 'glacis' beschouwden. 
Dit concept is nu uitdrukkelijk verworpen. Het ver-

mogen van de Force d'Action Rapide - en binnen
kort van ons Eerste Leger - om zich zeer snel te 
verplaatsen geeft ons de mogelijkheid vanaf de eerste 
uren van een eventueel conflict in te grijpen, zonodig 
ver aan de andere kant van onze grens; en het feit dat 
hier een nucleaire macht zou optreden zou zeker zwaar 
wegen bij de berekeningen van de vijand. 
Mochten Frankrijk en Duitsland een gemeenschappe
lijk defensiegebied gaan vormen en van de wil getui
gen in nauwe samenwerking voor hun verdediging te 
gaan zorgen, spreekt het vanzelf dat aile Europese 
bondgenoten hun verdediging om dit centrale punt 
zouden kunnen groeperen. In deze gedachtengang zou 
het grondgebied van Frankrijk, door zijn geografische 
Jigging, de rol van logistiek platform en strategische 
spil bekleden. 
Onze militaire samenwerking in het kader van SHA
PE en AFCENT is buitengewoon goed; wij willen 
haar echter op technisch gebied een nieuwe dimensie 
en op politiek gebied een sterke betekenis geven. De 
vraag is dan: hoe kunnen de NA VO-structuur, de 
specifieke Franse positie en de goede verstandhouding 
tussen Frankrijk en Duitsland op militair gebied op 
elkaar afgestemd worden? Mijn antwoord is dat wij 
hiermee nieuwe perspectieven bieden en nieuwe pro
blemen proberen aan te snijden; hoewel we ons wei 
degelijk bewust zijn dat nog talrijke moeilijkheden 
overwonnen moeten worden, zijn wij er ook van 
overtuigd dat dit gewaagde initiatief vruchtbaar zal 
zijn. In feite blijft voor aile Ianden van het bondge
nootschap - en in het bijzonder die van de Westeuro
pese Unie, die dee) uitmaken van hetzelfde strategi
sche gebied - de eenwording van de strategische en 
tactische doctrines de grootste uitdaging. Premier 
Chirac heeft reeds aangekondigd dat Frankrijk bereid 
is dee) te nemen aan deze exercitie. Ik wil in ieder geval 
de nadruk leggen op de geest van deze onderneming: 
noch de Fransen noch de Duitsers zijn van plan zich te 
gaan afzonderen ('faire bande a part'). Aile Europese 
Ianden van het bondgenootschap die in het verleden te 
lijden hebben gehad onder de Frans-Duitse rivaliteit 
zullen er baat bij hebben dat deze veranderd is in 
solidariteit. Samen met hen willen we een Europese 
defensie opbouwen in constante samenwerking met 
onze Amerikaanse bondgenoot. Het is verheugend dat 
deze laatste onze ins panning begrijpt en toejuicht. 

Op weg naar een Europese defensie: de WEU 
Het streven naar de eenwording van Europa zou in 
feite vrijwel zinloos blijven, als er geen aandacht werd 
besteed aan veiligheidsvraagstukken. Er kan en er 
moet een wisselwerking op gang komen tussen ener
zijds een opkomend Europa van de burgers, van 
economische en technologische vervlechting, en an
derzijds een Europa met een gemeenschappelijke de
fensie, waarbij de Europese Ianden van elkaars rijk
dommen, talenten en aspiraties kunnen profiteren. De 
Twaalf, dat wil zeggen de Europese Politieke Samen
werking, kunnen (voorlopig nog) geen kader bieden 
voor deze ontwikkeling. Dit om een aantal bekende 
redenen: de aanwezigheid van het neutrale Ierland, de 
complexiteit en het belang van de aan de Gemeen-
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schap toevertrouwde economische taken, en de rela
tieve ongeschiktheid van de institutionele structuur 
voor vraagstukken van veiligheid. Uitgaande daar
van, lag het voor de hand gebruik te maken van de 
Westeuropese Unie. 
Deze te lang in diskrediet geraakte organisate is van 
groter belang dan ze in eerste instantie lijkt. Dit is 
voornamelijk aan drie factoren te danken: 
- het Verdrag van Brussel, dat vee! dwingender is 
(art. 5) dan het Verdrag van Washington; 
- een volledige institutionele structuur, met onder 
andere een parlementaire assemblee, en dus een band 
met de publieke opinie, waardoor een Europese defen
siegeest kan ontstaan; 
- de bestaande morele samenhang tussen de zeven 
Ianden waar ze uit bestaat. Nederland, Belgie, Luxem
burg, de BRD, Italie, Groot-Brittanie en Frankrijk 
vullen elkaar op een natuurlijke manier aan en vormen 
de sokkel waarop de toekomstige Europese defensie 
kan worden gebouwd. 
De revitalisering van de WEU wordt sinds vijf jaar 
zeer gewenst geacht door Frankrijk. Deze ontwikke
ling is in gang gezet door de socialistische regeringen 
van Premier Maurois en Premier Fabius. Zij werd 
voortgezet door Premier Chirac, die in een gedenk
waardige toespraak, gehouden op 2 december 1986 
voor de WEU-Assemblee, gepleit heeft voor de tot
standkoming van een Handvest van de Europese vei
ligheid. Er bestaat in Frankrijk over de WEU, net 
zoals over talrijke andere defensievragen, een consen
sus in de publieke opinie en tussen de politieke partij
en. 
Na enig aarzelen hebben onze bondgenoten zich aan
gesloten bij het initiatief ten gunste van de revitalise
ring van de WEU; deze wordt vandaag door de Zeven 
gewenst en gestimuleerd. De Verenigde Staten hebben 
haar eveneens leren waarderen: zij begrijpen nu dat 
het nodig is naar een beter evenwicht te streven op 
defensiegebied aan weerskanten van de Atlantische 
Oceaan; zij realiseren zich tevens hoe voordelig een 
grotere bemoeienis van de Europese Ianden met hun 
eigen verdediging op moreel, politiek, militair en fi
nancieel gebied voor Washington zou kunnen zijn. 
De WEU is het op 27 oktober 1987 in Den Haag eens 
geworden over een 'platform' waarin de Europese 
belangen op veiligheidsgebied voor het eerst worden 
gedefinieerd. Het gaat hier om een fundamentele 
tekst, geformuleerd onder Nederlands voorzitter
schap, waarin een aantal gemeenschappelijk gedeelde 
principes is gedefinieerd. In het bijzonder gaat het 
hierbij om het belang van de nucleaire afschrikking, 
om ieders verantwoordelijkheid op nucleair en op 
conventioneel gebied, en om de betrokkenheid van de 
Verenigde Staten bij de verdediging van ons conti
nent, uitgedrukt in de effectieve aanwezigheid op 
Europees grondgebied van nucleaire en van conven
tionele middelen. 
Dit document is een uitgangspunt. De zeven WEU
landen staan nu voor de taak de in Den Haag gedefi
nieerde algemene richting concreet uit te werken. Op 
institutioneel gebied, moeten ze het begonnen werk 
afronden, en de over Londen en Parijs verspreide 
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instellingen van de organisatie in een hoofdstad bijeen 
zien te brengen. Daarnaast moeten ze, op het gebied 
van de doctrine, ervoor zorgen dat de WEU geaccep
teerd wordt als een vanzelfsprekend Europees forum 
waarin over veiligheidsvraagstukken nagedacht 
wordt. Hier mag overigens niet vergeten worden dat 
de veiligheidsrelatie tussen de Verenigde Staten en 
Europa een centrale plaats blijft innemen. Wij hopen 
allemaal dat de Amerikanen in het democratisch dee! 
van Europa zullen blijven, en niet aileen op militair 
gebied. Maar het risico van een nieuw isolationisme 
van het Congres kan niet uitgesloten worden: is het 
niet zinloos en vee! te kostbaar voor de Verenigde 
Staten, zou dan daar de vraag luiden, om een zwak, 
schuw, neutraal en pacifistisch Europa te verdedigen, 
dat niet in staat is zijn deel van de verantwoordelijkhe
den, uitgaven en risico's van zijn eigen defensie te 
dragen? Daarom blijft de formule van de twee pijlers, 
een Amerikaanse en een Europese, zo aantrekkelijk. 
Maar het moet duidelijk zijn dat in dat systeem het 
Amerikaanse Ieiderschap plaats moet maken voor een 
authentiek transatlantisch partnership, waarin de be
Iangrijke besluiten betreffende de defensie op voet van 
gelijkheid wordt genomen . Het moet ook duidelijk 
zijn dat de Europese partner zijn defensieverplichtin
gen wei degelijk aan kan. Er staat een hoge prijs op de 
verdediging van de vrijheid; en Europa heeft nog niet 
voldoende betaald. In ieder geval kan de NA VO niet 
sterk zijn zolang Europa zwak is. 

De Toekomst 
Op het gebied van de defensie en de Oost-West-relatie 
zijn de perspectieven radicaal veranderd sinds Gor
batsjov aan het bewind is gekomen. Ik zeg nadrukke
lijk de perspectieven, want het gaat misschien, hoewel 
ik het niet wens, om gezichtsbedrog. Zeker, de komst 
in het Kremlin van een man van zijn formaat is een 
belangrijke gebeurtenis. De politiek die hij zegt voor 
te staan Iaat enkele verwachtingen toe. Maar het is 
zeer moeilijk te voorspellen of zijn talent aileen maar 
in dienst van het communisme gebruikt zal worden, 
dan wei of hij de basis van duurzame vrede en van 
internationale samenwerking zal proberen te leggen. 
Kan een niet-expansionistisch Sowjet-communisme 
overleven? De balans sinds 1939 is weinig bemoedi
gend: 1.475.000 km2 aan bezet gebied, 116.000.000 
mensen onder zijn juk gebracht - in Europa aileen al. 
Gorbatsjov mag zeker het voordeel van de twijfel 
gegund worden; een positief antwoord op zijn voor
stellen - mits deze met onze belangen verenigbaar 
zijn - is dan ook aan te bevel en. Ik zou daarom graag 
- voor ik overga naar de toekomst van de ontwape
ning - nog een laatste opmerking willen maken over 
de Europese defensie; want we zullen pas op een 
efficiente manier met Moskou kunnen onderhandelen 
als we over een degelijke defensie beschikken. 
Wat haar betreft, is Frankrijk van plan - zonder weer 
onder het gelntegreerde commando te vallen - zijn 
samenwerking met de NA VO voort te zetten en te 
verdiepen, want deze is dankzij de koppeling met de 
Verenigde Staten, de beste garantie voor onze veilig
heid: Op dit moment is de Europese defensie, zoals 
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trouwens de Europese Unie, een nog ver verwijderd 
doe!; haar contouren zijn nog niet exact bekend. We 
willen op dezelfde manier als in de EO pragmatisch te 
werk gaan. We zijn van mening dat de WEU een 
essentiele rol zal gaan spelen in het zoeken naar een 
nieuw en bijdetijds defensieconcept. In het kader van 
de WEU kunnen zich bepaalde bilaterale betrekkin
gen gaan ontwikkelen, waarbij de Frans-Duitse relatie 
vanzelfsprekend de belangrijkste blijft. We zouden 
graag wat nauwer willen samenwerken met Groot
Brittannie op nucleair gebied, in het bijzonder voor 
het bouwen van (middellange) grond-lucht raketten. 
Door zijn geografische Jigging is Frankrijk eveneens 
gerechtvaardigd een goede verstandhouding met ltalie 
en Spanje te ontwikkelen in verband met de verdedi
ging van de Middellandse Zee. Toch moet het duide
lijk zijn dat weer niet op uit zijn het bondgenootschap 
in 'substructuren' te splitsen; onze bondgenoten zou
den dat net als wij afwijzen. We moeten het bondge
nootschap behouden en het aanpassen aan de eisen 
van transatlantische partnership en Europese eenwor
ding. 
Het ziet er niet naar uit dat de principes van de 
Westelijke verdediging zouden kunnen veranderen. 
De technische ontwikkeling stimuleert weliswaar 
Amerikaanse experts om nieuwe, zogenaamde 'selec
tieve' afschrikkingsmethodes te bedenken. Als ik het 
goed begrijp, denken de opstellers van het recente 
rapport 'Discriminate Deterrence' aan een 'getemde' 
kernmacht, die beter geaccepteerd zou kunnen wor
den door de publieke opinie: zij zou uit zeer nauwkeu
rige, weinig krachtige wapens bestaan, gecombineerd 
met eveneens zeer geavanceerde conventionele wa
pens. Zij denken ook aan een ontkoppeling van het 
Amerikaanse strategische arsenaal en de Europese 
defensie, trou wens reeds in 1979 door Henry Kissinger 
aangekondigd. 
Er is hierop nog geen officiele Franse reactie. Ik zal me 
dus tot mijn eigen reactie moeten beperken! Alles wat 
ertoe bijdraagt het idee van oorlog acceptabel te rna
ken is funest voor Europa. Lang vechten, in welke 
vorm dan ook, betekent een totaal drama: conventio
nele wapens veroorzaken immense vernielingen. Ons 
doe! is niet de oorlog voor te bereiden, maar de oorlog 
te voorkomen. De nucleaire afschrikking blijft onze 
beste bescherming, zolang zij een onaanvaardbaar 
risico betekent voor een potentiele aanvaller, dat wil 
zeggen zolang zij zijn grondgebied of het hart van zijn 
Ieger bedreigt. 
Als de Amerikanen het principe van de ondeelbare 
veiligheid zouden opgeven, zou dat geen verrassing 
betekenen voor Frankrijk; maar we kunnen ons in
denken wat de reacties zouden zijn in de rest van 
Europa. Zou het bondgenootschap zoiets overleven? 
Voorlopig kan men vaststellen dat Washington heeft 
herbevestigd aan de officiele doctrine van de NA VO 
vast te houden ... 

De conventionele strijdkrachten blijven intussen 
onontbeerlijk. Zeker, in de huidige onevenwichtige 
situatie tussen Oost en West zouden ze niet lang een 
massale aanval kunnen tegenhouden. Maar zij hebben 

tot taak een eerste aanvalsgolf in te dammen, dat wil 
zeggen te vermijden dat deze tot diep in ons land kan 
doordringen voordat men besloten heeft de kern
macht in te zetten; ze moeten ook 'omzeilingsmanoe
vres' voorkomen, in de vorm van beperkte aanvallen 
en van 'gijzelingen', die weliswaar te gering zijn om 
een nucleaire antwoord te rechtvaardigen, maar tach 
krachtig genoeg zijn om het Westen op politiek gebied 
te destabiliseren. 
Een evenwichtige conventionele ontwapening zou na
tuurlijk een wijziging van de rol van de kernmacht met 
zich meebrengen, zonder dat deze daarom overbodig 
hoeft te worden. In dit perspectief zou ik graag een 
drietal opmerkingen willen maken: 
Ten eerste: Europa heeft een aantal gruwelijke, lang
durige oorlogen meegemeekt, juist omdat er een zeker 
conventioneel evenwicht bestond. De 'he! van Ver
dun' in de Eerste Wereldoorlog waste wijten aan een 
patstelling, waaraan de Kronprinz had gezworen een 
einde te zullen maken. 
Ten tweede: het is onmogelijk om de nucleaire doos 
van Pandora weer dicht te krijgen. Vier of vijf Derde
Wereld Ianden hebben reeds, naar aile waarschijnlijk
heid - in het kader van hun onschendbare soevereini
teit - min of meer geavanceerd materiaal gefabri
ceerd. Andere zullen volgen. De proliferatie is zeker 
niet te vermijden zolang de verificatie (trouwens aileen 
toepasbaar in de Ianden die het zouden accepteren) 
een rendement van niet meer dan lOOJo kent. Met een 
paar goed verborgen bommen zou de laatste staat die 
deze nog in zijn bezit heeft heer en meester over de hele 
wereld kunnen worden. 
En ik zal, ten derde, eindigen met hetgeen voor ons het 
meest interessant is: in het geval van een gedenucleari
seerd Europa zou onze publieke opinie - tegenover 
het fascinerende en angstwekkende, gigantische Sow
jet-imperium - zich aangetrokken kunnen voelen 
door een min of meer duidelijke vorm van finlandise
ring of van neutralisme. Wat de Amerikaanse troepen 
betreft, die zouden dan teruggaan naar hun vader
land. 
Uitgaande van deze overwegingen wil Frankrijk actief 
deelnemen aan het ontwapeningsoverleg. We zijn in 
ieder geval overtuigd dat er goede resultaten geboekt 
kunnen worden, omdat tegenover ons een Sowjet
leider zit die na dertig jaar van vruchteloze discussies 
lijkt aan te willen nemen dat: 
a) er geen ontwapening kan zijn zonder controle ter 
plaatse; 
b) er wellicht een gebrek aan evenwicht bestaat tussen 
de conventionele krachten van het Oosten en het 
Westen, ten nadele van de laatste; 
c) het nuttig zou zijn de respectieve militaire doctrines 
en operationele concepten te vergelijken, met het doe! 
iedere partij aan te sporen een strikt defensieve hou
ding aan te nemen. 
Wat de nucleaire wapens betreft, zouden we graag 
willen dat de strategische arsenalen van de twee super
mogendheden gehalveerd werden. Als dit eenmaal 
gebeurd is, moeten, lijkt mij, aile kernmachten van de 
wereld het eens worden over een stabiel nucleair even
wicht op een zo laag mogelijk niveau van bewapening. 
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De algemene veiligheid zou dan berusten op een we
derzijdse afschrikking met een puur defensief karak
ter: we noemen dit de 'minimale afschrikking'. 
Frankrijk zal zich aansluiten bij deze discussie zodra 
de verhouding redelijk zal zijn tussen zijn wapens 
(ongeveer 300) en de wapens van beide supermogend
heden (ieder ongeveer 12.000), dat wil zeggen 6.000 na 
reductie, wat nog steeds betekent twintig keer meer 
dan wij, en met een vee) grotere explosieve kracht dan 
waar wij over beschikken. 
Dan rester nog het probleem van de tactische, Jangere 
of korte-dracht wapens, INF en SNF. In de huidige 
toestand, en het zal waarschijnlijk nog lang zo blijven, 
Iijkt het ons dat ze noodzakelijk deel uitmaken van de 
afschrikking, en daardoor van de defensie van Euro
pa. De meest nuttige wapens zijn de INF omdat zij als 
enige in staat zijn het Sowjet-leger diep genoeg te 
treffen, en daarmee zijn eventuele opmars te stoppen. 
Bij gebrek aan andere mogelijkheden hebben we wel
iswaar het INF-akkoord aanvaard; maar wij zijn er 
niet van overtuigd dat het wezenlijk bijdraagt tot een 
vergroting van onze veiligheid. Het lijkt ons in ieder 
geval nodig de op de grond gestationeerde middellan
ge afstandswapens, waar het Akkoord op doelt, te 
vervangen door vanaf vliegtuigen of zeebodems af te 
vuren raketten. Op dit gebied zouden ooit de met 
elkaar verbonden nucleaire middelen van Frankrijk en 
Groot-Brittannie de plaats kunnen innemen van die 
van de Verenigde Staten. 

Wat de SNF-wapens betreft hebben we van de Duitse 
ongerustheid goede nota genomen. Wij willen daarbij 
aantekenen dat er in Europa niet aileen korte-dracht
wapens zijn, maar ook 12.000 nucleaire koppen van 
de Sowjet-Unie, die overal op ons continent kunnen 
toeslaan. Daarom vinden we het gevaarlijk wanneer 
de Amerikaanse nucleaire wapens uit ons continent 
zouden verdwijnen terwijl het hele Sowjet-arsenaal er 
wei op gestationeerd blijft. 
Een eventuele bespreking van de korte-drachtsyste
men (SNF) interesseert Frankrijk, zonder dat het er 
direct bij betrokken zou zijn. In het algemeen vrezen 
onze deskundigen dat zo'n onderhandeling - onder 
druk van de publieke opinie - niet tot het vaststellen 
van gelijke plafonds voor beide partijen, maar tot een 
derde nuloptie zou leiden. (Recentelijk - eind februa
ri - heeft President Mitterrand zich in het debat 
gemengd door erop te wijzen dat zijn inziens de in 
Montebello besloten modernisering van SNF moet 
afhangen van het verloop van de onderhandelingen 
over conventionele wapenbeheersing, omdat iedere 
vorm van overhaast handelen op dit punt door de 
publieke opinie slecht zou worden begrepen.) 
Voordat ik overga naar de conventionele krachten, 
nog een woord over de chemische wapens: we zijn niet 
ver meer van een algemeen verbod, ook op het bezit 
ervan, maar het blijft erg moeilijk het verificatiepro
bleem op te Jossen. 
Gelukkig is men het met elkaar eens geworden over het 
principe van onderhandelingen over conventionele 
stabiliteit. In 1978 heeft Frankrijk in New York voor
gesteld om in Europa een ontwapeningsconferentie te 
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organiseren. De eerste fase, over vertrouwenwekken
de maatregelen, is met succes afgerond. Nu begint de 
tweede fase, de moeilijkste, over het terugdringen van 
onevenwichtigheden en aanvalsvermogens. De on
evenwichtigheden betreffen de bewapening (tanks, 
gevechtsvliegtuigen), de doctrines (onze is defensief, 
terwijl de structuur en de organisatie van de Sow jet- en 
Oostduitse strijdkrachten een offensieve geest aan de 
dag leggen) en ten derde de geografie: men hoeft aileen 
maar naar een kaart van Europa te kijken om daarvan 
overtuigd te zijn . De nadelen van West-Europa's stra
tegische Jigging mag men niet uit het oog verliezen. 

Conclusie 
Ik heb in mijn verhaal duidelijk de nadruk gelegd op 
de defensie, omdat deze voor ons van groot belang 
blijft tegenover een overbewapend communistisch im
perium. Ik vergeet daarbij natuurlijk niet dat de echte 
veiligheid, zo niet op vertrouwen, dan toch op een 
bepaald niveau van wederzijds begrip rust. Daarom 
zijn wij - op initiatief van Generaal De Gaulle - als 
eersten gekomen met het idee van een politiek van 
ontspanning, goede verstandhouding en samenwer
king voor het hele gebied tussen de Atlantische 
Oceaan en de Oeral. Het was een daad van hoop, want 
tussen onze democratieen en het communisme blijft 
om fundamentele redenen wantrouwen geboden. Het 
spreekt niet vanzelf dat het de Oostbloklanden - en 
allereerst het Russische volk - zal Jukken om de 
marxistische ideologie af te stoten, of deze in ieder 
geval wat menselijker te maken. Maar zoals Willem de 
Zwijger het zei: 'if n 'est pas necessaire d'esperer pour 
entreprendre ni de reussir pour perseverer'. In die 
geest moeten we onze politiek van opening naar het 
Oosten opvatten. Trouwens, water op dit moment in 
de Sowjet-Unie gebeurt rechtvaardigt enig voorzichtig 
optimisme. 
Frankrijk heeft een actieve rol gespeeld in de ontwik
keling van de betrekkingen met Moskou en zijn satei
Iietstaten. Ik wil U in dit opzicht herinneren aan zijn 
actieve deelneming aan de normalisering van de rela
ties tussen beide delen van Duitsland en aan de tot
standkoming van het Viermogendhedenstatuut van 
Berlijn. Het heeft eveneens - tegen de wil in van 
degenen die bang waren dat dit politiek in het voordeel 
van de Sowjet-Unie zou zijn - de weddenschap aan
genomen en gewonnen, dat de Europese veiligheids
conferentie een nieuwe kans kon betekenen voor de 
vrijheid van Europa. Het heeft ervoor gezorgd dater 
niet tussen 'blokken' werd onderhandeld - wat de 
deling van Europa zou hebben bevestigd - zodat de 
diverse Ianden hun stem konden Iaten horen, in har
monie met de geschiedenis en de diepere gevoelens van 
aile Europeanen. Samen met Nederland en de andere 
Europese Ianden heeft het kunnen bereiken dat na 
afloop van de onderhandelingen de Rechten van de 
Mens een gezamenlijke verplichting waren geworden, 
met als gevolg een 'droit de regard' over de grenzen 
heen, tot aan de Oeral. 
In het kader van de EPS wordt de dialoog met het 
Oosten steeds beter voorbereid. Samen trachten we 
- al weten we hoe moeilijk het zal zijn - fundamen-



tele doelstellingen te realiseren, namelijk: vrij verkeer 
van ideeen en mensen, interne liberalisering en lossere 
banden tussen de Sowjet-Unie en de Ianden die onder 
haar controle vallen. De mate van voortgang op deze 
gebieden en in dat van de gecontroleerde ontwapening 
zal aantonen in hoeverre de droom van een Europese 
veiligheid die steeds minder op macht en steeds meer 
op aanvaarde verschillen gebaseerd is, niet meer hele
maal utopisch is. 
We mogen desondanks niet vergeten dater voor Mos
kou pas sprake kan zijn van een algehele wereldvrede 
na een algehele verbreiding van bet 'socialisme' dat wil 
zeggen, in de Sowjet-code, van bet communisme. 
Raymond Aron noemde dit verschijnsel 'Ia paix par 
!'Empire'. Vadim Zagladin(adjunct-hoofd van de in
ternationale afdeling van de CPSU) verklaarde bier
over: 'bet probleem van bet verdwijnen van aile con
flicten uit de wereld zal pas opgelost kunnen worden 
met de totale overwinning van het socialisme'. Het 
gaat bier onder meer om een risicoloze overwinning, 
zonder oorlog, die de Sowjets proberen te bereiken 

De Duitse reactie 

De Franse ambassadeur plaatste de Frans-Duitse sa
menwerking in bet spanningsveld tussen nationale 
onafhankelijkheid, trouw aan bet bondgenootschap 
en de ontwikkeling van een Europees veiligheidsbe
leid. Ambassadeur Von der Gablentz sloot bier nauw 
bij aan: de Frans-Duitse samenwerking is een histo
risch gegeven dat nu gelntensiveerd kan worden als 
onderdeel van een meer Europees gericht beleid in 
beide Ianden, dat zelf weer mede veroorzaakt wordt 
door spanningen in de transatlantische relatie. Voor 
de Bondsrepubliek is de Frans-Duitse samenwerking 
een historisch gegeven sinds bet Schuman-Plan 
(1950). Het is ook daarom dat deze relatie voor Duits
land onlosmakelijk verbonden is met Europa en Euro
pese eenwording. Dit vormde de achtergrond van de 
Westduitse amendering van de Preambule op het 
Vriendschapsverdrag van 1963 en geeft aan dat voor 
de Bondsrepubliek de Frans-Duitse samenwerking 
niet strikt tot een bilaterale verhouding beperkt moet 
blijven. 
Volgens Von der Gab Ientz is in bet Atlantisch bondge
nootschap 'bet strategisch debat nu echt begonnen', 
en dit vereist meer dan ooit dat de Ianden van Europa 
een gemeenschappelijke veiligheidsconceptie ontwik
kelen. Voor de ontwikkeling van een Europese pijler 
in de NA VO is de Frans-Duitse samenwerking, vol
gens Von der Gablentz, een noodzakelijke stimulans. 
Die Europese pijler is nodig om bet Atlantisch bond
genootschap te stutten in een tijd van verminderde 
Amerikaanse hegemonie. 

door een zodanige correlatie van militaire, politieke en 
morele krachten dat bet Westen zelfs de wil om zich te 
verdedigen kwijt zal raken. Er zijn nu al mensen in 
onze democratieen die de ogen dichtdoen voor het 
risico van onderdrukking. 
Een ding is zeker, de beste manier om de toekomst van 
de vrijheid veilig te stellen - niet aileen voor ons, 
maar ook voor de van ons gescheiden broeders in 
Midden-Europa - beet noch 'appeasement', noch 
pacifisme, noch neutralisme. We moeten, menen we, 
standvastig zijn zonder provocatie, open voor com
promissen, maar onverzettelijk in onze morele begin
selen, niet aileen op onze democratische principes 
steunen, maar ook op een afschrikkings- en verdedi
gingsysteem dat we in stand moeten houden zolang 
onze Ianden door ondermijning en vijandelijke inval
len bedreigd blijven. Sinds veertig jaar zijn wij aan 
vrede en veiligheid gewend geraakt, alsof ze vanzelf
sprekend zouden zijn. En toch kan aileen het even
wicht van krachten daar de oorzaak en voor lange tijd 
de garantie van zijn. 

Evenals in de Bondsrepubliek is in Frankrijk van een 
positieverandering in Europese richting sprake, in bet 
bijzonder op veiligheidsgebied. In Frankrijk heeft een 
relativering van de strikt nationaal gerichte veilig
heidsdoctrine plaats. De gaullistische interpretatie van 
de internationale machtsverhoudingen bestaat welis
waar nog steeds, maar deze wordt nu meer in Euro
pees kader geplaatst. Sinds bet begin van de jaren 
tachtig ontmoeten de Franse en Duitse Ministers van 
Defensie elkaar. De Frans-Duitse samenwerking 
kreeg zo een belangrijke veiligheidscomponent. Dit 
beleid werd gelnitieerd door President Mitterand en 
Bondskanselier Schmidt en vervolgens Bondskanse
lier Kohl. Het illustreert de vergrote Franse interesse 
in Europese defensiesamenwerking. Daarmee zijn 
uiteraard nog lang niet aile problemen opgelost, maar 
wei versoepeld. Von der Gablenz: 'We doen er goed 
aan de Franse bijdrage aan de Europese defensie 
positief te waarderen'. 
Ook bet beleid van de Bondsrepubliek is sinds de jaren 
vijftig en zestig in Europese richting opgeschoven. 
Sinds de totstandkoming van de nieuwe Ostpolitik is 
bij voorbeeld van een europeanisering van bet beleid 
gericht op de Duits-Duitse betrekkingen sprake. 
De tendenzen tot europeanisering in beide Ianden 
leiden ertoe dat de Frans-Duitse samenwerking een 
belangrijke katalysator kan zijn in bet vormgeven van 
het Europese veiligheidsbeleid. Tevens geeft bet aan 
dat bet bewust verlenen van politieke prioriteit aan 
versterking van bilaterale relaties zeer produktief kan 
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zijn voor een Europese ontwikkeling op veiligheidsge
bied. Om deze bilaterale ontwikkeling optimaal te 
Iaten zijn spreekt het natuurlijk vanzelf dat deNA YO
en WED-partners volledig op de hoogte worden ge
houden van de gang van zaken tussen Parijs en Bonn. 
Von der Gablentz beklemtoonde dat de Frans-Duitse 
sainenwerking niet aileen van belang is voor deNA YO 
en de ontwikkeling van een Europese pijler daarbin
nen, maar ook bijdraagt aan de Europese eenwording 
als geheel. De Bondsrepubliek kan zich geen echte 
Europese Unie voorstellen zonder dat ook veiligheids
beleid en defensie daarvan dee! uitmaken. Ten tijde 
van verschuivingen in de transatlantische verhouding 
kan de Bondsrepubliek, nog minder dan Frankrijk, 
terugvallen op een !outer nationale positie. De kans op 
politiek isolement zou dan levensgroot zijn: daarvoor 
is een hechte verankering van de Duitse positie van 
essentieel belang. Die verankering heeft niet aileen 
veiligheidspolitieke maar ook economische aspecten. 
De Frans-Duitse samenwerking kan in dat opzicht ook 
bevruchtend werken op de verbreding en verdieping 
die, in de Duitse visie, geboden zijn in de relatie met de 
Sowjet-Unie en het Warschaupact. Het gaat om meer 
dan aileen afschrikking en defensie, en om meer dan 
crisisbeheersing en wapenvermindering. De Harmel
formule van 1967 - verdediging en ontspanning -
moet voor de komende decennia verder worden uitge
werkt in de richting van een netwerk van relaties op 
allerlei gebied met het Oostblok. Op die manier zou 
het Schuman-Plan uit 1950 een model kunnen zijn 
voor de wijze waarop in de internationale verhoudin
gen vijandschap geleidelijk aan tot wederzijdse afhan
kelijkheid en zelfs verbondenheid kan worden omge
vormd. 

Naschrift Koenders/Krop 

De discussie die plaatsvond na de inleiding van De Ia 
Ferriere en de reactie van Von der Gablentz behelsde 
zowel de veranderende rol van Duitsland en Frankrijk 
in het bondgenootschap als de perspectieven voor 
Frans-Duitse samenwerking en de gevolgen hiervan 
voor andere Europese Ianden, in het bijzonder Neder
land. Naar aanleiding van de intentieverklaringen van 
zowel de Franse als de Duitse ambassadeur over de 
noodzaak van intensievere Europese veiligheidsamen
werking, spitste de discussie zich toe op de uitgangs
punten en de (on)mogelijkheden van zo'n samenwer
king en de stimulerende rol die Frankrijk en Duitsland 
daarbij zouden kunnen spelen. 
De centrale vraag die aan de orde kwam was of de 
recente intensivering van de samenwerking tussen 
deze laatstgenoemde Ianden voor Frankrijk primair 
gezien moet worden als een poging zijn Europese 
engagement te bewijzen zonder dat het evenwel zijn 
onafhankelijkheid hoeft prijs te geven. De beant
woording van die vraag hangt nauw samen met de 
geloofwaardigheid en invulling van de Franse nucleai
re strategie. Dit onderwerp ging de discussie dan ook 
beheersen en bood de gelegenheid de daarmee nauw 
verbonden mogelijkheden voor Frans-Duitse overeen
stemming over een Europees veiligheidsbeleid en over 
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Atlantische samenwerking nader aan de orde te stel
len. 
De verslaggeving van deze discussie zal zich dan ook 
beperken tot een aantal aspecten van de Franse nu
cleaire strategie. 

De recente relativering van de Franse nationale onaf
hankelijkheid, waarbij meer aansluiting wordt ge
zocht bij het Atlantisch bondgenootschap en begrip
pen als 'sanctuaire national' en 'interet vital' opnieuw 
worden gedefinieerd, leidt tot vragen over de bezwa
ren van Frankrijk tegen de 'flexible response'-strate
gie en de 'forward defense'. Leidt de ontwikkeling van 
Franse nucleaire korte-drachtwapens (Pluton/Ha
des), het mogelijk in produktie nemen van neutronen
wapens en de versterking van de mobiele conventione
le capaciteit (Forced' Action Rapide) in feite niet tot 
een Franse vorm van 'flexible response'? 
Het antwoord van de Franse ambassadeur hierop 
luidde dat er geen sprake is van 'flexible response' 
maar van ontwikkelingen die de mogelijkheid van een 
laatste, beperkte en eenmalige nucleaire waarschu
wing openhouden. Middellange-afstandwapens zijn 
daarvoor beter geschikt dan de nucleaire wapens 'a 
courte portee', die Duits grondgebied raken en daar
om onaanvaardbaar zijn. Het INF-akkoord vormt 
onder andere daarom geen bijdrage aan de Europese 
veiligheid. Naast een 'pre-strategische' functie bieden 
de nucleaire wapens met een middellang-afstandbe
reik de mogelijkheid het Sowjet-leger ver in het achter
land te treffen en daarmee te stoppen. In de discussie 
werd er op gewezen dat daarbij kennelijk er van 
uitgegaan wordt dat voor Frankrijk de kernwapens 
dus, naast een afschrikkingsfunctie, tevens een pre
strategische waarschuwingsfunctie en een militair
operationele interdictiefunctie hebben. 
AI deze functies onder te brengen in een zeer algemene 
definitie van afschrikking doet in de praktijk het 
onderscheid met de 'flexible response' vervagen. De 
Franse ambassadeur achtte overigens een toenadering 
tussen de 'flexible response' en de Franse doctrine van 
de 'massale vergelding' (na een 'eerste waarschu
wing') niet geheel uitgesloten. Vooral indien in de 
NA VO-strategie een meer direct verband zou worden 
gelegd tussen de militair-operationele functies van 
sommige Westelijke kernwapens en de inzet van stra
tegische systemen, indien de tegenstander zich door 
het gebruik van de eerste niet zou Iaten tegenhouden 
of afschrikken. 
De Duitse ambassadeur bracht in dit verband echter 
het nucleaire dilemma ter sprake- de geloofwaardig
heid van de afschrikking vereist het tonen van de 
bereidheid tot gebruik - dat onoplosbaar is en dat de 
publieke acceptatie van zo'n nucleaire strategie van 
oorlogvoorkoming dreigt te ondermijnen. Voor de 
Bondsrepubliek is het daarom essentieel dat Frankrijk 
minder de nadruk legt op de korte-drachtsystemen en 
een grotere bijdrage Ievert aan de conventionele de
fensie. Op dit punt bestaat ook nog enige spanning 
tussen de Duitse en Franse posities ten aanzien van de 
komende Weense onderhandelingen over de conven
tionele stabiliteit. 
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De vakbeweging voorbij? 
'Schuivende Panelen' over arbeidsverhoudingen 

In april 1982 schreef Sicco Mansholt een Notitie inza
ke verhouding PvdA en FNV, waarin onder meer de 
volgende zinsneden voorkomen: 'Niet aileen onze po
sitie in het kabinet maakt de kracht van de PvdA uit, 
maar vooral de sterke banden met de vakbeweging 
kunnen de PvdA in het kabinet een machtspositie 
bezorgen. In een kabinet, waar de PvdA een hechte 
band heeft met de vakbeweging kan zij zich sterk 
maken voor een beleid, dat een breed maatschappelijk 
draagvlak heeft. In een kabinet, waar de verbindingen 
met de vakbeweging zijn verbroken, heeft de PvdA 
niets te zoeken.' 
De notitie werd ondersteund door een brief van Sicco 
Mansholt, Kees van Twist, Gerrit Valk en Henk Vos 
aan een veertigtal partijgenoten met het verzoek om 
adhesie. Korte tijd later liep minister van Sociale 
Zaken Den Uyl zware averij op in een conflict met de 
vakbeweging over de korting op het ziekengeld. 
Inmiddels zijn de tijden veranderd. De vakbeweging is 
veranderd. De politiek is veranderd. Maar de stelling 
van Mansholt heeft (ook al dient zij in een andere 
situatie te worden toegepast) nog niets van haar 
scherpte verloren. Ook in het huidige tijdsgewricht 
blijven de volgende twee vragen van essentieel strate
gisch belang: 
* Waaraan ontleent de PvdA haar maatschappelijk 

draagvlak? 
* Wat heeft de vakbeweging aan een kabinet met de 

PvdA? 
Met die twee vragen voor ogen hebben wij Schuivende 
Pane/en gelezen. Oat bracht ons tot de volgende op
merkingen. 

Sociale dimensie als stiefkindje 
In Schuivende Pane/en zijn op sociaal-economisch 
gebied de volgende fundamentele uitgangspunten en 
beleidsdoelstellingen van de sociaal-democratie te vin
den: 
- Bestaanszekerheid bij een behoorlijk levenspeil 
voor iedereen. 
- Verbetering van de kwaliteit van het bestaan. 
- Eerlijke verdeling van inkomen, kennis en macht 
en gelijke kansen op ontplooiing en gebruik van voor
zieningen. 
- Bevordering van volledige werkgelegenheid door 
economische groei plus herverdeling van arbeid. 
- Economische groei combineren met ecologisch 
evenwicht. 
- Selectieve sturing van technologie, gericht op in
frastructuur, milieubescherming en energiebesparing. 
- Individualisering in de betekenis van vergroting 
van de economische zelfstandigheid. 
- Tenslotte wordt ook gesproken over een 'politieke 

beweging als die van het democratisch socialisme, die 
de arbeid als samenbindende factor in de samenleving 
stelt'. 
Over al deze (en misschien nog wei meer) fundamente
le pun ten bestaat grote overeenstemming tussen PvdA 
en vakbeweging. Dat lijkt misschien een open deur, 
maar men moet wei beseffen, dat hiervan vee! minder 
of in het geheel geen sprake is waar het de verhouding 
tussen PvdA en bijvoorbeeld werkgeversorganisaties, 
en de verhouding tussen FNV en de andere grote 
politieke partijen betreft. 
Hoe duidelijk de fundamentele uitgangspunten van 
Schuivende Pane/en ook mogen zijn, de beleidsmatige 
invulling laat te wensen over. Ten eerste bevat het 
rapport nogal wat tegenstrijdigheden. De in Hoofd
stuk 1 geschetste grote trends (internationalisering, 
milieuproblemen, technologie en individualisering) 
staan voor een dee! haaks op de in Hoofdstuk 2 en 3 
bepleitte beleidslijnen. Zo wordt enerzijds beweerd, 
dat het bedrijfsleven door de internationalisering niet 
meer afhankelijk is van de binnenlandse koopkrachti
ge vraag, maar wordt anderzijds stimulering bepleit 
van de particuliere investeringen middels verbetering 
van de binnenlandse afzetmogelijkheden. Enerzijds 
acht men (wederom door de internationalisering) de 
overheidsinvloed sterk verminderd, anderzijds bepleit 
me_n selectieve sturing van particuliere en overheidsin
vesteringen, gericht op technologie en milieu. 
Meer in het algemeen constateren we een merkwaardig 
verschil tussen enerzijds het bepleitte economische 
structuurbeleid (versterking van de economische 
structuur, selectieve sturing van investeringen, milieu
beleid, technologiebeleid, sterke collectieve sector) en 
anderzijds het vage, vrijblijvende sociale beleid, dat 
soms zelfs ronduit tegen werknemersbelangen ingaat, 
bijvoorbeeld in het geval van de flexibilisering. Waar
om kan er wei een ingrijpend milieubeleid worden 
gevoerd (met de instrumenten prijsbeleid, normering, 
wettelijke gebods- en verbodsbepalingen, positief 
flankerend beleid en overheidsinvesteringen), maar is 
er geen vergelijkbaar pleidooi voor een actief arbeids
marktbeleid inclusief herverdeling? De sociale dimen
sie is in Schuivende Pane/en duidelijk het stiefkindje, 
zeker als je het vergelijkt met het milieu- en het 
technologiebeleid. 
Opvallend zijn bovendien de lacunes en witte vlekken 
in Schuivende Pane/en op het gebied van de arbeids
verhoudingen. De weg naar vrijheid (1951) pleitte er 
nog voor, om 'als overheid de positie van de arbeiders
organisaties te versterken, waardoor het streven naar 
een rechtvaardiger maatschappij wordt ondersteund'. 
In 'Panelen' is daar echter niets van terug te vinden, 
met uitzondering van het op zich toe te juichen voor-
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stel om de vakbeweging te betrekken bij investerings
en werkgelegenheidsovereenkomsten tussen staat en 
concerns. Maar niets over een wettelijke basis voor het 
vakbondswerk in het bedrijf, niets over onderne
mingsraden, niets over de toekomst van het instru
ment CAO, de technologie-overeenkomst of de be
scherming van de privacy van werknemers. Niets over 
versnelde invoering van de arbeidsomstandigheden
wet. Natuurlijk, het is misschien net allemaal te spe
cialistisch. Maar de totale afwezigheid van zelfs maar 
een globale aanduiding van deze problematiek stelt 
teleur. 
Merkwaardig is tenslotte, dat 'Panelen' een rijtje 
'traditionele socialistische instrumenten' ophoest (so
cialisatie, collectivisatie, planning, ordening en her
verdeling van inkomens), waarin een instrument als 
'sociale regelgeving' ontbreekt. Sociale wetgeving, het 
stellen van normen, het verlenen van democratische 
rechten; het bevorderen van evenwichtige onderhan
delingssituaties, het bestraffen van a-sociaal onderne
mersgedrag - we hebben het in 'Panelen' allemaal 
tevergeefs gezocht. 

Flexibilisering en arbeidstijdverkorting 
De sociale dimensie is het stiefkindje. Dat blijkt ook 
uit de ondoordachte opvattingen over flexibilisering 
en arbeidstijdverkorting. Flexibilisering wordt in 'Pa
nelen' weliswaar genoemd in het rijtje conservatieve 
regeringsmaatregelen uit de jaren tachtig: privatise
ring, deregulering, bezuinigen, flexibiliseren, grotere 
inkomensverschillen. Maar toch acht men flexibilise
ring (zonder enige nadere omschrijving van het wat en 
hoe) een goed instrument om de werking van de 
arbeidsmarkt te verbeteren. Enerzijds wil men wei 'de 
strijd aanbinden tegen dubieuze vormen van flexibili
sering zoa/s thuisarbeid, subcontracting en afroep
contracten '. Anderzijds worden flexibeler werktijden 
bepleit; in het bijzonder van bedrijfstijdverlenging 
wordt een produktiviteitsstijging verwacht. 
Afgezien van het ongenuanceerde karakter van dit 
voorstel (overal de bedrijfstijd verlengen doet ons erg 
denken aan overal de vijfurige werkdag invoeren), 
vraag je je af waarom - als dat zo profijtelijk is -
bedrijven dat zelf a! niet vee! vaker doen. Vergeet niet, 
dat ook nu a! een derde van aile werknemers in 
onregelmatige werktijden werkt - maar daar zit dan 
ook wei een onregelmatigheids- of ploegentoeslag op. 
En om dat laatste gaat het nu juist. Want dat prijs
kaartje is een - marktconform! - instrument, om af 
te wegen wat ondernemers, klanten en maatschappij 
er voor over hebben om werknemers schadeloos te 
stellen voor de aantasting van de kwaliteit van hun 
bestaan vanwege het onregelmatige werken. Meestal 
werkt dat instrument goed. Soms heeft men die prijs er 
voor over. Soms heeft men die prijs er niet voor over . 
Dat besluitvormingsmechanisme zou pas veranderen, 
als de ploegen- en onregelmatigheidstoeslagen zouden 
worden aangetast. Vee! werkgeversvoorstellen voor 
flexibeler werktijden gaan dan ook in die richting. Als 
de PvdA er voor zou kiezen die trend actief te gaan 
ondersteunen, voorspellen wij een tweede 'Zieken
geld-debacle'. 
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Want er mag dan wei vele malen in dit rapport worden 
beweerd, dat moderne werknemers ook zo graag flexi
bel werken omdat dat zo goed aansluit op 'de indivi
dualisering', feit is dat dit inmiddels door aile onder
zoek op dit terrein is weerlegd. De meeste mensen 
willen een vaste baan, willen zelf kunnen kiezen of dat 
een vol- of een deeltijdbaan is, willen een duidelijk 
voorspelbaar rooster, willen extra toeslagen voor ar
beid buiten de normale werkuren tussen ontbijt en 
avondeten - willen kortom inkomens- en tijdzeker
heid. Nou kan je dat ook wei 'flexibilisering' gaan 
noemen, maar dan ontken je dat hier van een belan
genconflict sprake is. De flexibiliteit van de een is 
altijd de zekerheid van de ander. Als een werknemer 
zijn eigen werktijden mag kiezen, heeft de onderne
mer het nakijken; en andersom. Als de lonen flexibe
ler worden, zijn de wins ten zekerder. (Andersom dit
maal niet, want winsten zijn altijd flexibel.) Schuiven
de Pane/en bepleit ook 'flexibilisering van arbeids
voorwaarden, waarbij er enige relatie is met de be
drijfsresultaten, overigens zonder het principe los te 
Iaten dat arbeid be/oont dient te worden overeen
komstig wat die arbeid in het normale economische 
verkeer waard is.' Glibberige formuleringen, die ons 
erg doen denken aan teksten, die op het afgelopen 
FNV-congres zijn afgewezen. En ook hier wordt flexi
bele beloning ten onrechte weer op een hoop gegooid 
met 'winst- en vermogensdeling' . Dat laatste is na
tuurlijk nooit weg. 
AI bij a! voor elk wat wils. Men is tegen flexibilisering, 
maar ook voor, zonder dat duidelijke criteria ofvoor
waarden worden genoemd. Het begrip 'geleide flexibi
lisering' blijft een lege huls, en is meer een mantel der 
onduidelijkheid om maatschappelijke tegenstellingen 
mee te verdoezelen, dan een beleidsinstrument. Er 
worden geen consequenties verbonden aan het so
ciaal-democratische uitgangspunt van de bestaansze
kerheid, waar flexibilisering zozeer mee in strijd is . 
Eenzelfde kritiek geldt de A TV -strategie van de com
missie. 'Panelen' acht 'bevordering van de 36-urige 
werkweek een zeer nastrevenswaardige doelstelling op 
een liejst zo kort moge/ijke termijn'. Er wordt echter 
geen enkele helderheid geschapen over de wijze waar
op deze doelstelling bereikt moet worden, of het moest 
de veelvuldig bepleitte 'consensus-strategie' zijn. Pro
bleem is echter, dat de commissie die A TV wil koppe
len aan bedrijfstijdverlenging en flexibeler werktij
den: 'Verworvenheden als vaste vrije dagen zouden 
dan niet meer gel den'. Dat is echter precies, waarop de 
ATV in de afgelopen jaren is stukgelopen! Ten eerste 
is flexibilisering de achilleshiel van de herbezetting: 
hoe flexibeler invoering van A TV, des te kleiner is het 
werkgelegenheidseffect. Het enige effect van korter 
werken is dan produktiviteitsverhoging door arbeids
intensivering: in minder uren hetzelfde werk doen. 
Ten tweede neemt door de flexibeler werktijden de 
tijdzekerheid af. Werknemers ervaren dat als een 
vermindering van de kwaliteit van hun bestaan. Dat 
combinerend met de arbeidsintensivering, keren zij 
zich tegen verdergaande A TV. Ze roepen, zelfs in 
sectoren waar dat aantoonbaar onjuist is: 'We hebben 
al genoeg ingeleverd. Geef ons maar poen'. Maar j uist 



of onjuist doet in dit stadium van het de bat voor hen a! 
niet meer terzake. Het gevoerde beleid heeft hen ont
moedigd na te denken over beter functioneren van 
arbeidsorganisatie en arbeidsmarkt, van produktie en 
dienstverlening. 
De werkgevers waren daar op uit, maar de PvdA heeft 
andere doelstellingen: verbetering van de kwaliteit van 
het bestaan, werkgelegenheid, herverdeling van ar
beid. Maar het zal haar op de voorgenomen wijze niet 
lukken deze doelstellingen te verwezenlijken. Ten eer
ste om een beleidsinhoudelijke reden: de manier waar
op het beleid concreet gestalte krijgt is tegenstrijdig en 
onduidelijk. A TV koppelen aan flexibilisering, een op 
zichzelf doortastend economisch structuurbeleid kop
pelen aan een uitermate slap sociaal beleid - dat is 
voor een socialistische of sociaal-democratische partij 
dodelijk. Als zo'n partij geen duidelijk sociaal gezicht 
heeft, verliezen de mensen het vertrouwen in die par
tij, ook a! is het economisch beleid nog zo goed. 
De tweede red en, waarom het beleid op deze wijze niet 
tot resultaat zalleiden, is van strategische aard: 'Pane
len' zet alles op de kaart van 'consensusvorming'. Als 
regeringspartij sta je dan in het geval er geen overeen
stemming is tussen sociale partners, met lege handen. 
Kijk naar de huidige stagna tie in de verkorting van de 
arbeidsduur. Die geeft juist aan, dat de politiek lang
zamerhand aan zet is! 

Consensus of draagvlak? 
Herhaaldelijk wordt de overheid in Schuivende Pane
len afgeschilderd als totaal machteloos en onvermo
gend. Oat de overheid niet almachtig was , wisten we 
a!. Maar allezend in dit rapport, vraag je je soms af, 
waar a! die inspanning om in de regering te komen 
voor nodig is, als je via die overheid dermate weinig 
invloed kunt uitoefenen. Des te opvallender is het, dat 
er op andere plaatsen in datzelfde rapport wei degelijk 
een doortastend overheidsoptreden wordt voorge
staan: selectieve sturing van particuliere investerin
gen, gerichte overheidsinvesteringen, milieubeleid, 
sturing van technologie. Oat betreft, zoals gezegd, 
vooral het economische en niet het sociale beleid. 
Instrumenten om arbeidstijdverkorting te bereiken, 
ontbreken in 'Panelen' . Des te merkwaardiger is in dat 
verband dan weer, dat men kennelijk van mening is 
dat de vorm van de ATV (flexibel met bedrijfstijdver
lenging) wei een overheidszaak is . Hoewel, . .. naar de 
normen en grenzen dieter 'geleiding' aan die flexibili
sering gesteld zouden moeten worden, zoekt men in 
'Panelen' vergeefs. 
Samenvattend kan men stellen dat Schuivende Pane
len allerminst eenduidig is over de positie van de 
overheid. Nu kan enige nuance op dat gebied geen 
kwaad, maar in 'Panelen' loopt dat toch te zeer uit op 
verwarrende, vage vrijblijvendheid. Neem bijvoor
beeld de kool en geit sparende optie 'meer markt en 
meer plan'. Het ei van Columbus natuurlijk. En met 
de conclusie dat 'plan en markt in elkaars verlengde 
kunnen liggen' zal vrijwel iedereen het eens kunnen 
zijn. (Of debatteert de commissie hier met Van der 
Spek?) Maar met open deuren bereik je nu eenmaal 
gauw consensus. 

Essentie!er is, dat in de hele discussie over markt en 
plan, over de verhouding tussen ondernemersbeslis
singen en overheidsinvloed, vakbonden en onderne
mingsraden nauwelijks voorkomen. Democratisering 
van het economisch Ieven is in 'Panelen' een blinde 
vlek. Dat is een fundamentelee omissie, want in te
genstelling tot de commissie achten wij dit een zelf
standige beleidsdoelsteling voor een progressieve par
tij. Maar het is ook een strategische omissie. Het 
realiseren van een links economisch en sociaal beleid, 
met !outer en aileen 'de markt' en de ondernemers als 
partner, is tot mislukken gedoemd. Hierin zat de 
overschatting door de PvdA van de rol van de over
heid. Wat ontbrak is het besef, dat je, om links te 
kunnen regeren, niet aileen een bureau nodig hebt 
waarachter je beslissingen neemt, maar vooral ook 
een maatschappelijk draagvlak . Oat is het punt dat 
Mansholt aanroerde . Gelet op de maatschappelijke 
machtsverhoudingen, is een links beleid aileen te reali
seren door een coalitie tussen een progressieve rege
ring en maatschappelijke pressiegroepen, organisa
ties, instanties die een globaal gelijk gerichte koers 
varen. De maatschappelijke organisaties dienen zo'n 
regeringsbeleid op hoofdlijnen actief te steunen, maar 
omgekeerd dient zo'n kabinet de positie van die orga
nisaties - zoals de vakbeweging - te versterken. 
Wei wordt in 'Panelen' regelmatig gepleit voor con
sensusvorming, waarbij dan soms ook de werkne
mersorganisaties worden genoemd. Met uitzondering 
van de voorgestelde tripartite werkgelegenheids- en 
investeringsovereenkomsten tussen de subsidiegeven
de staat, een onderneming en de vakbeweging, is voor 
de vakbeweging aileen een plaats gereserveerd aan de 
centrale overlegtafel. Daar mag zij haar fiat aan de 
'consensus-economie' geven. Begrijp ons goed: wij 
zijn sterk voor centrale tripartite afspraken om te 
komen tot werkgelegenheid, rechtvaardige inkomens
verhoudingen, geordende arbeidsverhoudingen. We 
denken echter dat daar aileen iets van terecht komt 
indien aan twee voorwaarden is voldaan: een sterke 
vakbondspositie op sectoraal en ondernemingsnivo en 
een doortastend sociaal-economisch regeringsbeleid. 
Men kan zich in gemoede afvragen wat er van zo'n 
doortastend beleid terecht komt bij een regering die 
zich geheel afhankelijk maakt van 'consensusvor
ming'. Schuivende Pane/en noemt dit maar liefst een 
nieuw socialistisch instrument, omdat socialisatie , 
collectivisatie, planning, ordening en herverdeling 
niet meer voldoen. Dit nieuwe instrument is in het 
rapport dermate essentieel, dat het aile andere instru
menten doordringt. Die lijken aileen nog toegepast te 
kunnen worden 'bij consensus', ' aansluitend bij wat 
al in de maatschappij gebeurt', en meer van dergelijke 
formuleringen. Als reactie op een technocratisch bu
reaucratische regeerstijl vanachter het ministersbu
reau, kan dit zeker positief worden gewaardeerd. Er 
wordt naar een maatschappelijk draagvlak gezocht. 
De manier waarop dat gebeurt is echter teleurstellend. 
'consensusvorming' is niet meer dan een onduidelijke, 
wollige kreet, waarmee een regering zich kan verschui
len achter maatschappelijke tegenstellingen die ze zelf 
verdoezelt. 
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Want Iaten we wei wezen: echte, eerlijke, consensus
vorming vereist machtsgelijkheid tussen partijen. 
Welnu, die is tussen de consensuspartners, die 'Pane
len' op het oog heeft (zoals 'bedrijfsleven, werkne
mersorganisaties, en organisaties in de kwartaire sec
tor') niet aanwezig. De overheid zou dus maatregelen 
moeten nemen, om die machtsongelijkheid te corrige
ren . Dat zou direct tot het probleem leiden, dat de 
regering dan tegen bepaalde gevestigde belangen die 
een machtsoverwicht hebben, zou moeten ingaan. 
Waarmee de 'consensusstrategie' al meteen aan haar 
eigen interne tegenspraak te gronde zou gaan. Anders 
gezegd: kan de PvdA tegelijk partij zijn en bemidde
laar tussen partijen? Of kiest 'Panelen' puur voor het 
bemiddelaarschap? De PvdA zou dan in feite ontken
nen zelf partij te zijn in maatschappelijke tegenstellin
gen, daarmee haar eigen aanhang en draagvlak verlie
zen, en daardoor juist geen rol meer kunnen spelen in 
de bemiddeling: ze valt tussen wal en schip. Dat is 
precies water in het geval van de Ziektewet gebeurde. 
Natuurlijk is het noodzakel_ijk, om op nationaal (en 
internationaal) niveau een zo groot mogelijke over
eenstemming tot stand te brengen over het te voeren 
sociaal-economisch beleid. Maar de hamvraag is na
tuurlijk, wat de inhoud van dat beleid moet zijn . Niet 
elk hestand is mooi omdat het een hestand is. Een 
regering heeft daarin niet aileen een consensus-vor
mende, maar ook een richtinggevende taak . Kijk naar 
Lubbers, zouden we haast zeggen. Daarbij is het mooi 
meegenomen, als een kabinet een image kan opbou
wen van 'hoven de partijen staand', maar zo'n image 
is toch grotendeels slechts media-werkelijkheid. Er 
wordt in aile gevallen wei degelijk een bepaald beleid 
gevoerd. Een goede regering doet meer dan achter de 
ontwikkelingen (of: achter de machtigste belangen
groepen) aanlopen. Die hakt ook knopen door. Dat 
vereist, zoals gezegd, een maatschappelijk draagvlak, 
maar dat (politiek gekleurde) draagvlak, moet niet 
verward worden met 'consensus'. Een regering be
hoeft juist een sociaal draagvlak, omdat de harde 
werkelijkheid niet uit consen.sus maar uit tegenstellin
gen bestaat. 

Vakbeweging en sociaal-democratie 
Dat is geen reden voor roekeloze polarisatie. Ook een 
linkse partij die aan de regering deelneemt, moet met 
verschillende sociale groepen en belangen 'on spea
king terms' zijn en tot zaken kunnen komen. Maar het 
punt is nu juist, dat haar dat !outer in de rol van 
consensusvormende bemiddelaar niet zallukken. Dat 
is te 'soft' voor de harde werkelijkheid van de jaren 
negentig. ledereen weet bovendien dat de PvdA niet 
neutraal is. Als ze zich toch zo voordoet, wordt ze 
door haar eigen achterban verlaten, en door haar 
tegenstanders niet meer serieus genomen. 'Consensus
vorming' is dusjuist voor de PvdA niet de goede weg. 
In plaats daarvan moet er volgens ons voor gekozen 
worden om: 
1. Het eigen sociale draagvlak zo sterk mogelijk te 
maken (o .a. door niet aileen een doortastend econo
misch, maar ook een aansprekend sociaal beleid te 
voeren); 
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2. Op basis daarvan overleg- en onderhandelingsposi
ties te creeeren en te benutten, om te proberen tot zo 
groot mogelijke overeensteming te komen in het kabi
net, in de Kamer en op de verschillende onderhande
lingsniveaus. Deze (gedeeltelijke) overeenstemming is 
een (mogelijk) onderhandelingsresultaat, geen be
Ieidsinstrument . 
Om dat te realiseren moet er tussen de PvdA en de 
vakbeweging sprake zijn van een globaal samenhan
gende strategie, zonder dat er geforceerd 'een front' 
gevormd hoeft te worden. Er blijven verschillen be
staan ten aanzien van beleid, strategie, coalitiepoli
tiek. Maar de fundamentele overeenstemming over 
beleidsdoelstellingen vormt een basis voor globale 
gelijkgerichtheid. Bovendien hebben de vakbeweging 
(en andere progressieve maatschappelijke organisa
ties, die wij hier - ten onrechte, maar noodgedwon
gen - buiten beschouwing Iaten) en de PvdA elkaar 
nodig. Ieder voor zich kunnen zij hun doelstellingen 
niet voldoende realiseren. Anderzijds worden hun 
onderlinge verhoudingen ook gekenmerkt door reele 
dilemma's. Zowel de vakbeweging als de PvdA heb
ben met meer groeperingen te maken dan aileen met 
elkaar . 
Zeker heeft de FNV belang bij een sterke sociaal
democratie. Uit internationaal vergelijkend onder
zoek blijkt, dat de maatschappelijke positie van de 
vakbeweging sterker is, waar de sociaal-democraten 
langdurig aan het bewind zijn. Toch zal de FNV zich 
nooit tot een partij bekeren . Ten eerste zou datprinci
pieel in strijd zijn met de eigen onafhankelijkheid en 
zelfstandige beleidsvorming door de !eden van de 
bonden. Ten tweede zou dat strategisch onjuist zijn. 
De vakbeweging moet in haar belangenbehartigende 
taak aile politieke partijen proberen te belnvloeden, 
ook a! is haar verhouding tot elke partij anders van 
karakter . Koppeling aan een partij, zoals bijvoorbeeld 
in Frankrijk, leidt tot verzwakking van aile bonden. 
Ten derde is het tactisch onmogelijk, omdat een vak
bondsgroep in een bedrijf of sector vaak bestaat uit 
politiek verschillend georH!nteerde !eden en kaderle
den. 
Omgekeerd kan een sociaal-democratische partij niet 
succesvol opereren zonder een goede verstandhouding 
met een sterke vakbeweging. In die massaorganisatie 
van gewone mensen is een zeer belangrijk dee! van 
haar electoraat georganiseerd. Toch kan de PvdA het 
zich niet permitteren, om zich puur op de FNV te 
orienteren. Ze moet ook aantrekkelijk zijn voor ande
re groepen (zelfstandigen, hoger personeel, e.d .). Bo
vendien moet de PvdA niet aileen coalitie-politiek ten 
opzichte van de vakbeweging, maar ook van andere 
globaal gelijkgestemde maatschappelijke organisaties 
beoefenen. 
Het is, kortom, een verouderd concept om PvdA en 
FNV tot een front samen te willen smelten. Anders 
dan in de jaren twintig en dertig, toen SDAP en NVV 
samen optrokken in een sterk verzuilde samenleving, 
bestaat er sinds de jaren zestig een vee! -rijker gescha
keerd ideologisch en cultureel patroon. Dat leidt tot 
complexere coalitieverhoudingen. Maar dat wil aller
minst zeggen, dat vakbeweging en sociaal-democratie 



elkaar nu verder maar vaarwel moeten zeggen. Daar
voor is de overeenstemming over de fundamentele 
beleidsuitgangspunten te groot. En daarvoor is het 
gezamenlijk strategisch belang om concrete resultaten 
te behalen, te groot. Daarom geen gescheiden wegen, 
maar ook geen gemeenschappelijk front. De oplossing 
moet gezocht worden in een globale beleidsmatige en 
strategische afstemming tussen vakbeweging en so
ciaal-democratie; met behoud van onafhankelijkheid 
en eigen beleid, maar met gevoel voor zowel de ge
meenschappelijke als de verschillende posities. 
Levert Schuivende Pane/en een bijdrage op die weg? 
Ons inziens onvoldoende. Een 'Panelen-kabinet' zou 

Vervolg van biz. 104. 
Een ander aspect van de Franse nucleaire strategie 
betreft de relatie met de Amerikaanse strategische 
kernmacht. Voor Frankrijk was de ongeloofwaardig
heid van de Amerikaanse nucleaire bescherming van 
Europa een reden om een eigen nucleair potentieel op 
te bouwen. In de discussie werd de vraag opgeworpen 
of de ' force de frappe' echter toch niet vooral moet 
worden gezien als een extra verzekering die aileen kan 
functioneren onder voorwaarde van een voortgezet 
Amerikaans nucleair engagement voor Europa. Zo ja, 
dan doet dat vragen rijzen zowel over de Franse 
ontkenning van de geloofwaardigheid van de Ameri
kaanse nucleaire bescherming als over de mate waarin 
in de toekomst de afhankelijkheid van de Verenigde 
Staten kan worden verminderd. 
De beantwoording van deze vragen heeft directe ge
volgen voor het concept van Europese veiligheidsa
menwerking dat nagestreefd wordt. Moet het daarbij 
gaan om een 'equal partnership' met de Verenigde 
Staten of zal het noodgedwongen beperkt blijven tot 

Media-Conferentie 

Voor zaterdag 23 april a.s. organiseert de Anne Vondeling 
Stichting (het samenwerkingsverband van de PvdA-Euro
parlementariers) in samenwerking met de Wiardi Beckman 
Stichting in theater Gooiland in Hilversum een conferentie 
over het toekomstig Nederlands mediabeleid in het Iicht van 
de internationale ontwikkelingen. 
Het programma ziet er als volgt uit: Opening door Marjanne 
Sint, voorzitter van de PvdA; inleiding door Joop van den 
Ende, producer, over commerciele televisie in of buiten het 
huidige bestel; Joop van den Berg, directeur van de Wiardi 
Beckman Stichting, zal spreken over de voorwaarden van een 
sociaal-democratisch mediabeleid; Jan Kassies zal daarop 
reageren. Na de lunch zal in een videopresentatie vanuit vele 

de vakbeweging onvoldoende aanknopingspunten 
bieden voor een globale gemeenschappelijke overeen
stemming over de hoofdlijnen van beleid. Wij kunnen 
ons vinden in de woorden van CNV -voorzitter Hofste
de: 'In Schuivende Pane/en wordt onvo/doende ruim
te gegeven aan de vakbeweging. ' , ook al zijn we het 
niet met hem eens dat een grotere rol voor de vakbewe
ging, per definitie altijd een geringere rol voor de 
politiek impliceert. Ons gaat het om de combinatie 
van een doortastend progressief regeringsbeleid en een 
sterke, invloedrijke vakbeweging. De liefde moet van 
twee kanten komen. 

een mogelijke vergroting van Europese invloed op een 
niettemin voortgezet Amerikaans leiderschap? Voor 
de Franse ambassadeur had deze vraagstelling minder 
prioriteit, maar gaat het er primair om dat Frankrijk 
door de beschikking over een eigen afschrikkings
macht zowel een onafhankelijke verdedigingspoten
tieel bezit, als in staat is de Amerikaanse nucleaire 
garantie te herverzekeren en daarmee voor Europa 
geloofwaardiger te doen zijn. 
De samenstellers constateren dat de dubbelzinnigheid 
in de Franse positie weliswaar niet geheel past in de 
gebruikelijke streng-cartesiaanse logica maar dat zij 
niettemin politiek zeker aantrekkelijk kan zijn . Zij 
biedt uitzicht op een grotere inzet van Frankrijk voor 
de Europese veiligheid zonder dat dit land zich als 
alternatief voor de Amerikaanse bescherming op
werpt. Voor de Bondsrepubliek kan dit inhouden dat 
de as Bonn-Washington nu ook met Franse olie wordt 
gesmeerd. 

invalshoeken het huidige en toekomstige mediabeleid becom- WBS-nieuws 
mentarieerd worden. Aansluitend discussie met o.a. Hedy 
d'Ancona, Jeltje van Nieuwenhoven en Gijs de Vries (VVD
Europarlementarier). Voorzitter van de conferentie is Andre 
van der Louw. 
Ter gelegenheid van deze conferentie verschijnt een speciaal 
nummer van de PvdA-Eurokrant, waarin opgenomen een 
katern over het mediabeleid. 

U kunt zich opgeven voor deelname aan deze conferentie 
door f 15, - over te maken naar gironummer 4810722 t.n. v. 
AVS in Venray onder vermelding van 'media'. De speciale 
Eurokrant en een lunch zijn hierbij inbegrepen. Voor inlich
tingen: Gregor Niessen, Nicolaas Witsenkade 30, 1017 ZT 
Amsterdam, telefoon 020-12 213 (tussen 10.00 en 14.00 uur). 
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Regeren in een luchtbel 

Rand het Binnenhof hangt de geur van het onbestem
de . De centrale maatschappelijk vraagstukken (werk, 
milieu en criminaliteit) komen niet dichter bij een 
oplossing. De politieke belangstelling van burgers 
- zegt het Sociaal Cultureel Planbureau - is welis
waar gestegen, maar hun vertrouwen in het oplossend 
vermogen van politici is gedaald. De politiek is saai 
geworden, klagen de beroepswaarnemers. De opstand 
der ontevredenen, ons eens in vee! onheilszwangere 
woorden door Marcel van Dam voorspeld, blijft ech
ter uit. Want burgers zijn kijkers geworden en als het 
programma hun niet bevalt kiezen ze een andere zen
der. 
Met no-nonsense of nieuwe zakelijkheid heeft dit 
politieke klimaat a! lang niets meer te maken. Wie niet 
op tijd en tegen een redelijke prijs een nieuw paspoort 
weet uit te brengen, of een studiebeurs kan uitkeren, 
roept als het om 'zakelijkheid' gaat slechts lachlust 
op. Kon het 'no-nonsense' van het eerste kabi
net-Lubbers nog als een stijlkenmerk worden gezien, 
het tweede kabinet van die naam moet het zonder 
etiket stellen. Het lijkt de definitieve overwinning van 
de technocraten op de ideologen. En als Oostlander, 
Brinkman of een enkele keer de premier zelf, trachten 
iets van een visie op mens en samenleving te verwoor
den dan blijken dat concepten te zijn die los staan van 
de politieke werkelijkheid. Een 'zorgzame samenle
ving' gaat dan hand in hand met bezuinigingen in de 
zwakzinnigenzorg, 'sociaal elan' met een groeiend 
isolement van mensen die van een uitkering moeten 
Ieven, terwijl over een 'overbelaste democratie' wordt 
gesproken in een tijd van verscherpte schietinstructies 
en plannen om twee gestraften in een eel op te sluiten. 
Geen wonder dat we na een tijdje van deze rijke 
gedachten weinig meer horen. Het zijn eendagsvliegen 
in een politieke cultuur waar het doen niet in het teken 
van het denken behoort te staan. 
Tegenover het motto van de regeringsverklaring van 
het kabinet-den Uyl: 'waar visie ontbreekt komt het 
volk om', staan de stopwoordjes van de huidige pre
mier: 'Ik zie dat een slag anders.' Want godbeware 
me, we zouden eens een fundameli.teel verschil van 
mening kunnen hebben. Zo wordt elke gedachtenwis
seling over een wat verder liggende toekomst ge
smoord in een debat over maatregelen, voorstellen, 
wetsartikelen. Zo krijgt elk probleem zijn oplossing en 
- na een tijdje - elke oplossing haar probleem. Zo 
wordt de veiligheid op straat uiteindelijk een zaak van 
cellentekort, de toegankelijkheid van het hager onder
wijs een kwestie van voor of tegen een knipkaart, de 
werkgelegenheid een keuze voor of tegen het verlagen 
van het minimumloon. De bureaucratie te lijf met een 
percentsgewijze afslanking van de departementen, de 
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apartheid bestreden met een verbod op nieuwe inves
teringen in Zuid-Afrika. 
Zeker, groats en meeslepend heeft de politiek in de 
polder nooit geleefd, maar zo zonder relief, zo zonder 
engagement als in deze jaren, dat is tach zelden ver
toond. En de vraag die zich opdringt is natuurlijk: is 
het een bewuste keuze, dat regeren-met-de-grauw
sluier? Is het wellicht voor fatsoenlijke christen-demo
craten nog de enige manier om niet meegezogen te 
worden in de ideologische mode van de dag? Want het 
moet gezegd, daar waar (centrum)rechts wei inspiratie 
vertoont: in Engeland, in Beieren en in het Likud
hoofdkwartier in Jeruzalem doet de radicaliteit direct 
verlangen naar de steriele regeerstijl van het Torentje. 
Want uiteindelijk is Lubbers' omgang met het publie
ke debat heel wat beter te verteren dan de wijze 
waarop de armen, de aids-patienten of de Palestijnen 
worden behandeld door respectievelijk Thatcher, 
Strauss of Shamir. 

Twee hoofdstromen 
Er zijn kennelijk twee manieren om 'over rechts' te 
regeren: een waarbij je je beleid in een ideologisch 
Iicht plaatst, je je eigen aanhang blijft motiveren, een 
vijandbeeld van de oppositie blijft oproepen en een 
waarbij je zoveel mogelijk voorkomt dat je beleid 
herkenbaar wordt, waarbij jouw succes of mislukking 
op den duur vriend en vijand onverschillig laat en 
waarbij je zelf in woord en gebaar probeert de afstand 
tot de oppositie te verkleinen. Interessant is nu dat in 
het kabinet-Lubbers deze twee varianten, de ideologi
sche en de pragmatische, be ide aanwezig zijn . Zo werd 
aanvankelijk een operatie gericht op kwaliteitsverbe
tering van de overheid, waarvoor makkelijk een breed 
draagvlak kon worden verkregen, gepresenteerd als 
een terugtreden van de overheid, als meer ruimte voor 
de markt. Daarmee werd niet aileen de kans op con
sensus verspeeld, maar werd de afslanking ook een 
testcase voor de meer ideologische stroming in het 
kabinet. De premier heeft inmiddels toegegeven dat 
van een echte ontbureaucratisering geen sprake is en 
dat de grate operaties niet !open zoals zou moeten. De 
ideologen verloren het van de pragmatici en we horen 
steeds minder over de slag tegen de bureaucratie. 
Datzelfde kan worden gezegd van de door minister 
Brinkman met vee! aangeklede poeha aangekondigde 
strijd voor meer 'sociaal elan'. Met name in welzijns
land botste het concept van de terugtredende overheid 
met een oude en kenrtelijk nog stevige peiler in het 
CDA-denken: de rechtvaardige overheid, een schild 
voor de zwakken. Niet dat de voorgestelde aanslagen 
nu opeens verdwenen, maar de ideologische lading 
ervan werd steeds Iichter. Kennelijk is het in dit land 



makkelijker bezuinigingen er door te krijgen door ze 
als onvermijdelijk te presenteren in plaats van als 
politiek gewenst. Minister Deetman voelde dat haar
scherp aan toen hij in Vrij Nederland zei die zorgzame 
samenleving niet nodig te hebben om bezuinigingen 
door te zetten. 
Oat is dan twee-nul voor de pragmatische lijn. Voigt 
een stevige aanvaring op sociaal-economisch terrein. 
Ooit begonnen als maatschappijhervormende maatre
gel wordt de WIR steeds meer gezien als een ondoel
matig subsidie-instrument. Het was het sjibbolet-ka
rakter van de WIR dat een kwieke besluitvorming in 
de weg heeft gestaan. Wie jarenlang ongerichte steun 
aan ondernemers verdedigt met het begrip 'ruimte 
voor de markt' zal de WIR-gelden zien als een princi
pieel onderdeel van zo'n strategie. Die gelden inzetten 
via de overheid, ook a! komen ze als werkgelegen
heidsimpuls terug in de markt, is dan een vloek. 
Deze ideologische dam rond de WIR heeft het nog vrij 
lang gehouden. Uiteindelijk waren het de forse over
schrijdingen die een meer politieke verdediging van de 
WIR ondermijnden. De afschaffing van de WIR is een 
overwinning van de pragmatici in het kabinet. Ze 
konden winnen omdat de WIR een bedreiging werd 
voor een van de doelstellingen van het kabinet, het 
terugdringen van het financieringstekort. En het 
opent de weg naar een vrij praktische oplossing van 
het probleem van de groeiende onderlinge strijdigheid 
van de hoofddoelstellingen van het kabinet. 
Verbluffend is vooral hoelang de nuchtere beslissers a 
Ia Lubbers zich van besluitvorming over de WIR 
hebben Iaten afhouden. Terwijl de welzijnsdeparte
menten zich voor heel wat beperktere bedragen heel 
wat meer ellende op de hals moesten halen kreeg de 
subsidiestroom naar het bedrijfsleven een bijna reli
gieus karakter. Het werd het laatste bastion van de 
aanhangers van de gedachte dat met een minimum aan 
overheidsbemoeienis getracht moest worden een ma
ximum aan bewegingsvrijheid voor de markt te ver
krijgen. Dat dit bastion pas zo laat is gevallen zegt iets 
over het wankele evenwicht tussen de hoofdstromen 
binnen het kabinet. 
Terwijl op deze wijze de herkenbaarheid van het 
kabinet steeds verder terugloopt voelen de aanhangers 
van de meer overheidsvijandige koers dat het getij 
verloopt. Het onlangs gepubliceerde Liberaal Bestek 
kan als een poging worden gezien de VVD weer enige 
ideologische rugdekking te geven. Niet voor niets 
draagt het een titel die verwijst naar de dagen van Van 
Agt toen de minachting jegens socialisten een van de 
bindmiddelen van centrum-rechts vormde. 

ldealisme zonder illusies 
De Nederlandse politiek is onmiskenbaar saaier ge
worden. In de woorden van de premier: 'Het is niet 
meer de sjeer van de dreigende dijkdoorbraak, maar 
van de soppige grond.' ( Vrij Nederland, 26 december 
1987). Maar Lubbers is niet de beschouwende waarne
mer die hij hier voorgeeft te zijn. In zekere zin heeft hij 
die saaiheid nodig. Dwars door zijn kabinet loopt 
immers een wezenlijke scheiding, a! loopt deze niet 
langs partijlijnen. Het is de strijd tussen de Nuchteren 

en de Nieuwe Gelovigen. Tussen beheerste impulsen 
tot stimulering en een onbeperkt geloof in de markt. 
Tussen kalme compassie met werklozen en nauwelijks 
bedwongen woede over de weigering te werken. Het is 
de kloof tussen een behouden variant op het progres
sieve regeren uit de jaren zeventig en het aanvallende 
verlangen nu echt de rol van de overheid terug te 
dringen. Het kabinet lijkt niet meer in staat die inge
bouwde tegenstellingen effectief te overbruggen. Saai
heid wordt dan een dekmantel om een gebrek aan 
innerlijke samenhang aan het zicht te onttrekken. 

Voor de PvdA zou een kabinet dat de problemen zo 
voor zich uit schuift een makkie moeten zijn. Volge
houden hoge scores voor de oppositie in de peilingen 
bevestigen dat beeld. Maar wie voor de wind zeilt weet 
niet hoe hard het waait. Er voltrekt zich in en rond de 
PvdA een spiegelbeeldig gevecht als in het kabinet. 
Het liturgische karakter van vee! discussies boeit de 
deelnemer ·steeds minder. De ideologen herhalen hun 
herkenbare thema's en de pragmatici merken dat doe! 
en middel nauwelijks meer bij elkaar passen. Beperkte 
groei, kwestbare wereldhandel, onzekerheid op beurs 
en valutamarkt het maakt de spreekwoordelijke mar
ges smaller. Als de dollar goedkoper wordt voor Lub
bers geldt dat ook voor Kok. Wie en de laagste inko
mens wil beschermen, de koppeling wil handhaven, 
werk boven inkomen wil stellen, de collectieve voor
zieningen op peil wil houden, de belastingdruk niet wil 
opvoeren en het financieringstekort niet wezenlijk wil 
zien groeien en bovenal de werkloosheidsbestrijding 
centraal wil stellen, die maakt vergelijkingen met te
veel onbekenden. Zo min als de coalitie tussen twee 
partijen heldere gezamenlijke lijnen uitzet, zo min 
lukt het de coalitie van stromingen en tradities binnen 
een partij van een wervende hierarchie van politieke 
keuzen te voorzien. 
Maar in tegenstelling tot het kabinet maakt de PvdA 
zich tenminste op, de bruikbare elementen van ideolo
gie in te passen in een zakelijke aanpak van proble
men. Niet de gehele geestelijke bagage zal op sterk 
water gaan, niet elk paneel zal blijven schuiven. Op 
z'n best zal zich een politiek uitkristalliseren van 
'idealisme zonder illusies'. Minder staatsgebonden in 
haar den ken, met meer aandacht voor het realiteitsge
halte van haar voorstellen. Een PvdA die niet schuwt 
de nationale bureaucratie op te schonen, die de kwali
teit van overheidshandelen als maatstaf neemt. Een 
PvdA die voor de laagste inkomensgroepen en de 
kwaliteit van gemeenschapsvoorzieningen offers 
durft te vragen in individuele koopkracht, die een 
nieuw evenwicht zoekt tussen de publieke armoede en 
de private welvaart. Zeker, dit proces is nog lang niet 
voltooid, pretenties en zeggingskracht zijn nog niet in 
balans. Maar de strijd wordt langzaam maar zeker 
gestreden. 
Het kabinet daarentegen lijkt gevangen te zitten tus
sen stimuleren en terugtreden, tussen vertrouwen in 
het innovatief vermogen van de publieke sector en het 
geloof in de markt. Wie daarin niet weet te kiezen 
wordt steeds stiller. Oat is regeren in een Iucht bel. Tot 
die op is. 
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Produktiecooperaties in Nederland: Het 
dilemma van verzakelijking en marginalisering 

Arbeiderszelfbestuur is een oud ideaal van de socialis
tische arbeidersbeweging. Arbeiderszelfbestuur zou 
een einde maken aan de vervreemding van de arbei
dersklasse en aan de knechting van het proletariaat 
door de bourgeoisie. Vooral utopisch-socialisten als 
Owen, Fourier en in ons land Van Eeden hebben 
woon-werkgemeenschappen als 'eilanden van arbei
derszelfbestuur' in de kapitalistische maatschappij 
gepropageerd. Het idee was dat de goede arbeidsvoor
waarden, -verhoudingen en -omstandigheden in de 
woon-werkgemeenschappen steeds meer arbeiders 
zouden inspireren om soortgelijke organisaties op te 
richten. Naast de kapitalistische economie zou er een 
netwerk van gemeenschappen op basis van arbeiders
zelfbestuur ontstaan, dat op den duur de overheersen
de produktiewijze zou worden. 
De ambitieuze utopisch-socialistische experimenten 
hebben het in het algemeen niet lang uitgehouden, laat 
staan dat ze de kapitalistische maatschappij omverge
worpen hebben. Zo ging de door Van Eeden in 1898 
bij Bussum gestichte gemeenschap 'Walden' in 1905 
ten onder. Marxistische critici van produktiecoopera
ties voelden zich daardoor in hun stand punt gesterkt. 
Naar hun mening was het een illusie te pogen onder 
kapitalistische produktieverhoudingen arbeiderszelf
bestuur te realiseren. Ook cooperaties zouden immers 
onderworpen zijn aan de wetten van de markt en de 
concurrentie en daardoor gedwongen zijn hun be
drijfsvoering op kapitalistische leest te schoeien, op 
straffe van ondergang. 
Ook niet-marxisten zijn weinig hoopvol gestemd over 
het lot van produktiecooperaties. De Franse onder
zoeker Meister bijvoorbeeld heeft de zogenaamde de
generatiehypothese ontwikkeld.' Volgens hem zouden 
cooperaties onder druk van de omstandigheden gelei
delijk 'degenereren' tot hierarchische ondernemingen 
waarin van de oorspronkelijke cooperatieve geest wei
nig meer te bespeuren is. Weliswaar blijven de oor
spronkelijke doelstellingen en democratische grond
slag veelal op papier gehandhaafd, maar in de praktijk 
nemen directie en staffunctionarissen het heft in han
den. Dit gebeurt vaak zelfs zonder tegenstand van het 
personeel. Wanneer de pioniersgeneratie verdwenen 
is, blijken de democratische gezindheid en de betrok
kenheid bij de besluitvorming onder het personeel vee! 
geringer te zijn . 
Niet aile onderzoekers zijn zo pessimistisch gestemd 
als Meister . Zo onderschrijft Bats tone 2 weliswaar de 
constatering van Meister dat na verloop van tijd geen 
sprake meer is van directe democratie binnen coopera
ties, maar het gaat hem te ver cooperaties gelijk te 
stellen met andere ondernemingen. In zijn onderzoek 
signaleerde hij dat zich na een zekere tijd een 'regene-

ratietendens' voordeed. Onder invloed van ongenoe
gen over de grote kloof tussen de democratische theo
rie en de praktijk, de noodzaak van betrokkenheid 
van het personeel, uitbreiding van de medezeggen
schapswetgeving en de noodzaak kapitaal onder de 
!eden te verwerven om investeringen te financieren, 
nam het democratisch gehalte binnen cooperaties 
weer toe. Weliswaar was van de door utopisten ge
droomde heme! op aarde geen sprake, maar in ieder 
geval onderscheidden cooperaties zich volgens Bats to
ne gunstig wat betreft arbeidsomstandigheden, -voor
waarden en -verhoudingen. 
Tegenwoordig zijn de oude utopische idealen over 
produktiecooperaties in het vergeetboek geraakt. Re
den om hier toch aandacht aan cooperaties te besteden 
is dat de belangstelling voor een 'andere manier van 
werken' de laatste jaren sterk gestegen is . Enerzijds 
neemt het aantal MEMO (Mens- en Milieuvriendelijk 
Ondernemen)-bedrijven nog steeds toe, anderzijds 
proberen sommige directies van ondernemingen het 
personeel meer bij de besluitvorming te betrekken, in 
het meest vergaande geval door invoering van werkne
merszelfbestuur. De vraag rijst of cooperaties een 
gulden middenweg zijn tussen aan de ene kant staats
bedrijven en aan de andere kant particuliere onderne
mingen. Cooperaties zouden zich dan gunstig onder
scheiden van staatsbedrijven en particuliere onderne
mingen door respectievelijk de afwezigheid van een 
verstikkende bureaucratie en sterke betrokkenheid en 
grote zeggenschap voor het personeel. Zou dat inder
daad het geval zijn, dan is stimulering van de oprich
ting van cooperaties een belangrijke taak van de over
heid. 
In dit artikel gaan we na wat het wedervaren van 
produktiecooperaties in Nederland is geweest. 3 Na een 
summier overzicht van de historische ontwikkeling 
besteden we aandacht aan drie segmenten binnen de 
cooperatieve beweging: de traditionele produktie
cooperaties, de door eigenaren aan personeel overge
dragen bedrijven en de werk- en MEMO-beweging. 
Daarbij gaan we na welke factoren het democratisch 
gehalte van cooperaties bepalen. Onder 'democratisch 
gehalte' wordt dan verstaan de mate waarin de !eden 
van de cooperatie de besturing van hun organisatie 
belnvloeden. 

Cooperaties in Nederland 
Het cooperatieve streven kreeg in Nederland voor het 
eerst populariteit in de jaren zeventig van de vorige 
eeuw. Zowel het liberale Algemene Nederlandsche 
Werklieden Verbond (ANWV) als de Nederlandse 
sectie van de Internationale Arbeiders-Associatie be
pleitten de vorming van produktiecooperaties om de 

april1988 112 



toestand van de Nederlandse arbeiders te verbeteren. 
Beide groeperingen organiseerden even wei slechts een 
kleine minderheid van de Nederlandse arbeidersklasse 
en in het algemeen was de animo van arbeiders om 
cooperaties te stichten gering. De in de beginjaren van 
het industrieeJ kapitaJisme opgerichte COOperaties Wa
ren vaak opgezet door werklieden die aangesloten 
waren bij het ANWV of een socialistische organisatie 
en op grond daarvan van hun patroons ontslag kre
gen. De cooperaties concentreerden zich in ambachte
lijke sectoren: de bouwnijverheid, grafische industrie 
en sigarenmakerij, waar naar verhouding weinig kapi
taal maar veel vakmanschap vereist was. 
Een voorbeeld is de oudste produktiecooperatie in ons 
land, de op 15 februari 1897 opgerichte drukkerij De 
Eendracht in Schiedam. Aanleiding tot de oprichting 
was het ontslag van de toenmalige voorzitter van het 
ANWV G. W. Snel door een drukker. De makelaar in 
gedistilleerd M .C.M . de Groot was hier zo veront
waardigd over dat hij Snel voorstelde gezamenlijk een 
drukkerij op basis van winstdeling te beginnen. De 
Groot is een voorbeeld van een 'verlichte patroon' die 
in de beginjaren van de arbeidersbeweging de oprich
ting van cooperaties stimuleerde. Een enkele maal 
kwam er in een andere sector een cooper a tie tot stand, 
zoals het overslagbedrijf Transitoveem, opgericht 
door na de haven- en spoorwegstaking van 1903 ont
slagen Amsterdamse havenarbeiers. 
Toen de 'oude beweging' na de spoorwegstaking ver
dween , verdween ook de belangstelling voor produk
tiecooperaties grotendeels . Het 'moderne' vakver
bond NVV concentreerde zich op verbetering van de 
arbeidsvoorwaarden. Ook de SDAP en de Vrijzinnig
Democratische Bond, waarin het ANWV opgegaan 
was, toonden zich weinig gelnteresseerd . 4 

Aan het eind van de Eerste Wereldoorlog leefde de 
belangstelling voor produktiecooperaties op. De on
vrede onder tal van arbeiders over de ellende ten tijde 
van de oorlog en het regeringsbeleid inspireerde, sa
men met de oproerige bewegingen in Rusland en 
Duitsland, niet aileen tot massale stakingen maar ook 
tot de oprichting van cooperaties, wederom vaak door 
uitgesloten arbeiders . Ook nu concentreerden de 
cooperaties zich in de grafische industrie, bouwnijver
heid en sigarenmakerij. Een voorbeeld is de op 22 juli 
1922 door enkele kaderleden van de Algemene Neder
landsche Bouwarbeiders Bond opgerichte Groninger 
Cooperatieve Bouwonderneming (GCB), die onder
dee! zou moeten gaan vormen van een groot gesociali
seerd bouwbedrijf, zo'n bedrijf kwam echter nooit 
van de grond . 
In de loop van de jaren twintig, toen het kapitalisme 
zich stabiliseerde en het revolutionaire elan afnam, 
was het met de opleving van de produktiecooperaties 
gedaan. Ook de crisis van de jaren dertig was een 
slechte voedingsbodem voor de oprichting van coope
raties . Door rationalisatie en mechanisatie nam het 
vereiste startkapitaal voor de stichting van nieuwe 
ondernemingen sterk toe . Bovendien konden bestaan
de cooperaties zich vaak niet of nauwelij ks handhaven 
omdat zij op principiele gronden weigerden personeel 
te ontslaan. 

Na de Tweede Wereldoorlog was de belangstelling 
voor produktiecooperaties tot in de jaren zestig ge
ring. De 'sociale partners' pleegden overleg met elkaar 
in Stichting van de Arbeid, Sociaal-Economische 
Raad en Ondernemingsraad en hadden geen interesse 
voor 'achterhaalde' ideeen als cooperaties. De be
staande cooperaties stelden zich pragmatisch en com
mercieel op en verenigden zich in de Associatie van 
Bedrijven op Cooperatieve Grondslag (ABC) . Een 
van de weinige nieuwe cooperaties was het door eige
naar H.J. van Steenis, de latere eerste voorzitter van 
de PSP, in 1948 in een cooperatie omgezet ingenieurs
bureau. 
Toen in de tweede helft van de jaren zestig de belang
stelling voor democratisering en de 'kwaliteit van het 
bestaan' toenam, steeg ook het aantal produktiecoop
eraties. De eerste pogingen, in de vorm van communes 
om wonen, werken en Ieven te integreren, waren veelal 
weinig serieus en geen lang Ieven beschoren. De in de 
jaren zeventig en tachtig opgezette cooperaties waren 
vaak nauw gelieerd met actiegroepen, de milieubewe
ging en de kraakbeweging. Drukkerijen die opgezet 
waren om actiegroepen van goedkoop drukwerk te 
voorzien, verzelfstandigden zich: De Kleine Aarde in 
Boxtel en andere 'alternatieve' land- en tuinbouwbe
drijven richtten zich op de milieuhygienisch verant
woorde produktie van voedsel en steeds meer kraak
panden boden onderdak aan kleinschalige werkgele
genheid. De tot grote hoogte gestegen jeugdwerkloos
heid bracht vele jongeren ertoe hun eigen werk te 
scheppen, waarbij zij probeerden hun idealen over 
'een andere manier van werken ' in de praktijk te 
brengen. Een belangrijk onderdeel van de 'werkbewe
ging' is de Memo-beweging; bij de Stichting Memo 
zijn momenteel zeventienhonderd bedrijven, instellin
gen en personen aangesloten. Daarbij neemt het aan
tal vrouwenbedrijven binnen de werkbeweging ge
staag toe. 
Naast de ' cooperatiebeweging van onderop ' doet zich 
in de jaren zeventig en tachtig een 'cooperatiestreven 
van bovenaf' voor. Eigenaren doen hun bedrijven 
over aan het personeel uit idealistische overwegingen 
en/ of ten behoeve van behoud van werkgelegenheid. 
Het bekendste voorbeeld van dit werknemerszelfbe
stuur is Breman Beheer BV uit Genemuiden, in 1972 
omgezet in een cooperatie . Andere voorbeelden zijn 
de in 1970 opgerichte Cooperatieve Vereniging Kunst
stoffenbedrijf Artiplast in Lelystad en het in 1975 in 
een produktiecooperatie omgezette bouwbedrijf 
Moes. 

Het blijkt dat de ideal en achter het stichten van coope
raties nogal uiteenlopen. Socialisten zien in coopera
ties vooral de afspiegeling van de nieuwe maatschap
pij. Verlichte liberale en christelijke ondernemers vat
ten de onderneming veeleer op als een belangenge
meenschap van kapitaal en arbeid en beschouwen de 
cooperatie als een belichaming van dat ideaal. In de 
werkbeweging staat vooral de andere manier van wer
ken voorop. Tenslotte spelen bij vee! led en van coope
raties idealen geen al te grote rol. Zij zien de coopera
ties vooral als werkverschaffer. 
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AI met allijken er vier motieven te onderscheiden bij 
de oprichting van cooperaties: werkgelegenheid, een 
andere manier van werken en andere arbeidsverhou
dingen, betrokkenheid bij het produkt en maatschap
pijkritiek. Die motieven zijn niet altijd te combineren. 
In menige cooperatie hebben zich conflicten voorge
daan tussen bevlogen initiatiefnemers en later toege
treden !eden die meer gei'nteresseerd waren in brood 
op de plank dan in zeggenschap. De idealen van 
cooperaties blijken in tijden van crisis te botsen met 
rentabiliteitsoverwegingen. Men staat dan voor de 
keuze !eden te ontstaan of verliezen te lijden. Men kan 
aan dit dilemma ontkomen door, naast een kleine 
vaste kern !eden, met tijdelijke arbeidskrachten te 
werken, maar een dergelijke tweedeling binnen een 
onderneming is in strijd met het cooperatieve ideaal. 
Een andere mogelijkheid is om tegen slechte arbeids
voorwaarden te werken, maar dat verhoogt het en
thousiasme van de vakbeweging en de aantrekkings
kracht van de cooperatie uiteraard niet. 
Meister lijkt met zijn degeneratiethese meer het gelijk 
aan zijn zijde te hebben dan Batstone. Voorzover 
cooperaties zich weten te handhaven, gaat dat ten 
koste van de cooperatieve idealen. Cooperaties zijn 
een marginaal verschijnsel in de Nederlandse samenle
ving, die vanouds slechts in ambachtelijke sectoren 
geconcentreerd zijn . En het zijn juist deze sectoren die 
in de loop van de tijd door mechanisatie en automati
sering sterk aan betekenis ingeboet hebben. Aileen de 
laatste jaren zijn er veelal op initiatief van eigenaren in 
grote gemechaniseerde ondernemingen vormen van 
arbeiderszelfbestuur ingevoerd. 

Traditionele produktiecooperaties 
Drukkerij De Eendracht te Schiedam en de Groninger 
Cooperatieve Bouwonderneming (GCB) zijn twee van 
de vier nog bestaande, voor 1930 opgerichte coopera
ties. s De oprichtingsmotieven liepen uiteen. Het initia
tief tot oprichting van De Eendracht was zoals gezegd 
genomen door een verlichte ondernemer die veront
waardigd was over het ontslag van een in het ANWV 
actieve drukker. Men zou dit een voorbeeld van 'de
mocratisering van bovenaf' kunnen noemen. Het ini
tiatief tot oprichting van de GCB lag bij de socialisti
sche arbeidersbeweging. Men kan in dit geval spreken 
van 'democratisering van onderop'. 
Dit verschil in oprichtingsmotieven lijkt tot op heden 
door te werken. Van de cooperatieve gedachte is bij de 
Eendracht nog maar weinig te bespeuren. Het bedrijf 
is een besloten vennootschap en heeft in tegenstelling 
tot de meeste cooperaties geen verenigingsstructuur. 
De feitelijke zeggenschap van het personeel is gering. 
De huidige directeur is van mening dat medezeggen
schap niet nodig is en verklaarde6: 'Het moet natuur
lijk niet zo zi}n dat iedereen mee gaat lui/en.' In 1976 
trad men uit de Associatie van Bedrijven op Coopera
tieve grondslag (ABC) omdat de ABC politieke uit
spraken zou doen. Wei is de betrokkenheid van het 
personeel bij het bedrijf groot, wat zich uit in een 
gering verloop en ziekteverzuim. Oat lijkt echter niet 
te liggen aan de cooperatiegedachte maar aan het 
karakter van De Eendracht als familiebedrijf met een 
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ambachtelijke produktie en een traditionele organisa
tie. Van 'degeneratie' valt niet te spreken, omdat het 
democratisch gehalte van De Eendracht nooit hoog 
geweest is. Dat is niet toe te schrijven aan de druk van 
de omgeving. Het bedrijf is tamelijk ongevoelig ge
weest voor conjunctuurschommelingen en heeft altijd 
in stabiele marktverhoudingen gewerkt. Het sociale 
oprichtingsmotief van De Eendracht is bepalend ge
weest voor dit weinig cooperatieve karakter. De 'oud
ste cooperatie van Nederland' is meer te typeren als 
een traditionele dan als een cooperatieve organisatie. 
De GCB heeft een vee! turbulentere geschiedenis dan 
De Eendracht. Dat is niet aileen toe te schrijven aan de 
conjunctuurgevoeligheid van de bouwnijverheid maar 
ook aan de tegenwerking van andere bedrijven. Zo 
werd in 1936 het bedrijf uit de aannemersbond gesto
ten en besmet verklaard. Onderaannemers en leveran
ciers mochten niet meer voor het bedrijf werken. Ook 
vee! architecten boycotten de GCB. Nog in 1977 werd 
de GCB door de Nederlandse Vereniging van Onder
nemers in de Bouwnijverheid geroyeerd omdat het 
bedrijf de eisen van de bouwbonden tijdens de stakin
gen in februari dat jaar inwilligde. Het zou interessant 
zijn te onderzoeken of de aannemerswereld op een 
zelfde krachtige wijze optreedt tegen de vele malafide 
aannemers . 
Het is gelet op de tegenwerking van concurrenten en 
aannemersbonden welhaast verwonderlijk te noemen 
dat de GCB nog steeds voortbestaat. AI kort na haar 
oprichting en in de jaren dertig maakte de GCB crises 
door. De grootste crisis beleefde de GCB halverwege 
de jaren vijftig. Het werkaanbod was toen voldoende, 
maar de cooperatieve gedachte leefde in die tijd zo 
weinig dat de GCB nog slechts tien werkende !eden 
telde. Om te kunnen voortbestaan besloot de leden
vergadering het verplichte lidmaatschap voor het per
soneel af te schaffen. Sindsdien liep het aantal perso
neelsleden op tot honderdzeventig in 1980, waarvan 
veertig procent lid is. De GCB kon zich onder andere 
staande houden door de goede relatie met de gemeente 
Groningen, die het bedrijf in de loop van de tijd vee! 
bouwopdrachten verstrekt heeft. Daarnaast zijn de 
betrekkingen met de vakbeweging vanouds goed. 
In tegenstelling tot bij De Eendracht is de medezeg
genschap van het personeel gestructureerd. De GCB is 
een vereniging met uitgesloten aansprakelijkheid. Het 
personeel maakt vee! gebruik van de medezeggen
schapsmogelijkheden; de participatie in medezeggen
schapsorganen is hoog. Oat neemt niet weg dat het 
bestuur van de cooperatie het initiatief heeft, met de 
voorstellen komt en weinig oppositie ondervindt. Ook 
is de doorstroming in de verenigingsorganen gering. 
De betrokkenheid van het personeel uit zich ook in 
gering verloop en ziekteverzuim en een redelijke werk
sfeer, wat in de bouwnijverheid opmerkelijke ver
schijnselen zijn . 
De ontwikkelingen in de GCB geven zowel de degene
ratie- als de regeneratiethese steun. De oorspronkelij
ke democratiseringsidealen zijn zeker niet voor de 
volle honderd procent gerealiseerd. De belangrijkste 
'ontaarding' was het besluit van 1955 om het verplich
te lidmaatschap los te Iaten . Sindsdien is de meerder-



heid van het personeel geen lid van de cooperatie. Met 
de groei van het bedrijf na 1955 ontwikkelde zich ook 
een zekere hierarchie. In de jaren zeventig lijkt zich 
echter een bescheiden wederopbloei van de coopera
tieve gedachte voorgedaan te hebben, voornamelijk 
op initiatief van de Ieiding. Men voerde in 1975 een 
medezeggenschapsexperiment uit en heeft het bedrijf 
sterk gedecentraliseerd; afdelingen als de schilders
groep en de metselploeg zijn tamelijk autonoom. Het 
bestuur stimuleert de participatie van de !eden en 
probeert door een ballotagecommissie personeel aan 
te trekken dat gelnteresseerd is in medezeggenschap. 
Dat ook onder het personeel de cooperatieve gedachte 
leeft, blijkt onder meer uit het langzaam stijgende 
lidmaatschapspercentage. 
De Eendracht noch de GCB komen overeen met het 
ideaalbeeld dat de pioniers van de produktiecoopera
ties destijds koesterden. De GCB vertoont wei vee! 
meer cooperatieve eigenschappen dan De Eendracht, 
hoewel de GCB in een vee! veranderlijker en vijandi
ger omgeving moest opereren. Dit is vooral toe te 
schrijven aan het verschil in oprichtingsmotieven. Dat 
de GCB, in tegenstelling tot op een na aile andere voor 
1930 opgerichte bouwcooperaties, in Ieven heeft kun
nen blijven, is behalve aan de opstelling van de ge
meente Groningen het gevolg van de flexibiliteit, dat 
wil zeggen het vermogen snel en adequaat te reageren 
op veranderingen in de omgeving, die de GCB altijd 
gekenmerkt heeft. De GCB is te typeren als een orga
nische organisatie met cooperatieve kenmerken. 

Cooperaties op initiatief van eigenaren 
Twee voorbeelden van door de eigenaren in coopera
ties omgezette bedrijven zijn de cooperatieve vereni
ging kunststoffenbedrijf Artiplast en het cooperatief 
bedrijf Moes.' De goede bedoelingen van de oprich
ters ten spijt is, evenals bij De Eendracht, van het 
cooperatieve karakter in de praktijk niet a! te vee! te 
mer ken. 
Artiplast is een in 1970 door de eigenaar in een coope
ratie omgezet spuitgietbedrijf. Op grond van zijn 
christelijke overtuiging wilde hij zijn onderneming 
veranderen in een arbeidsgemeenschap waarin de be
trokkenen in harmonie samenwerken. Het aantal per
soneelsleden steeg van zes tot dertig, om daarna te 
dalen tot twintig. Het bedrijf deed mee aan het mede
zeggenschapsexperiment van CO BISER. De directeur 
wilde het personeel niet aileen medezeggenschap ge
ven over personeelsbeleid en arbeidsomstandigheden, 
maar ook over het investeringsbeleid. De !eden bleken 
echter niet over voldoende deskundigheid te beschik
ken en verzochten om een krachtiger en meer gestruc
tureerde vorm van Ieiding geven. Zo deed zich de 
curieuze situatie voor dat de Ieiding meer gelnteres
seerd was in democratisering dan de gewone organisa
tiegenoten. 
In 1981 kwam hierin verandering toen het bedrijf 
bijna failliet ging. In afwijking van de idealen zag men 
zich genoodzaakt vijf personeelsleden, allen !eden, te 
ontstaan. De eerste directuer vertrok en het bestuur 
stelde een 'managementsteam' in. Er kwamen chefs 
op de afdelingen en een strakkere taakverdeling. Ren-

tabiliteitsoverwegingen kregen meer gewicht dan de 
oorspronkelijke cooperatieve idealen. Dit kwam ook 
tot uiting in de veranderde bestemming van de winst. 
Aanvankelijk was de winst bestemd voor het collectief 
in de vorm van een gezamenlijke winstrekening, later 
kwamen er ook individuele winstuitkeringen omdat de 
!eden geld wilden zien. 

Bij het cooperatieve bouwbedrijf Moes is het demo
cratisch gehalte nog lager . Dit vanouds traditio nee! 
geleide bedrijf is in 1975 omgezet in een cooperatie, 
toen de eigenaar-directeur het bedrijf wilde verkopen 
maar geen gegadigden vond, waarna hij het bedrijf 
aan het personeel overdeed. Het aantal personeelsle
den was toen zeshonderd, Iiep op tot negenhonderd en 
daalde vervolgens tot zevenhonderd, waarvan er vier
honderd lid zijn van de cooperatie. 
Op papier zijn er voldoende medezeggenschapsmoge
lijkheden, maar in de praktijk heeft het gros van de 
personeelsleden niet of nauwelijks invloed op de be
sluitvorming. De directie, enkele commissies en de 
stafafdelingen voeren het beleid. Binnen de vereniging 
domineren de boger opgeleide personeelsleden. De 
meeste !eden beschikken niet over voldoende deskun
digheid om bijvoorbeeld het ondernemingsplan van 
de directie te kunnen beoordelen. Slechts op een punt 
verschilt Moes niet aileen op papier maar ook in de 
praktijk van andere bouwondernemingen, namelijk 
de winstuitkeringen aan het personeel. Dat is ook de 
voornaamste reden voor bouwvakkers om bij Moes te 
werken. Men is vee! minder gelnteresseerd in belnvloe
ding van de besluitvorming, wat gezien de geringe 
zeggenschap van de meeste personeelsleden ook be
grijpelijk is. 
De voorstanders van invoering van werknemerszelf
bestuur zullen zich door de ervaringen bij Artiplast en 
Moes bepaald niet in hun standpunt gesterkt kunnen 
voelen. Van 'degeneratie' kan men echter, zeker in het 
geval van Moes, niet spreken, om de simpele reden dat 
er nooit een (eerste) stadium van directe democratie 
geweest is. Dat bij Artiplast het cooperatief gehalte 
wat groter is lijkt als voornaamste oorzaak de vee! 
kleinere omvang van het bedrijf te hebben. De !eden 
hebben daardoor gemakkelijker toegang tot de be
sluitvorming. Artiplast en Moes zijn geen cooperaties, 
maar hoogstens organische organisaties. De voor
naamste effecten van de cooperatieve structuur zijn 
een winstuitkeringsregeling en een naar verhouding 
goed ontwikkeld en sociaal verantwoord personeels
beleid. 

Mens- en milieuvriendelijk ondernemen en de werkbe
weging 
Zijn de traditionele cooperaties verbonden met de 
'oude' arbeidersbeweging, de nieuwe cooperaties zijn 
veelal opgericht in het kielzog van de 'nieuwe sociale 
bewegingen': de milieu-, kraak- en vrouwenbeweging. 
Het is onmogelijk een bij benadering volledig beeld 
van dit nieuwe type kleinschalige bedrijvigheid te 
geven. Aileen a! bij de Stichting Mens- en Milieuvrien
delijk Ondernemen (MEMO) zijn zeventienhonderd 
bedrijven, instellingen en personen aangesloten . Bij 
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slechts een klein aantal MEMO-bedrijven is het even
wei zinvol het democratisch gehalte vast te stellen, om 
de simpele red en dat het gros van de MEMO-bedrijven 
te klein is om het begrip 'democratie' te kunnen 
hanteren. 
De 'werkbeweging' heeft haar bakermat in de kraak
beweging. Vooral grotere in binnensteden gelegen 
kraakpanden kregen niet aileen een woon- maar ook 
een werkfunctie. De wens om 'wonen' en 'werken' te 
integreren, het verlangen om op een 'andere manier' te 
werken, de sterk gestegen jeugdwerkloosheid en de 
beschikbare ruimte waren evenzovele redenen voor 
krakers om onderdak te geven aan kleinschalige be
drijvigheid.8 De bedrijfjes kenmerken zich door een 
sterke betrokkenheid bij het produkt en bij de besluit
vorming. In die zin sluit de werkbeweging aan bij de 
'cooperatieve' traditie in Nederland. 
Een van de bekendste kraakpanden waar ook bedrijf
jes gehuisvest zijn, is het voormalige gebouw van het 
Algemeen Hande/sblad aan de Nieuwezijds Voor
burgwal in Amsterdam. Van dit kolossale pand is een 
groot aantal ruimtes niet geschikt als woonruimte. De 
krakers hebben van de nood een deugd gemaakt door 
te proberen in het pand een woon-werkgemeenschap 
te realiseren. In het gebouw zijn onder andere een 
slijterij en de groentewinkel De Spruitjes onderge
bracht. 
Anno 1988 blijkt er van de oorspronkelijke idealen 
weinig terecht te zijn gekomen. Van een 'woon-werk
gemeenschap' is geen sprake. De bedrijfjes hebben 
zich verzelfstandigd en de exploitanten verschijnen 
niet meer op de huisvergadering, die bedoeld was als 
algemene vergadering van aile bewoners en gebruikers 
van het gebouw. Net als een toenemend aantal 
MEMO-bedrijven hebben de bedrijfjes in het Han
delsbladgebouw gekozen voor een zakelijke aanpak. 
Dat geldt zeker voor de goed renderende groentewin
kel, die zich inmiddels heeft aangesloten bij de Asso
ciatie van Bedrijven op Cooperatieve Grondslag, de 
overkoepeling van 'tradititionele' produktiecoopera
ties. De exploitanten hebben inmiddels meer de status 
van huurder dan van participanten in het Handels
bladgebouw. 
Overigens is ook onder de bewoners van het gebouw 
van de nagestreefde 'directe democratie' niet vee! 
meer te mer ken. Slechts een kleine minderheid van de 
bewoners neemt dee! aan de huisvergadering; de actie
ve kern stelt zich gesloten op en aile idealen ten spijt 
domineren informele !eiders de besluitvorming. 

De idealen van autonomie en woon-werkgemeenschap 
zijn in het Handelsbladgebouw dus niet gerealiseerd. 
Hiermee is niet gezegd dat dat voor aile kraakpanden 
met een gemengde bestemming geldt. Er zijn echter 
niet vee! voorbeelden van succesvolle woon-werkge
meenschappen bekend. De werkbeweging maakt zich 
steeds meer los van de kraakbeweging en Jijkt zich te 
ontwikkelen tot een integraal onderdeel van het klein
bedrijf. 'Winst' is niet meer uit den boze en allerlei 
maatschappelijke idealen raken op de achtergrond. 
De nadruk ligt nu meer op het verlangen zelf zaken 
aan te pakken dan op de realisering van maatschappe-
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lijke idealen. Het is geen toeval dat een van de vroege
re '!eiders' van de krakers in het Handelsbladgebouw 
nu een van de oprichters is van de populaire Amster
damse discotheek Roxy. 
Een ander betrekkelijk jonge loot aan de cooperatie
stam is de MEMO (Mens- en Milieuvriendelijk Onder
nemen)-beweging. In 1976 is als overkoepelend or
gaan de Stichting MEMO opgericht. Het door de 
MEMO-beweging nagestreefde mensvriendelijke on
dernemen uit zich onder andere in een streven naar 
zelfbestuur. Om na te gaan of men er in geslaagd is 
grote machtsverschillen te voorkomen, zijn veertien 
MEMO-bedrijven onderzocht.9 

De conclusie is dat de machtsverschillen binnen 
MEMO-bedrijven weliswaar niet a! te groot maar 
beslist niet afwezig zijn. Dat geldt in het bijzonder 
voor die bedrijven waar niet aile medewerkers eige
naar zijn. In die gevallen verrichten de eigenaren 
weliswaar samen met de medewerkers het uitvoerende 
werk, maar vervullen de eigenaren de Jeidinggevende 
functies. Binnen de 'succesvolle' MEMO-bedrijven, 
die erin geslaagd zijn loonvormend te zijn en enige 
winst te maken, is sprake van een sterke tendens tot 
verzakelijking. Weliswaar is er op milieugebied vee! 
bereikt, maar de 'milieuvriendelijke' idealen blijken 
door hun omvattendheid moeilijk haalbaar te zijn . De 
'mensvriendelijke' idealen zijn slechts tot op beperkte 
hoogte verenigbaar met de noodzaak van een enigs
zins doelmatige en doeltreffende besluitvorming. Een 
zekere horizontale en verticale arbeidsdeling blijkt 
nodig te zijn en wordt door de meeste medewerkers 
zelfs op prijs gesteld. Het werkoverleg heeft net als in 
'gewone' bedrijven vooral betrekking op de dagelijkse 
gang van zaken en is daarnaast weinig geformaliseerd. 
De meeste medewerkers hebben slechts weinig inbreng 
in de financiele en economische besluitvorming en 
volgens de bedrijfs'leiding' hebben zij daar ook geen 
behoefte aan. Betrokkenheid van de medewerkers bij 
financiele en economische beslissingen wordt ook niet 
gestimuleerd. 
Het zou onjuist zijn hieruit de conclusie te trek ken dat 
MEMO-bedrijven zich in geen enkel opzicht onder
scheiden van andere bedrijven. Relatief geringe belo
nings- en machtsverschillen, een grote betrokkenheid 
van de medewerkers en maatschappelijk verantwoor
delijkheidsbesef kenmerken de meeste MEMO-bedrij
ven. Dat neemt niet weg dat ook MEMO-bedrijven 
kampen met het dilemma marginalisering - verzakelij
king. Het zijn de marginale MEMO-bedrijven die niet 
loonvormend zijn, die het meest vasthouden aan de 
oude gelijkheidsidealen, maar er niet in slagen ze te 
realiseren. Juist zij zijn namelijk voor een groot dee! 
aangewezen op vrijwilligerswerk en er bestaan grote 
verschillen in inkomen, macht en status tussen betaal
de krachten en vrijwilligers. 
De wei succesvolle MEMO-bedrijven zijn in feite een 
mengvorm van cooperaties en van wat Lammers tradi
tionele organisaties noemt 10 : organisaties die zich on
der andere kenmerken door een geringe formalisatie 
en bureaucratische discipline en sterke sociale bin
ding. Het vroeger in de top van de Stichting MEMO 
levende idee dat MEMO zou kunnen uitgroeien tot een 



alomvattend economisch netwerk naast de 'officiele' 
kapitalistische economie, lijkt op een illusie te berus
ten. Thans heeft de stichting daar ook geen duidelijk 
standpunt meer over. De MEMO-bedrijven opereren 
zonder vee! banden met de Stichting MEMO en wer
ken steeds meer samen met niet-MEMO-bedrijven. 
Het enthousiasme van enkele medewerkers van de 
Stichting voor de momenteel populaire maar nog 
nauwelijks in praktijk gebrachte transformatieleer" 
vindt geen steun bij de aangesloten !eden. 

Conclusie 
De aan het begin van dit artikel gestelde vraag of 
cooperaties een gulden middenweg zijn tussen aan de 
ene kant staatsbedrijven en aan de andere kant parti
culiere ondernemingen dient overwegend negatief 
beantwoord te worden. Voorzover cooperaties in hun 
beginjaren werkelijk een egalitair karakter hebben, 
verliezen ze dat al na korte tijd. Meister lijkt met zijn 
degeneratiethese het gelijk aan zijn zijde te hebben. 
Vooral twee factoren lijken bepalend te zijn voor de 
teloorgang van de cooperatieve idealen: de noodzaak 
om doeltreffend en doelmatig te werken en de grote 
verschillen tussen de pioniers en de tweede generatie, 
die in de regel vee! minder bezield is van de cooperatie
ve idealen. Mede op grond daarvan zijn de pioniers 
weinig geneigd om macht met nieuwkomers te delen. 
Wei blijken de oprichtingsmotieven nog lang door te 
werken . Naarmate de cooperatie ten tijde van de 
oprichting meer overeenstemde met het 'ideaaltype' 
blijkt zij ook later meer te voldoen aan het cooperatie
ve ideaal. Andere mogelijke oorzakelijke factoren als 
omvang, ouderdom, technologie en omgeving lijken 
nauwelijks enige relatie te hebben met het cooperatie
ve gehalte. 
De door Batstone geconstateerde regeneratie van 
cooperaties blijkt zich nauwelijks voor te doen onder 
cooperaties in Nederland. Wellijkt de bewering van 
Batstone dat cooperaties zich gunstig onderscheiden 
wat betreft arbeidsomstandigheden, -voorwaarden en 
-verhoudingen overwegend juist. Het personeelsbe
leid in cooperaties is in het algemeen goed en het 
werkklimaat prettig. De arbeidsomstandigheden va
rieren evenwel sterk . In de MEMO-bedrijven en de 
'alternatieve bedrijvigheid' in het algemeen zijn de 
lonen veelal ronduit laag. 
Het is goed bovenstaande in het oog te houden gelet op 
het enthousiasme dat momenteel heerst over de uit de 
Verenigde Staten overgewaaide 'employment stock 
ownership plans' (ESOP's). 12 Grondgedachte daar
van is om het personeel (mede)eigenaar van het bedrijf 
te maken en zo betrokkenheid van het personeel en 
daardoor de rentabiliteit te vergroten . Dergelijke 
ESOP's zouden mits wat betreft leefbaarheid en ren
tabiliteit gunstig onderscheiden van andere bedrijven. 
In werkelijkheid past de opkomst van het verschijnsel 
ESOP binnen een meer algemene tendens in het mana
gementsdenken om meer aandacht te schenken aan de 
'menselijke factor' in het bedrijf. 
Zo lijkt zich een zekere convergentie tussen de oude 
tegenpolen 'cooperatie' en 'kapitalistisch bedrijf' 
voor te doen. De oude hooggestemde cooperatieve 
idealen verliezen terrein aan een meer 'zakelijk' en 

realistisch denken. Binnen kapitalistische bedrijven 
komt het accent meer te liggen op een ' organische' 
bedrijfsvoering, waarbij meer betrokkenheid van het 
personeel een belangrijke voorwaarde voor een goed 
bedrijfsresultaat is. 
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Naar een pluralistisch socialisme. De PvdA en 
de gemeente 

In een eerder artikel beschreef ik het stand punt van de 
PvdA-fractie inzake gemeentelijke herindeling.' De 
PvdA was jarenlang een fervent voorstander van een 
drastische herindeling van gemeenten (en het opheffen 
van minimaal aile gemeenten kleiner dan 10.000 inwo
ners) . Een uitspraak van het laatste verkiezingscon
gres betekende in dit verband een belangrijke koers
wijziging. Voortaan zou voor de zogeheten knelpun
tenbenadering worden gekozen: aileen indien knel
punten in het openbaar bestuur daartoe aanleiding 
geven, is een herindeling (en opheffing) van gemeen
ten te rechtvaardigen. 
De fractie in de Tweede Kamer had het met deze 
beleidswijziging nogal moeilijk . Ik vroeg me af waar
om dat zo was. Waarom heeft de PvdA als geheel zo 
lang en zo onomwonden gepleit voor een systemati
sche streeksgewijze gemeentelijke herindeling, terwijl 
er op lokaal niveau zoveel protesten klonken tegen het 
opheffen van wat men ook een democratische verwor
venheid zou kunnen noemen? Waarom is de PvdA op 
dit punt zo doof voor maatschappelijk protest, daar 
waar ze er zich vaak op beroept de partij te zijn waar 
het maatschappelijk protest wordt gehoord? 
Het waste eenvoudig om de begrijpelijke weerzin van 
Kamerleden om van standpunt te veranderen, terwijl 
men daartoe persoonlijk geen reden zag, als belang
rijkste oorzaak te noemen. Zoals gezegd heeft de 
PvdA zich tot 1986 nooit aangesproken gevoeld door 
twijfel over de juistheid van een streeksgewijze herin
deling, als hier bedoeld. Er waren dus meer funda
mentele factoren in het geding dan gezichtsverlies van 
enkele Kamerleden. Die brengen ons bij de betekenis 
van de lokale democratie voor de PvdA, en voor de 
sociaal-democratie in het algemeen. In het onder
staande zal ik daarop nader ingaan. 

Geringe kennis, geringe interesse 
Als het in de PvdA over de gemeente gaat dat het dan 
vooral over de grote gemeenten. Kennis over de kleine 
gemeente is nimmer een sterk punt van de PvdA 
geweest. Gelet op de woonplaats van het belangrijkste 
dee! van het electoraat is dit niet onbegrijpelijk. Zoals 
het CDA minder zicht lijkt te hebben op grote steden 
dan op kleine gemeenten, lijkt voor de PvdA het 
omgekeerde op te gaan. Als in de PvdA over het lokaal 
bestuur wordt gesproken denkt men al gauw aan 
Amsterdam, Rotterdam en Groningen. De PvdA 
heeft een typisch grootstedelijke cultuur en discussie
rend met partijgenoten valt vaak op hoezeer de grote 
stad het referentiekader is. Maas heeft in zijn zeer 
lezenswaardige boek over de sociaal-democratische 
gemeentepolitiek fraai aangegeven dat dit denken in 
de PvdA niet aileen van deze tijd is: 'Hi} (Tak, wd) 

hield de Amsterdamse situatie als representatief voor 
aile Nederlandse gemeenten. Een euvel, dat nog lang 
de SDAP-gemeentepoliek zou aankleven.' 2 Aardig is 
in dit verband dat ook het boek van Maas aileen over 
Amsterdam gaat, terwijl de titel toch meer sugge
reert. 3 

Er is echter meer aan de hand. Zo betwijfel ik of de 
hoofdstroming binnen de PvdA werkelijk gelnteres
seerd is in het lokaal bestuur als een zelfstandig demo
cratisch lichaam met in elke plaats een geheel eigen 
identiteit. Het is namelijk typerend voor de PvdA dat 
(socialistisch georienteerde) gemeentebesturen wor
den opgeroepen oppositie te voeren tegen het kabi
net-Lubbers, alsof het niet de taak van de Kamerfrac
tie is om dat te doen (laat staan om ervoor te zorgen 
zelf in de regering te komen) en alsof gemeenten niet 
hun eigen wensen en problemen hebben, waarvan de 
oplossing een geheel andere benadering vergt dan het 
'oppositievoeren tegen Den Haag' . Het is ook type
rend voor de PvdA dat lokale verkiezingen door haar 
steeds weer in de sfeer van de landelijke politiek 
worden getrokken. Er moet al gauw weer een signaal 
worden gegeven naar Den Haag, terwijl het er toch 
juist om gaat het gemeentebeleid te beoordelen. 
Ook in dit opzicht is er overigens niets nieuws onder de 
zon. Tak veroordeelde in zijn tijd al gemeenteraads
verkiezingen die niet uitgevochten werden op gemeen
telijke vraagstellingen, maar werden overschaduwd 
door op de landspolitiek toegespitste leuzen.• 

Van oudsher heeft de sociaal-democratie moeite ge
had met het ontwikkelen van een visie op het lokaal 
bestuur. Oorspronkelijk ging het daarbij om de vraag 
of het gemeentebestuur aileen een propaganda-instru
ment was dan wei ook een instrument om 'het socialis
me te verwezenlijken'. De SDAP hinkte zo op twee 
gedachten: het gemeentebestuur als sturingsinstru
ment ter verwezenlijking van het socialisme, respectie
velijk de gemeentepolitiek als propaganda-instrument 
om de meerderheid via de democratie voor het socia
lisme te winnen. De eerste visie heeft het uiteindelijk 
duidelijk gewonnen en heeft de SDAP ook een stuk 
dichter bij haar later meer reformistische opstelling 
gebracht. 
Maar ook in de winnende visie blijft de conceptie van 
het lokaal bestuur een beperkte. Voorzover men al 
oog heeft voor het lokaal bestuur, is het lokaal bestuur 
bovenal een beheersingsinstrument ter verwezenlij
king van het socialisme. De democratische waarde van 
het lokaal bestuur en de daarvoor noodzakelijke ge
meentelijke autonomie blijven daaraan onderge
schikt. 
Een dergelijke visie leidt al gauw tot een opportunisti-
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sche visie op het lokaal bestuur, waarvan ook Troel
stra zo fraai getuigde. Zo stelde hij op bet congres van 
de SOAP in 1899, waar de SOAP als eerste politieke 
partij een programma voor de gemeente vaststelde: 
'Een uitgebreide ze/fregering is voor ons niet een doe/ 
maar een midde/. (. .) Zijn wij sterk in de gemeente, 
dan zijn wij voor gemeentelijke autonomie, maar zijn 
wij sterk in de Kamer, dan zi)n wij tegen.' Ook het 
Socialisatierapport uit 1921 stoorde zich volgens Maas 
nauwelijks aan de vraag of de gemeentelijke autono
mie op zichzelf waarde bezat. 5 

Is er meer dan een hoofdstroom? 
Het zou onjuist zijn om het bij een beschrijving van de 
hoofdstroom te Iaten en de grote socialistische ge
meentebestuurders als Wibaut en De Miranda over te 
slaan. Vooral Wibaut is immers bet symbool gewor
den van de sociaal-democratische gemeentepolitiek. 
Zoals bekend bestond er een diepgaand meningsver
schil tussen Wibaut en Troelstra over de betekenis van 
de gemeentepolitiek. Wibaut vond Troelstra's stel
ling, als zou, zolang bet kapitalisme bestond, de ge
meentepolitiek aan de arbeidersklasse geen enkel pers
pectief bieden, onbegrijpelijk. Wibaut was in dit ver
band een stuk revisionistischer dan Troelstra. Men 
kan zich hem ook moeilijk voorstellen als de man die 
een faux pas zou maken door op een verkeerd moment 
een niet-bestaande revolutie af te kondigen. 
Maar Iaten we niet vergeten dat ook Wibaut, welk een 
vooraanstaand gemeentebestuurder hij ook was, 
maar een beperkte betekenis aan de gemeentepolitiek 
toekende. Op bet congres van de Vereeniging van 
Sociaal-democratische gemeenteraadsleden op 16 fe
bruari 1919 in Amsterdam wees hij er nog eens met 
nadruk op, dat bet socialisme door het voeren van 
welke gemeentepolitiek ook niet verwezenlijkt zal 
kunnen worden. Als doe! van de socialistische ge
meentepolitiek zag hij: 'de gemeente meer dienstig te 
maken tot het inrichten en beheersen van al/er/ei 
instellingen ter voorziening in de behoeften van de 
ingezeten. ' Maar men moest wei bedenken, dat wezen
lijke socialistische gemeentepolitiek aileen pas ge
voerd zou kunnen worden in een maatschappij, waar
in het socialisme reeds werkelijkheid was geworden. 6 

Was Wibaut dan geen communalist? Op andere plaat
sen, onder andere in zijn memoires (Levensbouw) 
geeft hij wei een lofzang die doet vermoeden dat hij 
een communalist pur sang zou zijn. 7 Zoals hij in De 
Gemeente van 15 januari 1907 reeds schreef: 'Wij zijn 
daarentegen groote voorstanders van uitgebreid ze/f
bestuur voor de gemeente, uitgebreide mach! in hare 
hand, zoo uitgebreid als maar moge/ijk is met eerbie
diging van het noodige staatsverband'. 8 Toch meen ik 
dat het communalisme van Wibaut moet worden gere
lativeerd. Ten eerste was zijn voorkeur voor het Iokaal 
bestuur in belangrijke mate ingegeven door de (te
recht) veronderstelde doelmatigheid van het lokaal 
bestuur . De gemeenten staan immers veel dichter bij 
de burgerij . en de gemeentebestuurders kunnen vee! 
beter de behoeften peilen dan de rijksdiensten.9 Ten 
tweede hing zijn voorkeur voor het lokaal bestuur in 
belangrijke mate samen met de politieke verhoudin-

gen in Amsterdam en in Nederland. Vergeet niet dat in 
het progressieve Amsterdam voor een socialist wat vie! 
te regeren; vergeet ook niet dat SOAP en andere 
partijen landelijk nog niet zo ver waren dat een so
ciaal-democraat het ministerschap zou mogen bekle
den . 
Hoe belangrijk die lokale politieke verhoudingen wa
ren bleek onder andere uit het feit dat in socialistische 
kring lange tijd het standpunt werd gehuldigd, dat een 
wethouderszetel eerst dan kon worden ingenomen, 
indien de fractie in de gemeenteraad de meerderheid 
had. Ook Wibaut stond aanvankelijk op dit stand
punt. 10 Betekent een dergelijk standpunt dat een cen
trale regering, eenmaal van sociaal-democratische 
snit, de lokale autonomie van conservatieve gemeen
ten geheel dient te waarborgen? Want daarin is de 
kern van het communalisme gelegen: de Iokale auto
nomie wordt onder aile omstimdigheden gerespec
teerd (dus ook indien een conservatieve meerderheid 
een andere beleidslijn zou willen volgen) en niet aileen 
indien de Iokale verhoudingen 'voldoende' sociaal
democratisch zijn. Aangezien het Wibaut bovenal 
ging om de verwezenlijking van het socialisme, is er 
toch zeker reden om aan te nemen dat Wibaut even 
graag andersgezinde gemeenten vanuit Den Haag een 
socialistisch paradigma had opgelegd. Niet elk ferven
te gemeentebestuurder is al een communalist. 
Wellicht is in dit verband de conclusie van de biograaf 
van Wibaut, G. W.B. Borrie nog wei het meest tref
fend: 'Het verwijt van politieke tegenstanders, dat de 
sociaa/-democraten in principe eigenli)k voor gemeen
telijke autonomie niets voelen, maar de gemeenten 
aileen gebruiken als een mid de/ om op een snellere en 
doelmatiger wi)ze een collectivering van de maat
schappij te bewerkstellingen, is dan ook volkomen 
juist.'" De persoon van Wibaut maakt wei duidelijk 
dat de tegenstand van de Iokale autonomie vele scha
keringen kent. Welke voorliefde Wibaut ook had voor 
het lokaal bestuur, een communalist ben ik toch niet 
geneigd hem te noemen. 

Er is maar een overheid 
Paul Kalma heeft in De illusie van de 'democratische 
staat' helder aangegeven waarom de geringe belang
stelling voor het lokaal bestuur vanuit het democra
tisch-socialisme gezien zeer begrijpelijk is . Het streven 
naar besturing van de maatschappelijke ontwikkeling 
vergt immers een centraal punt, een centrale instantie, 
die Ieiding geeft en het beleid bepaalt. Het Iokaal 
bestuur kan er in een dergelijke conceptie aileen zijn 
voor de uitvoering van centraal vastgesteld beleid. 
Bovendien is het streven naar een meerderheid en het 
streven naar verandering de sociaal-democratie zo 
ingebakken dat het risico van anders samengestelde 
gemeenteraden die het centrale beleid wei eens niet 
zouden willen uitvoeren, niet mag worden gelopen. 
De ontwikkeling die de PvdA in de laatste decennia 
heeft doorgemaakt - waarbij het soms leek dat de 
PvdA meer een bundeling van actie- en belangengroe
pen was, dan de politieke kristallisatie van de sociaal
democratie - heeft het centralistische karakter van de 
PvdA zeker niet verzwakt en mogelijk zelfs versterkt. 
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Sociale bewegingen, als de vrouwenbeweging, de mi
Iieubeweging en dergelijke , hebben altijd - met goed 
recht overigens - de neiging om vanuit een centraal 
punt de wereld in een stap te verbeteren. (Als het lukt 
om de emancipatie van de vrouw dichter bij te bren
gen, zou het zo aardig zijn als dat meteen voor aile 
vrouwen (en mannen) in het hele land zou gelden.) 
Deze sterke voorkeur voor de centrale overheid en de 
idee om het lokaal bestuur als een verlengstuk van de 
centrale overheid te zien, lijkt in strijd te zijn met het 
streven van de PvdA om te komen tot een decentrali
satie van rijkstaken. En dat is ook zo. Terecht heeft 
Kalma het streven naar decentralisatie binnen de 
PvdA dan ook afgeschilderd als modieuze gevoelig
heid voor het decentralisatie-idee in plaats van een 
bewuste heroverweging van de traditionele uitgangs
punten van de sociaal-democratie. Zoals Kalma zegt: 
'Een uitspraak als " bestuurlijke bevoegdheden wor
den toegekend aan het laagste, dichtst bij de burgers 
staande bestuursniveau dat de daaruit voortvloeiende 
taken kan vervullen" (Beginselprogramma, p. 30) 
moet dan ook met een korreltje zout worden geno
men. ' 12 'Centralistisch ingesteld als zij zijn hebben 
sociaal-democraten met een dergelijke benadering van 
decentralisatie grote moeite. Zo'n spreiding van be
slissingsmacht belemmert immers de sturingscapaci
teit van de centrale overheid en bouwt zelfs weerstan
den tegen een centraal gevoerd beleid in. ' 13 In feite 
wordt decentralisatie in de PvdA bovenal toegejuicht 
vanwege de mogelijke ontlasting van de centrale over
heid, om deze des te meer armslag te geven. Bij 
decentralisatie gaat het voor vee! PvdA-ers dan ook 
eerder om vergroting van de sturingspotentie van de 
centrale overheid dan om een wezenlijke machtsver
schuiving van de centrale overheid naar het lokaal 
bestuur. 
Wat dat betreft blijft gelden dat de PvdA het commu
nalisme in feite nooit werkelijk inhoud heeft gegeven 
en het lokaal bestuur veelal niet meer dan een instru
ment acht ter verwezenlijking van het socialistische 
gedachtengoed. Zo merkte de oervader van het com
munalisme, Brasz, reeds op dat het communalisme 
voor de sociaal-democraten aileen een middel en geen 
principe was . 14 

Gunstige ontwikkelingen? 
Ondanks mijn scepsis over het decentralisatie-stand
punt van de PvdA valt niet te ontkennen dat het 
oplevende communalisme van de laatste jaren ook 
zijn doorwerking heeft gehad in de PvdA. Ook het 
veranderde herindelingsstandpunt is daarvan een 
voorbeeld, hoewel met een ander standpunt het com
munalisme nog niet tot principe is verheven. 
Gelukkig is er meer. Pieter Nieuwenhuijsens Gemeen
ten als proeftuin voor een houdbare verzorgingsstaat 
is daarvan een treffend voorbeeld. Nieuwenhuijsen 
pleit nadrukkelijk voor werkelijke decentralisatie, 
niet vanwege noties als ' het bestuur dichter bij de 
burger' en 'ontlasting van het rijk', maar om de 
verzorgingsstaat (door hem tot 'verzorgingssamenle
ving' omgedoopt) een reele kans te geven. Hij geeft 
aan dat decentralisatie het innoverend vermogen van 
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de overheid ten goede zou komen (proeftuinfunctie 
van de gemeenten), tot sanering van de bureaucratie 
zou kunnen leiden, de machtspositie van de vierde en 
vijfde macht zou kunnen doorbrengen en een voor
waarde is voor het terugdringen van het overheersende 
procedure-denken in bestuur en samenleving. Daar
naast stelt hij dat de idee van een gedeelde verantwoor
delijkheid met het maatschappelijk middenveld (wel
ke keus hij zelf maakt), veronderstelt dat er wat te 
delen valt (door de gemeenten). Tenslotte staat cen
traal in zijn gedachtengang dat in een door de PvdA 
nagestreefde pluralistische samenleving niet alles van
uit een punt kan worden bestierd. 15 Men her kent hier 
Kalma. 
Ook het feit dat het Centrum voor Lokaal Bestuur in 
haar jaarberichten op de gedachten van Nieuwenhuij
sen voortborduurt, is een teken van een veranderend 
klimaat. Landelijke aandacht voor actieve wethou
ders als Etty, Linthorst, Duivesteijn en anderen, die de 
aandacht voor de Tweede-Kamerfractie van de PvdA 
soms lijkt te overschaduwen, is een laatste indicatie 
van een dergelijke verschuiving, hoewel hierbij niet 
mag worden vergeten dater landelijk a! lange tijd niets 
meer te besturen is geweest voor de PvdA. 
Het zijn aile gunstige ontwikkelingen. Er is inderdaad 
sprake van een opleving van de belangstelling voor het 
lokaal bestuur. Maar ook hier geldt het argument dat 
ik reeds gebruikte: het respect voor het lokale bestuur 
is soms aileen pragmatisch van aard; een door sociaal
democraten overheerste regering zou al het moois van 
de lokale autonomie wei eens spoedig kunnen verge
ten . De Kamerfractie van de PvdA zal zich daartegen 
in ieder geval niet verzetten. Daar (in Den Haag) lijkt 
de nieuwe toon immers nog nauwelijks gezet. Niet 
aileen lijkt detailgeneuzel er een overheersende bezig
heid, bovendien wordt de lokale autonomie daarvan 
in het geheel niet gevrijwaard. Als voorbeeld moge 
slechts het denken van de Kamerfractie over de ruim
telijke ordening dienen . 16 Het besef dat ruimtelijke 
planning op bepaalde terreinen heeft gefaald, wordt 
door de fractiespecialisten vertaald in een groot ver
trouwen in centralisatie. De teneur dat alles goed zal 
komen als provincies en rijk maar meer bevoegdheden 
krijgen op dit vanouds sterk gedecentraliseerde ter
rein , moge uit de volgende citaten blijken: 'De verbe
tering en stroomlijning van het instrumentarium die 
de PvdA voorstaat zal moeten en kunnen leiden tot 
een versterking van de positie van de ruimtelijke orde
ning op rijksniveau. Versterking van die positie is 
nodig ten opzichte van het sectorbeleid en de lagere 
overheden.' En: 'Het is van groot belong dat rijk en 
provincies hun eigen beleid serieus nemen: als lagere 
overheden de geschetste kaders te buiten gaan, moet 
niet worden geschroomd een aanwijzing te geven. ' 17 

Daar lijkt dus nog steeds de gedachte levend dat de 
wereld vanuit Den Haag wordt bestierd en bestierd 
moet worden. 
Het beeld dat uit het voorgaande oprijst, is verward. 
Niettemin lijkt er in de PvdA een stroming te bestaan 
die daadwerkelijke politieke decentralisatie voorstaat 
en de positie van de gemeente fundamenteel wil verbe
teren - en dat niet !outer om pragmatische redenen. 



Oat daarmee het communalisme nog lang geen ge
meengoed is geworden in de partij kan misschien wei 
het beste worden gelllustreerd aan de hand van Kal
ma's eerder genoemde De i/lusie van de 'democrati
sche staat'. Juist van hem, als criticus van het be
stuurscentrisch denken van de sociaal-democratie, 
had men een positievere houding tegenover het lokale 
bestuur mogen verwachten. 
Na Kalma's analyse lag een uitwerking van het idee 
van de politieke decentralisatie voor de hand. Opval
lend genoeg liet hij een poging in die richting na. In 
zijn 'aanbevelingen' blijkt hij ten slotte geheel te 
passen binnen de traditie van de sociaal-democratie: 
ook hij ziet het lokaal bestuur niet als een zelfstandige 
entiteit met een eigen democratische waarde, maar als 
uitvoerder van een centraal sturingsapparaat. Zo ziet 
hij vooral mogelijkheden voor gemeenten weggelegd 
waar de centrale overheid te 'ver af' staat en te log is 
om een beleid flexibel uit te voeren. Hij acht het 
bijvoorbeeld wenselijk dat vooral gemeenten de grote
re behoefte aan selectieve interventies van de overheid 
op bepaalde terreinen zullen waarmaken. '8 

Ook in de uitwerking van zijn centrale these dat vooral 
de sociale democratie meer inhoud moet krijgen, ten 
koste van de politieke, gaat hij aan de mogelijkheid 
van een versterking van de democratie door een ande
re waardering van het lokaal bestuur voorbij. Ik ben 
me bewust van het feit dat het democratische lokaal 
bestuur evenzeer een illusie is als de democratische 
staat. Argumenten tegen de gedachte van een demo
cratische staat, richten zich evenzeer tegen de lokale 
democratie en een versterking van de sociale democra
tie zal ook ten koste gaan van de lokale democratie. 
Toch begrijp ik niet waarom de 'fragmentering van de 
samenleving' waarover Kalma spreekt, aan de ge
meenten voorbij zou moeten gaan. Als het oogmerk is 
de democratie meer inhoud te geven, zou vooral de 
sociaal-democratie met haar geringe aandacht voor 
het Iokaal bestuur, wei eens wat meer oog kunnen 
hebben voor de Iokale democratie. Ook door de de
mocratische waarde van het lokaal bestuur te verster
ken kan de democratie in de samenleving reeds wor
den versterkt. Of, zoals Etty en Quast in reactie op 
Kalma, in een fraai artikel in SenD, reeds hebben 
aangegeven: 'er is aile aanleiding politieke decentrali
satie een hoge prioriteit te geven'. 19 

Schuivende Panelen 
Steun van zo' n politieke decentralisatie komt ook niet 
direct van het reeds vee! bediscussieerde en ook in
drukwekkende rapport Schuivende Pane/en. Vanwe
ge het belang van dit rapport wil ik ter afsluiting van 
dit artikel uitgebreid ingaan op de visie van de samen
stellers van Schuivende Pane/en op de lokale autono
mie, voorzover zij daarover al een uitspraak doen. 
Met het laatste is al een belangrijk dee! van mijn 
conclusie gegeven. 
Terecht constateert Schuivende Pane/en dat klassieke 
organisaties en instellingen zich in de loop der jaren 
sterk zijn gaan orienteren op de centrale overheid. 'Er 
ontstond een vervlechting van politieke organen, ach
terhaa/de en gecentraliseerde vormen van particulier 

initiatief en bureaucratische regelgeving en uitvoe
ring. ' 20 De daarmee samenhangende problemen no
pen tot veranderingen, overigens binnen de grenzen 
van de eerste opdracht van het democratisch-socialis
me: 'sociale rechtvaardigheid tot stand te brengen 
door - met oude en nieuwe methoden - bestaansze
kerheid en een behoorlijk levenspeil, in de brede zins 
des woords, te waarborgen', hetgeen 'nieuwe organi
satie van solidariteit en gemeenschappelijke verant
woorde/ijkheid' vergt. 21 

Bij de invulling van deze abstracta blijkt Kalma - en 
terecht - grondig te zijn bestudeerd: 'AIIerlei orga
nen en instellingen die zich met zaken van de burgers 
bezighouden, zouden meer initiatief en verantwoorde
lijkheid met de overheid kunnen de/en. De overheid 
zou randvoorwaarden moe ten jormuleren, maar vee/ 
van de inhoudelijke beslissingen aan de instellingen 
ze/f overlaten. '22 Dat daarbij niet meteen aan de ge
meenten wordt gedacht blijkt daar waar wordt inge
gaan op de vraag wie voor welke taak verantwoorde
lijk is en hoe taken tussen (centrale) overheid en 
samenleving dienen te worden verdeeld. In dit kader 
blijken drie maatstaven van belang te zijn: 'het demo
cratisch karakter van de beleidsvorming, de deskun
digheid van de beslissende instantie en de "economie" 
van de bes/uitvorming: zo doeltreffend mogelijke be
slissing tegen zo gering mogelijke bestuur/ijke en fi
nancie/e fasten. '23 Aangezien het democratisch karak
ter van de beleidsvorming binnen de gemeente (for
meel) onbetwist is en hier dus geen scheidend criterium 
kan zijn, wordt hier derhalve niet op de gemeente 
gedoeld. Het moet betekenen dat de auteurs aileen de 
functionele decentralisatie (differentiatie) van Kalma 
voor ogen hebben: sociale democratie binnen bepaal
de domeinen. 
De gemeente komt wei op een andere plaats naar 
voren: 'De /aatste tien jaar is de aandacht sterker 
geworden voor element en a/s deskundigheid en beslis
singseconomie of, met andere woorden, slagvaardig
heid. Gedachten over decentralisatie, deregulering en 
privatisering zijn daarvan, ook in de eigen kring van 
de Partij van de Arbeid, belangrijke uitingen. ' 24 De 
lokale overheid wordt derhalve niet opgevoerd om de 
democratie meer inhoud te geven, maar om de effecti
viteit van het overheidshandelen te vergroten, hetgeen 
nog duidelijker uit de volgende passage blijkt: 'Dat 
a lies vergt we/iswaar een centrale overheid die radica/e 
afslanking uitsluit maar zij werkt pas dan effectief, 
indien aan de /agere overheden meer en vrijere verant
woordelijkheid wordt gelaten. Allerlei gedeconcen
treerde overheidsdiensten zouden onder het gezag van 
of we/ de gemeente ojwel - in toetsende zin - dat van 
de provincie moeten worden gebracht. Juist de ge
meente blijkt vee/a/ s/agvaardiger en ejjectiever, ze/fs 
met minder financiiile middelen, dan een vee/ meer 
verkokerde centrale overheid. '25 Het Iokaal bestuur 
wordt naar goed sociaal-democratisch gebruik gezien 
als een (handig) verlengstuk van de centrale overheid. 
Naar uit bovenstaande mag blijken, is dat geen ver
sterking van het communalisme. Niet de lokale demo
cratie en de Iokale autonomie staan immers voorop, 
maar de efficiency van een dicht bij de burgers opere
rend bestuursniveau. 
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Ter adstructie van deze Stelling mag wellicht ten slotte 
het volgende citaat dienen: 'Dat betekent dus ook, dat 
de centrale overheid niet de bemoeienis met water in 
de samenleving gebeurt loslaat en even min dat zij van 
haar "kerntaken" afziet. Zij voert die in deze visie 
beter en rechtmatiger uit en meer in samenwerking 
met instellingen en groepen in de samenleving. ' 26 

Schuivende Pane/en volgt dus wonderwel de lijn van 
Kalma. Mijn bezwaren hoef ik dan ook niet weer te 
herhalen. Los daarvan lijkt Schuivende Pane/en te 
zeer te zijn gefixeerd op de (centrale) overheid. Wat 
Etty en Quast terecht opmerkten over de Kamerfractie 
van de PvdA, kan nu ook van Schuivende Pane/en 
worden gezegd: 'Een belangrijk gevolg van deze ge
richtheid op het centrale overheidsapparaat is de over
accentuering van datgene wat zich binnen de directe 
invloedssfeer van de rijksoverheid afspeelt. Het den
ken over ontwikkelingen daarbuiten is daarentegen 
nogal onderontwikke/d. ' 21 Is de steeds groeiende 
kloof tussen een in zichzelf verstrikt rakend overheids
apparaat en een samenleving die zich aan die overheid 
steeds minder gelegen Iaat liggen, bijvoorbeeld niet te 
zeer over het hoofd gezien? Het noemen van inder
daad opvallende en belangwekkende maatschappelij
ke problemen (milieu etc .) is in dit verband niet vol
doende. Ik kom daarop terug, nadat ik de verschillen
de argumenten en conclusies nog eens op een rijtje heb 
gezet. 

De noodzaak van pluralistisch socialisme 
Uit het voorgaande moge duidelijk zijn geworden dat 
voor de hoofdstroom binnen de sociaal-democratie 
het Iokaal bestuur niet meer is dan een verlengstuk van 
de centrale overheid. Als het er op aan komt zijn 
sociaal-democraten dan ook veelal geen voorstander 
van decentralisatie. Daar tegenover stel ik dat (politie
ke) decentralisatie wenselijk is en dat de lokale over
heid meer is dan een verlengstuk van de centrale 
overheid. Mijns inziens dienen de lokale autonomie en 
de lokale democratie wei degelijk te worden gerespec
teerd, ook als zich andere meerderheden aftekenen 
dan ik persoonlijk wenselijk zou achten . 
Daarmee betrek ik, zo meen ik, meer dan een strikt 
persoonlijk standpunt. De sociaal-democratie zelf is 
bij een omhelzing van het communalisme wei degelijk 
gebaat. Ik noem daarvoor de volgende redenen. 
Allereerst is de sociaal-democratie om pragmatische 
redenen gebaat bij een grotere Iokale autonomie (en 
daarmee bij 'verdergaande' decentralisatie). Sommige 
sociaal-democraten lijken hiervan ook wei overtuigd. 
Ed van Thijn getuigde indertijd als minister van Bin
nenlandse Zaken van dit standpunt. Dat geldt niet 
voor vele andere sociaal-democraten die tamelijk half
slachtig stellen dat decentralisatie nuttig zou kunnen 
zijn, maar aan de uitvoering van de decentralisatie niet 
werkelijk meewerken. 
Maar er zijn niet aileen pragmatische, maar ook prin
cipie/e redenen voor de PvdA als belichaming van de 
sociaal-democratie in Nederland (overigens ook als de 
grootste partij ter linkerzijde in de Nederlandse poli
tiek) om het lokaal bestuur een zelfstandige plaats 
binnen het openbaar bestuur toe te kennen. 28 Zo 
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verhouden ontplooiingsmogelijkheden voor een 
ieder, als centraal thema in de sociaal-democratische 
ideologie, zich goed met een dichter bij de burger 
staand bestuur. Hoe aardig het ook kan zijn om aan 
een socialistische heilstaat te werken, gelijke mogelijk
heden tot zelfbeschikking verhouden zich slecht met 
een autoritaire staat en zelfs met centrale sturing. 
Aan het huidige tijdsgewricht is een wellicht nog 
belangrijker argument te ontlenen. Daarvoor is het 
goed nog eens in te gaan op de naar mijn mening 
belangrijkste omissie van Schuivende Pane/en. Laat 
gezegd zijn dat ik Schuivende Pane/en een voortreffe
lijk rapport acht, zeker als tegenhanger tegen al te 
gemakkelijke rechtse gedachten. Op heldere en over
tuigende wijze wordt aangetoond waarom de overheid 
een vooraanstaande, zij het niet centrale plaats dient 
in te nemen in de samenleving; hoe de overheid kan 
corrigeren waar de markt haar inherente fouten 
creeert. Vooral de enthousiaste toon van het rapport is 
zeer belangrijk in een tijd waarin de PvdA vooral in 
het defensief leek te zijn gedrongen. Maar deze toon 
mag ons niet doen vergeten, dat enkele wezenlijke 
maatschappelijke problemen onvoldoende worden 
belicht en dat onvoldoende aandacht aan de oplossing 
van deze problemen is geschonken. Dat overheid en 
samenleving steeds verder uit elkaar zijn gegroeid, 
waardoor enerzijds de overheid in haar eigen bestuur
lijke handelen is verstrikt geraakt en anderzijds de 
samenleving zich steeds minder aan de overheid gele
gen Iaat liggen, wordt onvoldoende voor het voetlicht 
gebracht. Daarop had een antwoord moeten worden 
geformuleerd en dat is nu juist niet gebeurd. 
Etty en Quast hebben deze voor de sociaal-democratie 
centrale problematiek overigens eerder geformuleerd: 
'hoe kan het politieke proces zo ingericht worden, dat 
de vervreemding tussen het overheidsingrijpen in de 
samenleving, en de mensen in wier naam dat formee/ 
gebeurt kan worden teruggedrongen. '29 

Het is te simpel om te denken dat meer planning en 
meer markt, zoals in Schuivende Pane/en aanbevolen, 
dit fundamentele probleem zal kunnen helpen oplos
sen. De crisis van het openbaar bestuur vereist meer, 
en vereist in ieder geval dat de kloof tussen overheid en 
samenleving wordt verkleind. 
Van groot belang daarbij is het streven naar democra
tisering, hoewel dit begrip Iicht tot spraakverwarring 
en tot verkeerd handelen kan Ieiden. 'Democratise
ring' moet voorzichtig worden gebruikt, aangezien het 
zo nadrukkelijk verwijst naar eerdere pogingen, in de 
jaren zestig en zeventig, om de kloof tussen overheid 
en samenleving te dichten. Toen is echter vooral ge
probeerd om die kloof te dichten door de burger (of 
Iiever: een enkele burger) dichter bij de overheid te 
brengen (inspraak, rechtsbescherming etc.) . Daarmee 
werd uiteindelijk de kloof niet gedicht en werd de 
overheid aileen maar in haar autonome positie beves
tigd. Nu zal de omgekeerde weg moeten worden be
wandeld. De overheid moet naar de samenleving wor
den teruggebracht. Dat kan aileen als de begrippen 
overheid en 'gemeenschap', weer meer overlap gaan 
vertonen, zoals eerder het geval leek te zijn. 30 Be-
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stuurscentrisme zal uit den boze moeten zijn en de 
overheid zal vee! meer in samenwerking met maat
schappelijke organisaties, met burgers ook, haar stu
rende functie moeten vervullen. Dit betekent aileen al 
dat de centrale overheid de lokale overheid vee! meer 
als partner moet zien dan als verlengstuk. Bovendien 
zal de politieke democratic moeten worden versterkt 
door Kalma' s sociale democratic . 
Daarnaast moet de overheid herkenbaarder worden . 
Omdat het lokaal bestuur dichter bij de burger staat, is 
vooral de lokale overheid in staat om de overheid 
herkenbaarder te maken . Door het belang van de 
beslissingen op rijksniveau is de gemiddelde burger tot 
op heden vanzelfsprekend meer gelnteresseerd in de 
landelijke dan in de lokale politiek, maar tegelijkertijd 
heeft hij aanzienlijk meer belangstelling voor nieuws 
uit de eigen gemeente en is, ondanks schommelingen 
in actieve betrokkenheid , engagement met lokale 
kwesties gemiddeld altijd groter dan met nationale of 
internationale kwesties. Zo luiden althans de resulta
ten van een recent onderzoek van het Sociaal en 
Cultureel Planbureau, dat ook constateerde dat bur
gers in bet algemeen een voorkeur hebben voor de 
versterking van de lokale ten opzichte van de centrale 
overheid . 31 

Mijn conclusie moge duidelijk zijn: de PvdA doet er 
als grote progressieve partij, die fundamentele maat
schappelijke veranderingen voorstaat, goed aan het 
communalisme meer aandacht te geven en het lokaal 
bestuur minder als verlengstuk van de centrale over
heid te bezien dan zij immer heeft gedaan. De doctrine 
van een gewaarborgd lokaal bestuur van Ruiterl2 ver
dient in dat verband de voile aandacht. 
De principiele (en pragmatische) argumenten voor een 
versterking van het communalisme binnen de sociaal
democratie mogen nog zo mooi klinken , ik besef ten 
volle dat vele sociaal-democraten met de uitwerking 
ervan grote moeite zullen hebben . Dat er verschillen 
tussen gemeenten bestaan en dat verschillen tussen 
gemeenten zelfs groter zullen worden, zal niet door 
iedereen in dank worden afgenomen. Een landelijke 
meerderheid zal minder dan momenteel het geval is 
gemeenten kunnen dwingen om een bepaalde beleids
lijn uit te zetten. Dat is bezwaarlijk voor hen die tot de 
landelijke meerderheid behoren. Daar staat tegenover 
dat een grotere lokale autonomie kansen biedt voor 
diegenen die landelijk tot de minderheid behoren, 
maar lokaal soms in een meerderheidspositie verke
ren. Bovendien, als lokale verschillen het uitvloeisel 
zijn van ruimere ontplooiingsmogelijkheden voor 
burgers , kunnen sociaal-democraten daar toch nooit 
tegen zijn? Pluralistisch socialisme is een mooi begrip . 
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Onbestaanbare klaarte van wegvluchtend water 
onder het nog dragende ijs, onder mij langs, ons beiden 
bijna rakend - nooit eerder naderde een heme! 
zijn oorsprong zo dicht - het gekelderde 
op de verte te verhalen 

ruisen, dat bakelieten 
doorademde zwijgen aan deze, gene, aan geen enkele 
kant van de lijn - steeds nietiger 
de gedachte aan wie, aan wat 
wij misschien waren 

een zich bier verloren hebbende 
spiegeling - hoeveel tijd zwartte de lei niet, en hoeveel 
schreven we niet aan later bij - onbedaarlijke 
helderheid, stilgezette wolken 
vlak boven de rietschoot 

die Iucht waarin over ons de doden waken 



Signalementen 

Overtuiging en wetenschap 

Het blijft tobben met de polemologie. Levert zij ons 
een werkelijke grondslag voor het beoordelen van de 
kansen op oorlog en vrede? Hoeveel wetenschappe
lijks heeft zij toe te voegen aan het politieke debat? Is 
het niet veeleer zo, dat deze tak van wetenschap een 
afspiegeling vormt van het politieke debat terzake. 
Over de kernproblemen van oorlogsvoorkoming in 
het nucleaire tijdperk !open de meningen sterk uiteen. 
Ook is men het maar zeer ten dele eens over de inhoud 
van termen en begrippen, Jaat staan over de vraag of 
een algemeen aanvaarde begrippendefinitie kan Jeiden 
tot aanvaarde en werkbare hypothesen. 
De economische wetenschap lijkt in vergelijking tot de 
polemologie een toonbeeld van ordening en objectivi
teit. Alhoewel die wetenschap de nodige barsten heeft 
opgelopen door de aanhoudende werkloosheid en de 
strijd tussen Keynesianen en aanbodeconomen is men 
het tenminste eens over de inhoud van begrippen als: 
betalingsbalans, financieringstekort en comparatieve 
kosten . Dat protectionisme de groei van de wereld
handel belemmert wordt niet betwist. 
Oat kan niet gezegd worden van de polemologie. Men 
is het niet eens over de inhoud van bijvoorbeeld het 
begrip wapenbeheersing en slaagt er daarom niet in op 
basis van een begripsbepaling tot algemeen aanvaarde 
hypothesen te komen. Oat ligt, in mijn opvatting als 
leek, aan het feit dat men van mening verschilt over de 
oorlogsvoorkomende rol van kernwapens, over de 
afschrikking. Iemand als Weede bijvoorbeeld twijfelt 
niet aan het belang van kernwapens voor de politieke 
en militaire stabiliteit. 1 Anderen, zoals Organski en 
Kugler menen juist het tegendeel. 2 

De Nederlandse polemoloog J. G. Siccama toont zich, 
evenals in andere geschriften, in zijn nieuwste boek 
Wapenbeheersing3 een aanhanger van de theorie, dat 
nucleaire afschrikking werkt. In die optiek wil Sicca
ma wapenbeheersing beschouwen: als instrument om 
militaire stabiliteit, met name in de nucleaire afschrik
kingsreactie te bereiken. Oat is heel iets anders dan de 
'verbale wapenbeheersing' , waaraan velen verslaafd 
zijn geraakt , volgens Siccama. Hij wijst een dergelijke 
nadruk op onderhandelingen af omdat helemaal niet 
gezegd is dat deze de kansen op wapengebruik vermin
deren . Siccama is dus geen aanhanger van de beroem
de stelregel van Helmut Schmidt: 'Wo geredet wird, 
wird nicht geschossen '. 
De vraag is echter of het onderscheid tussen stabiliteit 
en 'verbale wapenbeheersing' niet kunstmatig is en 
mank gaat aan het feit, dat de polemologie er niet in 
slaagt overtuigend te bewijzen hoe nucleaire afschrik
king oorlogsvoorkomend werkt. Daar hebben we mee 

te Ieven. Economische verschijnselen kunnen in de 
werkelijkheid getoetst worden. Het falen van af
schrikking niet. De prijs, ook in het geval van een zeer 
' beperkte' oorlog met kernwapengebruik, zou te hoog 
zijn . 
Aile hypothesen die ten grondslag liggen aan de huidi
ge afschrikkingstheorieen zijn, voorzover gebaseerd 
op het bezit van nucleaire wapens, niet toetsbaar aan 
ervaringsfeiten. De vergelijking met conventionele 
oorlogsvoering gaat niet op omdat daar wei de erva
ringsfeiten voor het oprapen liggen. De kwantitatieve 
conflictsanalyse houdt zich daar mee bezig. Maar die 
kan zich niet bezig houden met de gevolgen van nu
cleaire oorlogsvoering. Men moet de stelling dus uit
eindelijk vanuit het ongerijmde bewijzen: Omdat er in 
Europa geen oorlog is uitgebroken tussen Oost en 
West, ondanks spanningen rond Berlijn, de Cuba 
crisis enzovoort, hebben kernwapens hun oorlogs
voorkomende werking bewezen. De redenering is ook 
om te draaien: indien de afschrikking faalt is de 
vernietiging des te groter en de oorlogsvoorkomende 
en stabiliserende werking dus des te kleiner . 
Analoog bewijs aan het onderzoek van de polemolo
gie naar 'klassieke' oorlogen is pas mogelijk indien er 
na een 'beperkt' kernwapenconflict nog polemologen 
over zijn. Men moet deze vergelijking niet te ver 
doordrijven . De eenvoudige opmerking dat nucleaire 
afschrikking te vergelijken is met de persoon, die van 
een wolkenkrabber springt en bij het passeren van de 
tiende verdieping roept dat alles toch goed gaat Ievert 
nog geen bewijs op voor het binnenkort falen van de 
afschrikking. Elk jaar dat het goed gaat komt er 
immers een verdieping bij . 
Voor een politicus is er een ander probleem: Elk jaar 
dat het conflict uitblijft wordt het dreigen met totale 
vernietiging van een tegenstander waarmee men in 
vrede en niet in oorlog leeft moeilijker . De publieke 
opinie zal, met schommelingen, steeds bevreesder 
worden voor de ontwikkeling van de nucleaire wapens 
en steeds minder voor de tegenstander. Zeker wanneer 
de militaire macht van de tegenstander weliswaar nog 
steeds als bedreigend wordt ervaren maar de politieke 
intenties juist worden gezien als een bijdrage tot ant
spanning. Uiteindelijk zullen de politieke verhoudin
gen bepalender zijn voor het voorkomen van oorlog 
dan de militaire verhoudingen en mogelijkheden. 
Geen zinnige polemoloog die een oorlog tussen Frank
rijk en Duitsland nog voor mogelijk houdt, ondanks 
de militaire mogelijkheden . 
Wapenbeheersing tussen Oost en West is in die optiek 
het verbeteren van de politieke verhoudingen met 
behulp van afspraken over bewapening en militaire 
strategie. Uiteindelijk zal blijken of het risico van 
oorlog of politieke chantage in een kernwapenvrij 
Europa als groter of kleiner wordt ervaren in vergelij
king met een situatie waarin nucleaire afschrikking 
behouden blijft als instrument van vredeshandhaving. 
Oat is een vraag van politieke overtuiging en niet van 
wetenschap. 
De keuze van de PvdA voor een kernwapenvrij Euro
pa als einddoel te bereiken door wapenbeheersing en 
onderhandelen houdt wellicht onvermoede risico's in. 
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Wij schatten die op de lange duur kleiner in dan 
anderen, zoals Siccama, die vast willen blijven houden 
aan nucleaire afschrikking in Europa. Het zou dog
matisch zijn niet te erkennen dat daarvoor argumen
ten te geven zijn. Siccama en anderen hebben terecht 
gewezen op de vernietigende werking van een conven
tionele oorlog in Europa. Het hoog gelndustrialiseer
de West-Europa is inderdaad niet in staat om een 
langdurig conventioneel conflict zonder onmetelijke 
schade te overleven. Siccama merkt zelfs laconiek op 
dat een conventioneel evenwicht wei eens heel wat 
minder stabiel zou kunnen zijn dan de huidige situatie: 
'Wie de nucleaire slagschaduw, die Europa na 1945 
misschien in bedwang heeft gehouden, wil verwijde
ren moet ermee rekenen dat politici en generaals er 
dan minder zwaar aan tillen weer eens een oorlog te 
riskeren. Hier botst het streven naar een oorlogvrij 
Europa met het streven naar een kernwapenvrij we
relddeel' .4 

Kan dat risico verkleind worden door wapenbeheer
sing? Ja zegt Siccama, maar tot een bepaalde grens: 
het behoud van nucleaire afschrikkingsmiddelen in 
Europa. Verder gaat hij niet. Die overtuiging bepaalt 
ook de opzet van zijn boek. Het is een pleidooi om 
wapenbeheersing meer af te stemmen op de eigen
schappen van wapens met het oog op een zo groot 
mogelijke stabiliteit. Het gaat hem daarbij minder om 
de krachtsverhouding dan om het bewaren van de 
strategische stabiliteit door het verwerven van 'een 
onkwetsbaar vergeldingsvermogen'. 5 

Effecten van onderhandelingen 
Siccama heeft sterke argumenten voor zijn pleidooi. 
Immers de totale kernwapenvoorraad is, ondanks 
onderhandelen, gegroeid en meer divers in functie 
geworden. Is dat proces versterkt door onderhande
len? Dat blijft de vraag. 
De arsenalen zijn sinds het begin van de jaren zestig 
(totstandkoming non-proliferatieverdrag) sterk ge
groeid. Een doorgaand onderhandelingsproces maakt 
het steeds moeilijker om eenzijdige stappen te doen, 
omdat de andere partij die als zwakheid zal willen 
aanmerken. Dit herinnert aan de recente uitspraak 
van een Sowjet-wetenschapper, die van eenzijdige 
conventionele reducties aan Sowjet-zijde vee! meer 
verwacht dan van nieuwe moeizame conventionele 
onderhandelingen. Immers men hoeft dan niet open
lijk en direct concessies te doen. 
Daartegenover staat dat het doen van concessies in 
onderhandelingen ook geen windeieren in politieke 
zin behoeft te Jeggen. De westelijke verwarring rond 
het INF-akkoord na de Sovjet-concessies terzake 
spreekt boekdelen. Een doorgaand onderhandelings
proces dreigt ook in de toekomst steeds meer 'dubbel
besluiten' op te gaan Jeveren, dat wil zeggen een 
koppeling van bewapeningsbeslissingen aan onder
handelingen om extra pressie uit te oefenen. 
Siccama heeft in principe gelijk als hij wijst op de 
noodzaak op bepaalde terreinen eenzijdige stappen te 
doen, bijvoorbeeld op het gebied van de tactische 
nucleaire kernwapens. Maar zijn pleidooi om af te 
stappen van het onderhandelingsmodel als instrument 
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van wapenbeheersing miskent naar mijn mening twee 
belangrijke ontwikkelingen : 
l. Wapenbeheersing blijkt, in het geval van het INF
akkoord, wei tot absolute reducties, ook van een 
complete categorie wapens, te kunnen leiden. Dat 
moet ook hem, als aanhanger van een soort vernieuw
de onkwetsbaarheid, deugd doen. Een akkoord over 
vijftig procent reductie van strategische kernwapens 
leidt niet tot Siccama's doe! maar is wei een enorme 
ommekeer in de aantallen. Die heeft ook kwalitatieve 
betekenis. 
2. Net zoals kernwapens voor de komende jaren in ons 
midden zullen blijven, verdwijnen ook onderhande
lingen niet meer als vorm van politiek crisismanage
ment. Ondanks de schone theorieen van de Ameri
kaanse polemologen uit de jaren vijftig, die Siccama 
aanhaalt, is een terugkeer naar die tijd niet denkbaar . 
Onderhandelingen zijn niet meer weg te denken om de 
kansen op oorlog te verminderen. Die politieke keuze 
is gemaakt. Zij maken het mogelijk de motieven van 
de tegenstander beter te doorgronden. Dat werkt de 
voorspelbaarheid van zijn gedrag in de hand. 
Vanuit !outer militair strategisch oogpunt kan men in 
de wensen van Siccama, zoals aan het eind van zijn 
boek geformuleerd, een eind meegaan, ook als men de 
einddoelstelling van wapenbeheersing anders formu
leert. Dat eenzijdige en informele maatregelen vaak de 
voorkeur verdienen boven onderhandelingen en ver
dragen (conclusie 5, p. 176) is echter een miskenning 
van de noodzaak van politieke crisisbeheersing en 
samenwerking. Zelfs wanneer daar soms resultaten 
uitrollen, die niet in overeenstemming zijn met de 
theoretische wensenlijst van een militaire planner. 
Alhoewel Siccama de spraakverwarring rond het be
grip wapenbeheersing onder polemologen niet oplost 
heeft hij de grote verdienste te wijzen op de negatieve 
effecten, die ook onderhandelingen kunnen hebben. 
In zijn ijver die zijde aan te tonen verliest hij uit het 
oog, dat de politieke verhoudingen tussen de blokken 
uiteindelijk de vraag naar oorlogsvoorkoming bepa
len. De militaire strategieen zijn daarvan afgeleid . 
Naar mijn bescheiden mening verliest hij de rangorde 
soms uit het oog. Hoe zou je anders komen tot de zin: 
'Het is ze/fs denkbaar dat de Sovjet-Unie indien ze 
zich zou omvormen tot een kapitalistische democra
tie, een nog grotere bedreiging voor het Westen gaat 
vormen dan ze nu at is' .6 

Ik vond het de meest raadselachtige zin uit het boek 
wellicht ingegeven door het feit, dat het kwantitatieve 
ervaringsmateriaal van polemologen dateert uit het 
pre-nucleaire tijdperk, althans waar het gaat over de 
oorlogskansen tussen Oost en West. (Maarten van 
Traa) 

Noten 
I. E. Weede, Weltpolitik und Kriegsursachen im 20. Jahr

hundert, Oldenbourg Verlag, Miinchen/ Wenen, 1975 . 
2. A.F.K. Organski/ Jacek Kugler, The War Ledger, Uni

versity of Chicago Press, Chicago/ London, 1980. 
3. J.G . Siccama, Wapenbeheersing, Clingendael, Den 

Haag, 1987. 
4. A.w. p. 160. 
5. A.w. p. 135. 
6. A.w. p. 16. 
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HET SOCIALISME 
OP STERK WATER 

Veertien stellingen 

Paul Kalma 

De Partij van de Arbeid, zo 
menen vriend en vijand, is toe aan 
een grondige herorientatie. In de 14 
stellingen van dit 'manifest' betoogt 
Paul Kalma dat zo'n herorientatie 
niet begint met speculaties over de 
toekomst, maar met een herwaarde
ring van het eigen verleden. 

De sociaal-democratie moet 
zich rekenschap geven van haar 
successen. Ze heeft de liberale 
samenleving niet vernietigd of 

ingeperkt, maar op een zeer specifie
ke wijze helpen organiseren, met het 
'recht op arbeid' en 'democratisering' 
als uitgangspunt. 

Deze methode van maatschap
pijhervorming heeft nog niets van 
haar actualiteit veri oren. Ze kan de 
basis vormen voor een wervend 
politiek programma, dat aan nieuwe 
aspiraties (individualisering) en 
nieuwe problemen (milieu) recht 
doet, en dat de hang naar nostalgie, 
zowel ter rechter- als ter linkerzijde 
(neo-conservatisme, eco-socialisme) 
met kracht terugwijst. 

De prijs van een dergelijk 
programma: een definitief afscheid 
van de traditionele socialistische 
ideologie, die als een vlucht voor de 
liberale samenleving moet worden 
opgevat, en wijziging van het PvdA
beleid op belangrijke onderdelen. 

lng., 164 pag.,f 24,90 
ISBN 9036800781 

Belt u voor uw rechtstreekse 
bestelling bij de uitgever Libresso: 
05700-33155. 

Ook verkrijgbaar via de boekhandel. 
Prijswijzigingen voorbehouden. 

VAN LOG HUM SLATERUS 
Wetenschappelijke Postbus 23 

uitgeverij 7400 GA Deventer 



AAN VRIJHEID GEBQNDEN 
Sociaal-democratie, mensenrechten en buitenlands 

beleid 

Marnix Krop 

Bestaat socialistische buiten
landse politiek? Volgens velen is er 
weinig dat de sociaal-democratie 
onderscheidt van politieke stromin· 
gen rechts van haar. Aileen het 
communisme vertoont een eigen 
'socialistisch' profiel in de wereld· 
politiek. 

Dit WBS-cahier bepleit een 
centrale plaats voor de mensen
rechten in socialistisch buitenlands 
beleid. De rechten van de mens 
vormen immers het hart van het 
democratisch socialisme. 

Tevens weerspiegelen zij de 
ideal istische, international istische 
traditie die bij nadere beschouwing 

het kenmerk van de sociaal· 
democratie blijkt te zijn. 

Toch vraagt zo'n pleidooi om 
moeilijkheden. De historie toont dat 
socialisten vaak slecht met de 
mensenrechten raad weten. De 
verhouding tussen socialisme en 
democratie is geenszins van 
spanning vrij. Het betoog voert dan 
ook tot een kritisch onderzoek van 
het socialistisch gedachtengoed. Tot 
een herwaardering van de 'sociaal· 
democratische ontwikkeling', het 
maatschappijtype dat in Europa met 
val len en opstaan is gegroeid. 

De mensenrechten in het 
buitenlands beleid zijn dus een 
toetssteen voor de socialistische 
indentiteit. Zij werpen daarnaast Iicht 
op de internationale positie van de 
sociaal-democratie. Zij geven 
tenslotte ook inzicht in de mogelijk· 
heid van politieke en sociale 
verandering, zowel in als tussen 
Ianden. 

Op be"invloeding daarvan is 
socialistisch buitenlands beleid 
gericht, voorzover de taaie logica van 
het internationale systeem dat 
toelaat. 

lng., 151 pag.,/28,
ISBN 9036800358 

Belt u voor uw rechtstreekse 
bestelling bij de uitgever Libresso: 
05700-33155. 

Ook verkrijgbaar via de boekhandel. 
Prijswijzigingen voorbehouden. 
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Loonkosten 

De PvdA is enthousiast over de resultaten van de Wet
Vermeend/Moor. Dankzij die wet zijn inmiddels zo'n 
twaalfduizend langdurig werklozen aan het werk ge
holpen. Maandelijks komen daar nog ongeveer dui
zend bij. Wat toont het succes van de wet nu aan? 
Blijkbaar dat (langdurige) werkloosheid in belangrij
ke mate een probleem is van te hoge loonkosten. Im
mers de Wet-Vermeend/Moor Ievert de werkgever een 
besparing van negentien procent op de loonkosten op. 
De PvdA verzette zich onlangs heftig tegen het voor
nemen van het kabinet om het minimumloon voor 
werknemers onder 27 jaar te verlagen. Volgens het ka
binet zou dat de arbeidsmarktkansen van jongeren ten 
goede komen. De PvdA bracht daar tegenin, dat een 
lager minimumloon de werkloosheid onder jongeren 
nauwelijks vermindert, maar voornamelijk tot ver
dringing van goedkope door nog goedkopere arbeids
krachten leidt. 
Zijn lagere loonkosten nu wei of niet goed voor de 
werkgelegenheid? Blijkbaar hangt het er vanaf wie het 
voorstel doet. 

Ondertussen kunnen bij het succes van de Wet-Ver
meend/Moor wei enkele kanttekeningen worden ge
plaatst. De twaalfduizend personen die een baan heb
ben gevonden vormen slechts zeven procent van de 
doelgroep van langdurig werklozen en minder dan 
twee procent van aile werklozen. Bovendien zijn, vol
gens optimistische schattingen, niet meer dan vier van 
de tien banen werkelijk nieuw. 
Het totale aantal werklozen is het afgelopen jaar nau
welijks meer gedaald. Wei begint het aandeel van 
langdurig werklozen iets terug te !open. De kans op 
werk wordt dus blijkbaar iets eerlijker over de werklo
zen verdeeld. 
Dit lijkt inderdaad het hoogst bereikbare wanneer 
men er niet meer in slaagt om ook de werkenden aan 
een eerlijker verdeling van het werk - en daarmee van 
de werkloosheid - te Iaten bijdragen. 

Paul de Beer 
Medewerker van de Wiardi 
Beckman Stichting; tijdelijk 
werkzaam bij de Industrie 
bondFNV 
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'De onmiskenbare tragiek van Jacques de Kadt'. 
Een interview met J .M. den Uyl 

Vorige maand overfeed, negentig jaar oud, Jacques de Kadt, politicus en schrijver. De Kadt manifesteerde zich 
in deperiode tussen beide wereldoorlogen vooral als revolutionair socialist. Hi} was lid van de CPH (1919-1924) 
en van de OSP (1932-1934), en in de tussenliggende periode van de SDAP (1928-1932) . Na de Tweede Wereld
oorlog trad hi} toe tot de Partij van de Arbeid. Hi} maakte van 1948 tot 1963 dee/ uit van de Tweede Kamer
fractie van deze partij, en was in die functie onder meer woordvoerder op het gebied van de buitenlandse 
politiek. In 1970 bedankte hi} voor het lidmaatschap van de PvdA. 
De Kadt zal echter vooral in de herinnering blijven als politiek theoreticus en essayist. Hi} schreef, in de jaren 
dertig, twee omvangrijke politieke studies (Van tsarisme tot stalinisme, Het fascisme en de nieuwe vrijheid), 
waarvan het belang, buiten zijn directe omgeving, pas vee/later werd onderkend. Voorts was hi} auteur van 
tientallen essays op het gebied van politiek en cultuur, en van talloze commentaren op actuele politieke 
ontwikkelingen. Een dee/ van zijn werk vindt men terug in dejaargangen van dit tijdschrift, waarvan hi} zo'n 
vijftienjaar, tot 1963, redacteur is geweest. 
Ter herdenking van De Kadt publiceren wij hieronder een kort interview met degene die zelf, eind vorig jaar, 
plotseling overfeed, en op wiens Ieven en werk wij dit jaar nog uitvoerig terug hopen te komen: J oop den Uyl. 
Den Uyl was jarenlang fractiegenoot van De Kadt, en heeft, ook naar eigen zeggen, sterk de invloed van zijn 
geschriften, in het bijzonder van Het fascisme en de nieuwe vrijheid, ondergaan. 
Het interview werd gehouden op 24 september 1987. 

We hebben afgesproken op het Binnenhof en worden 
bij de portier opgehaald door een medewerkster van 
Den Uyl, die ons leidt door het Haagse doolhof naar 
de kamer van de oud-premier. Den Uyl heeft weinig 
tijd, hooguit een half uurtje, deelt zij ons mee en voegt 
eraan toe: 'maar dat moet meer dan voldoende zijn 
voor De Kadt ' . Met de schaarse tijd van Den Uyl blijkt 
het uiteindelijk mee te vallen. Aanvankelijk lijkt Den 
Uyl met zijn gedachten bij Gruyters, minister van 
Volkshuisvesting in het kabinet-Den Uyl, die later in 
de middag voor de parlementaire enquetecommissie 
moet verschijnen, maar gaandeweg verdringt De Kadt 
voor meer dan een half uur Gruyters naar de achter
grond. 
Den Uyl raakte in de oorlog gei'mponeerd door het nog 
steeds bekendste werk van De Kadt, Het fascisme en 
de nieuwe vrijheid. Hij leerde De Kadt persoonlijk 
kennen in 1949 toen hij directeur werd van de Wiardi 
Beckman Stichting en redacteur van Socialisme en De
mocratie waarin De Kadt publiceerde. Vanaf 1956 tot 
1963 maakt Den Uyl hem dagelijks mee in de Kamer. 
Den Uyl zag De Kadt voor het Jaatst drie jaar geleden, 
toen hij De Kadt het eerste exemplaar van Het Jaar
boek voor het democratisch socialisme uitreikte: 'hij 
was nog goed bij, al wei een oudere man maar nog be
hoorlijk ad rem. Kort daarop is hij snel geestelijk ach
teruit gegaan', aid us de oud-premier die terugblik
kend opmerkt: 'ik ken Jacques goed, ja.' 
Wat De Kadt tot een opvallend figuur maakte in de 
doorgaans bedaarde Nederlandse politiek is zijn radi
calisme. Hij had uitgesproken standpunten en hij 
hield die vaak z6 lang vol dat ze tot onoverkomelijke 
conflicten leidden met de partij waar hij lid van was. 
De CPH en de SDAP royeerden hem en zelfs in de On-

afhankelijk Socialistische Partij (OSP), die hij in 1932 
zelf oprichtte, hield hij het niet Ianger dan twee jaar 
vol. Tegen deze achtergrond is het opmerkelijk dat hij 
na de oorlog vijftien jaar lang onafgebroken de PvdA 
als Kamerlid trouw bleef. Want ook toen was hij vaak 
in de contramine. Den Uyl over het beeld van De Kadt 
als politieke scherpslijper: 
'De meesten hebben op grond van zijn loopbaan en 
wat hij geschreven heeft zich een beeld gevormd van 
een excentriek man. Maar het beeld van de geradicali
seerde, scherp toegeslepen man was zeker niet het 
beeld dat diegenen hebben behouden die hem van de 
omgang kennen. Er was een zekere tegenstelling tus
sen de scherpte als hij schreef en de gematigdheid 
waarmee hij zich omgaf als hij sprak. Dat heeft hij al
tijd gehad en in die zin was het een typische intellectu
eel, een man die, als hij aileen was, zich achter de 
schrijfmachine oplaadde en tot zeer markante uitspra
ken kwam, die vaak ook het lezen buitengewoon amu
sant maakten, interessant. Zijn optreden als fractielid 
was anders. Daarin functioneerde hij normaal en was 
hij volkomen geaccepteerd. Hij was buitengewoon 
voorkomend en vriendelijk. Ik zou bijna willen zeg
gen, hij was daar het toppunt van normaliteit: hij ver
scheen altijd op tijd en uitte zich zeer behoedzaam.' 

Naar aanleding van De Kadts verjaardag zijn een aan
tal stukken in de pers verschenen die allemaal zeer to
vend zijn. Hi} wordt door Bart Tromp bijvoorbeeld 
geprezen als een briljant essayist. Wat vindt u daar 
van? 

'Wat per saldo blijft hangen is de erkenning van het 
superieure en soms zelfs sublieme van zijn formule-

Jos Havermans/ Michel 
Gijselhart 
Beiden studeren geschiedenis 
aan de Universiteit van 
Amsterdam. 
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ringsvermogen en inzicht. Ik vind het aan de andere 
kant toch wat goedkoop als u me dat zo zegt, dat men
sen die toch iets van zijn totale "Werdegang" moeten 
kennen aileen maar die !of overhouden, want dat is 
natuurlijk ook geen eerlijk beeld. Dan lijkt het net als
of het ongelijk helemaal bij de anderen ligt.' 

Er is van De Kadt gezegd dat hi} uw politieke leer
meester is geweest. 

'In die zin dat Hetfascisme en de nieuwe vrijheid een 
grote invloed op mij heeft uitgeoefend en, weer anders 
gezegd, dat ik aan het boek de overtuiging heb overge
houden dat je de democratie niet kunt verdedigen zon
der een duidelijke lading; de democratie is geen gege
venheid die je met rust kunt Iaten en dan wei intact 
blijft. De democratie zal in aile tijden eigen idealen, 
eigen doeleinden moeten ontwerpen om levend en 
tastbaar te blijven. En een van de voornaamste lessen 
van De Kadt is dat de democratie ten onder is gegaan 
aan eigen dadeloosheid, dat die niet was opgewassen 
tegen de dynamiek van het fascisme. In die zin is hij 
ook een leermeester, maar ik heb vele leermeesters en 
ik ben best bereid om De Kadt daartoe te rekenen, 
maar niet in het bijzonder.' 

In Het fascisme en de nieuwe vrijheid stelt De Kadt dat 
het socialisme zich te eenzi}dig rich! op materiiHe ver
betering en culturele aspecten verwaarloost. Hi} 
spreekt zi}n afkeur uit over wat hi} noemt 'de maag
mens' die hi} plaatst tegenover 'de cultuurmens'. Een 
uitspraak van u uit 1956 doet sterk denken aan deze 
opvatting van De Kadt: 'Een dergelijke partij (socia
listische partij - JH I MG) behoeft een perspectief dat 
iets meer inhoudt dan de veertigurige werkweek, een 
behoorlijk ouderdomspensioen, een auto, een televi
sietoestel en een ijskast voor elk gezin.' 

'Dit sluit dus nauw aan bij wat ik zo even opmerkte 
over de dynamiek die de democratie nodig heeft. Een 
zinsnede als deze neem ik ook vandaag nog voor mijn 
rekening. Je kunt er niet op vertrouwen dat de demo
cratie overeind blijft als er niets anders is dan een veer
tigurige werkweek, de auto en televisietoestel. Men 
moet begrijpen dat de democratie aileen intact blijft 
als zij verdedigd wordt en als zij dynamisch geladen 
wordt, als mensen daarin ook een toekomstvervulling 
kunnen zien.' 
'Kijk, het socialisme van De Kadt in de jaren dertig 
heeft een tijd gepronkt met de naam cultuur-socialis
me. Dat vond ik in zoverre onjuist dat ik niet zag dat 
daar een bijzondere culturele geladenheid aanwezig 
was. Ik vond wei dater een vergaande belangstelling 
was voor culturele verschijnselen buiten de politiek
in-enge-zin om en dat heb ik altijd getracht binnen de 
PvdA te inaugureren, vast te houden.' 

U bent in '56 in de Kamer gekomen. U word! altijd in
gedeeld bij de 'groep' De Kadt/Goedhart. 

'Nou, dat is onzin! En altijd? Nee, een enkeling doet 
dat. Er was geen sprake van dat ik aansluiting zocht 
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bij de groep Goedhart!De Kadt.' 

De Kadt was voorstander van een harde opstelling te
genover het Sovjetcommunisme. Zat u op dezelfde 
lijn? 

'Wat de internationale politiek betreft, zeker niet. Wei 
is het zo dat ik vond dat, toen de Russische inval in 
Hongarije net achter de rug was, in 1956, een duidelij
ke reactie van het Westen noodzakelijk was. Dat hoef
de geen oorlogsreactie te zijn, maar het kon niet met 
de mantel der lief de worden toegedekt. Ik heb me ook 
verzet tegen het wereldcommunisme zoals zich dat 
openbaarde in Tsjechoslowakije in 1968. En zo zijn er 
wei meer momenten geweest. Maar in de houding ten 
opzichte van het Midden-Oosten, ben ik altijd van me
ning geweest dat er geen oplossing mogelijk was zon
·der dat de Sovjet-Unie daar aan meewerkte. En toen 
De Kadt in '67 dat boekje publiceerde, Methode Js
rai!l, was ik het daar zeer mee oneens, en dat weet hij 
ook wei.' 

Uw kijk op het communisme is genuanceerder dan die 
vanDeKadt? 

'Zeker. Ik heb altijd Het fascisme en de nieuwe vrij
heid bewonderd, dat doe ik vandaag nog, nog altijd 
een boek wat de moeite waard is en grote kwaliteiten 
heeft. Maar ik heb nooit het Sovjet-communisme ge
zien als zo eenzijdig bepaald door de zucht tot wereld
overheersing, als dat bij De Kadt en Goedhart het ge
val was. Ik heb in vroeger jaren, onder invloed van 
Van Randwijk en de zijnen, gezien hoezeer vaderland
se motieven een rol speelden in het Sovjet
communisme en hoezeer daarin het feit dat twintig 
rniljoen Russen zijn omgekomen in wat zij de "Vader
landse Oorlog" noemen een constituerend feit is van 
verdragende betekenis. Wat dat betreft heb ik altijd 
het idee gehad dat De Kadt, Goedhart in mindere ma
te, dat zij geestdrijvers waren. In dat fanatieke anti
communisme heb ik me nooit kunnen vinden, maar 
dat is natuurlijk nog iets anders dan knipogen naar het 
communisme, respectievelijk als "fellowtraveller" te 
fungeren, want dat heb ik nooit gedaan.' 

Isolement 
Toen De Kadt de pensioengerechtigde leeftijd bereik
te, verliet hij de Kamer. Het zou zes jaar duren voor
dat hij ook zijn laatste banden met de PvdA verbrak. 
In 1970 zegde hij zijn lidmaatschap op, uit onvrede 
met de sterke positie die Nieuw Links zich binnen de 
PvdA had verworven. Vooral de kritiek op de NAVO 
en de neiging tot polarisatie van Nieuw Links waren 
hem een doorn in het oog. In 1972 verscheen De poli
tiek der gematigden, een lijvig politiek pamflet waarin 
De Kadt zijn kritiek op de koers van de PvdA op een 
felle, verbitterde wijze uitte. 
'De Kadt is weggegaan aan de vooravond van grote 
veranderingen die door de revolutie van zestig werden 
gebracht. Ik heb De Kadt, toen hij de Kamer had ver
laten, weergezien in eigenlijk wat tragische omstan
digheden. Hij behoorde toen tot de malcontenten, de 
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club gewest Gelderland waaruit DS'70 ontstaan is, 
waarvan overigens De Kadt bij mijn weten nooit lid 
geweest is omdat hij dat ook maar een bouwvallige 
troep vond. We hebben destijds een of twee sa
mensprekingen gehad met die groep malcontenten en 
toen kreeg ik toch een wat trieste indruk van De Kadt: 
gei'soleerd, hij stond buiten de hoofdstroom van het 
socialisme. Hij bedankte in '70 ook als lid van de 
PvdA. Daarna heb ik een, twee keer met hem gespro
ken maar niet echt vee! meer van hem gehoord totdat 
zijn grote boek verscheen: De politiek der gematigden. 
En dat vond ik nogal een afknapper. Hij is daar 
iemand die niet meer gehoorzaam is aan het vrije den
ken, maar tot slaaf van een bepaald denkpatroon is ge
worden. Het boek haalt het op geen stukken na bij Het 
jascisme en de nieuwe vrijheid: het had voor elk pro
bleem dezelfde oplossing in petto en die werd het hele 
boek doorgezaaid. Het was een zeer neerdrukkend 
boek. Dat vond ik heel triestmakend, de ervaring dat 
zo'n groot intellect - want dat is De Kadt onmisken
baar - op dat punt was aangeland en het zijn laatste 
vervulling was van grote denkbeelden. En of het an
ders gekund had? J a, dan kom je op allerlei menselijke 
afwegingen.' 

Heejt hi} het u kwalijk genomen datu Nieuw Links . . . 

'Jawel, in de artikelen in Tirade, hoewel die niet zon
dermeer afbrekend en tegen mij gericht zijn, ben ik 
toch wei iemand die Nieuw Links teveel ruimte heeft 
gelaten. En dat heeft hij mij zeker kwalijk genomen.' 

U liep ze/f toch ook niet warm voor Nieuw Links? 

'Nee, zeker niet. Ik hoef me de kritiek van De Kadt en 
van a! die mensen die naar DS'70 zijn gegaan ook niet 
aan te trekken . ' 

De orientatie van de PvdA aan het eind van de jaren 
zestig, beginjaren zeventig op andere bewegingen dan 
aileen de arbeidersbeweging, dus die middengroepen, 
waar u altijd voor gepleit heejt, daarvan is De Kadt 
toch altijd een voorstander van geweest? 

'Zeker, zeker. Dat is ook de onmiskenbare tragiek van 
De Kadt. Hij heeft altijd gepleit voor orientatie op de 
middengroepen en partij gekozen tegen wat hij noem
de het arbeiderisme. Dat vind je a! bij De Kadt in deja
ren dertig: dat het arbeiderisme geen machtsbasis had. 
En dus zou hij ook tevreden moeten zijn dat de PvdA 
ten lange leste heel bewust de weg heeft gezocht voor 
orientatie op de milieubeweging, de vredesbeweging, 
de democratiseringsbeweging en de vrouwenbewe
ging.' 

Eind jaren zestig, begin jaren zeventig is De Kadt in 
een gei'soleerde positie geraakt. In zekere zin kun je 
zeggen dat hi} dan weer terug is waar hi} voor de oor
log ook was, toen hi} vaak met conjlicten uit de partij 
staple. De periode dat hi} in de Kamer zat vormt 
daarop een uitzondering. Heejt u daar een verklaring 
voor? 

'Ik geloof dat het functioneren in de Kamer hem veel 
voldoening gaf. Hij was een vooraanstaand lid in de 
fractiecommissie buitenlandse zaken met Van der 
Goes, Goedhart, Patijn en soortgelijke mensen . Hij 
sprak daar over algemene politieke problemen. Hij 
was een erkend, redelijk gezaghebbend lid van de frac
tie. Ik denk dus dat hij toen bereikt heeft wat hij ideali
ter kon bereiken: een redelijke, duidelijke invloed in 
een grote politieke stroming. En ik vind dat hij dat, 
met diegenen die naar DS'70 zijn afgezwaaid, licht
vaardig in de waagschaal heeft gesteld door uit de par
tij te stappen.' 

Ook a! tijdens zijn kamerlidmaatschap heeft De Kadt 
zich herhaaldelijk uiterst kritisch opgesteld tegenover 
zijn eigen partij. Het meest spraakmakend was zijn rol 
bij het aftreden van fractievoorzitter Jaap Burger in 
1962. De Kadt, samen met de fractieleden Vondeling, 
Samkalden, Suurhoff en Den Uyl, bekritiseerde de 
koers die de PvdA onder Burger voerde. Zijn felle 
wijze van oppositie voeren zou de door hen gewenste 
doorbraak naar de middengroepen belemmeren en de 
terugkeer van de PvdA in de regering bemoeilijken. 
Deze kritiek kwam naar buiten door enkele artikelen 
in Het Parool en door een artikel van Jacques De Kadt 
in het Socialisme en Democratie van november 1961 . 

Dat artikel van De Kadt was getiteld 'Fa/end . .. 

' "Falende oppositie". En dat leek toen aan te sluiten 
bij de campagne die door Het Parool werd gevoerd te
gen Burger.' 

In het boek van Chris van Esterik en Joop van Tijn 
over Burger(Jaap Burger, een Ieven lang dwars) word! 
gesteld dat De Kadt met dat artikel Burger de doods
klap zou hebben gegeven. 

'Daar geloof ik niets van.' 

U heejt het gelezen? 

'Ik heb het gelezen . Nee, dat is historisch, feitelijk niet 
juist. Dat artikel heeft wei een rolletje gespeeld, maar 
toch een bijrol.' 

Voor Het Parool kwam De Kadts artikel uiterst gele
gen en het heejt er misbruik van gemaakt! 

'Ja, het is op een wat ostentatieve wijze gehanteerd in 
Het Parool. Ook daar is echter van het artikel geen 
hoofdzaak gemaakt. Er was a! een zelfstandige cam
pagne tegen Burger bezig v66rdat het artikel van De 
Kadt verscheen. In het bestuur van PvdA heeft men 
niet zo zwaar getild aan het artikel in Socialisme en 
Democratie. En dat is ook door Burger zelf aanvaard. 
De lezing die Van Esterik en Van Tijn geven is dus ook 
in strijd met de eigen lezing van Burger zoals hij die in 
het partijbestuur gegeven heeft. Nee, het was zeker 
geen doodsklap en het was zeker ook geen beslissende 
factor.' 
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Hoe reageerde De Kadt op de verontwaardiging die 
Falende oppositie opriep? 

'Dat vond hij wei vervelend, maar hij zei dat niet zo 
bedoeld te hebben. Hij deelde ten dele de argumenten 
die de aanvallers van Burger in Het Parool hanteer
den, maar zeker niet helemaal. Het was niet de bedoe
ling van De Kadt Burgers aftreden te bespoedigen.' 

Tegenmelodie 

Denkt u dat De Kadt meer had kunnen bereiken, bij
voorbeeld een ministerschap? 

'Dat weet ik niet, dat denk ik niet, maar een hoogle
raarschap in de politicologie was denkbaar geweest. 
Er waren natuurlijk bezwaren tegen hem in te bren
gen, tegen zijn, wat Charles Timmer noemde, commu
nistische wijze van redeneren en analyseren. Maar als 
je het allemaal optelt dan kun je toch niet ontkennen 
dat De Kadt over een aantal wereldverschijnselen op 
een zeer indringende manier geschreven heeft. En als 
je dan ziet wie allemaal hoogleraar geworden zijn .. . ' 

Denkt u dat hi} dat geambieerd zou hebben? 

'J a, ik denk van wei.' 

Maar hi} moest niet vee! hebben van het universitaire 
milieu! 

'Nee, dat zat natuurlijk ook in de weg. Hij had de nei
ging, vroeger al, om het universitaire milieu van zich 
af te schoppen, het literaire milieu van zich af te 
schoppen. Hij was iemand die gemakkelijk en graag 
vijanden maakte. Hij heeft het zich in die zin niet ge
makkelijk gemaakt. En daarom denk ik dat juist het 
milieu van de Tweede-Kamerfractie een heel goed mi
lieu voor hem was.' 

De Kadt is nooit een groot politiek Ieider geworden. 
Volgens Josine Meyer, een oude vriendin van De 
Kadt, komt dat doordat hi} iemand was die aileen 
maar met geestverwanten kon samenwerken. 

'Daar zit iets in. Tot zijn zwakheden en tot zijn gebre
ken behoort dat zijn orgaan voor de kwaliteiten van 
anderen, op ander gebied, zwak ontwikkeld is. Hij 
heeft natuurlijk onnodig talloze mensen de grond in 
getrapt door een heellaatdunkend zinnetje. Toevallig 
kreeg ik laatst een stuk van hem onder ogen over het 
beginselprogramma van '59 - en nou ben ik daar ook 
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niet een groot bewonderaar van, want het was slechts 
gematigd vernieuwend ten opzichte van '47 - maar 
De Kadt boorde dat in een paar zinnen helemaal de 
grond in. En waar is dat goed voor? Iedereen weet dat 
een program schrijven moeilijk is, en dat het een pro
dukt is van veel compromissen.' 
'Hij was dus vaak zeer eenkennig, autoritair en ook 
wei met een schijn van arrogantie bezig. Het grondver
wijt dat je De Kadt altijd maakte was dat hij zich zo ar
rogant uitte ten opzichte van het werk van anderen. En 
daarin heb ik hem vaak verdedigd omdat, als je hem 
kende in de persoonlijke omgang, van die arrogantie 
niet veel overbleef. Maar ga je aileen af op zijn schrijf
produkten dan moet je toegeven dat hij zich ondenk
bare malen op laatdunkende wijze over anderen heeft 
uitgelaten.' 
'Nee, ik heb mij de laatste jaren nogal eens verwon
derd dat hij zich zo had Iaten vereenzamen. Neem een 
man als Anton Constandse, die een paar jaar geleden 
overleden is, maar die tot bijna zijn levensavond zeer 
actief was, stukken schreef en op de radio kwam, en 
dan dacht ik, ja dat mist De Kadt; hij wordt niet meer 
genoemd, hij wordt niet meer gevraagd en wie zijn 
schuld is dat nou? En dan denk ik toch dat de schuld 
daarvan goeddeels bij De Kadt zelf lag en dat dat een 
zekere vereenzaming in de hand heeft gewerkt. Goed, 
dat hoeft geen afbreuk te doen aan de hoge !of voor 
die vaak superieure stukken die hij schreef, maar dat 
moet je allemaal wei in aanmerking nemen als je een 
eerlijk oordeel wilt vellen over de kwaliteit van zijn 
werk en persoon. De Kadt had zeker zijn tekorten, en 
die zijn niet gering, maar nogmaals ik behoor tot dege
nen die hem een hoog cijfer blijven geven, zijn hele Ie
ven overziende, voor wat hij in geschrifte allemaal ge
presteerd heeft .' 

De Kadt heeft contact gehad metTer Braak en DuPer
ron. Ter Braak had waardering voor De Kadt maar 
vond dat het hem ontbrak aan 'een tegenmelodie'. 

'Ja, dat vind ik een hele goede typering. Hij was altijd 
bezig met betogen en miste inderdaad de tegenmelodie 
om dat allemaal te relativeren. Ter Braak schreef: 
'' Als ik wist dat ik morgenmiddag aan mijn einde zou 
zijn, dan zou ik niet meer gaan schrijven maar een 
wandeling prefereren en het betrekkelijke van alles 
zien" . Dat vermogen had Ter Braak en dat vermogen 
had De Kadt denk ik maar heel weinig en daardoor 
ook krijgt zijn bestaan iets wanhopigs in de zin van: 
hij heeft zijn herinneringen niet afgemaakt, hij heeft 
zijn analyses niet afgemaakt, hij heeft zijn bestaan 
niet afgemaakt. Zo lijkt het.' 
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Intellectuelen-socialisme in Nederland 
1894-1940 

De opkomst van het democratisch socialisme in Ne
derland en daarbuiten kan, zo weten we inmiddels, 
niet zomaar worden gelijkgesteld met de geleidelijke 
zelfbevrijding van het industriele proletariaat. Zij 
heeft tegelijkertijd de bewustwording en maatschap
pelijke machtsvorming gediend van een tweede, aan
vankelijk vee! minder goed zichtbare klasse: die van de 
dragers van de produktiekracht 'kennisgeleide organi
satie' ofwel de intellectuelen. Het is van belang om dit 
tweevoudige klasse-karakter van het democratisch so
cialisme te onderstrepen en te onderzoeken, juist om
dat de intelligentsia vaak haar eigen motieven en be
langen heeft schuilgehouden achter die van de grotere 
klasse waarmee zij meende in theoretisch en politiek 
opzicht samen te vallen. De intellectuelen hebben zich 
vaak een proletariaat geboetseerd naar eigen beeld en 
gelijkenis, zodat elementen van hun eigen identiteit, 
van hun besef van historische urgentie en maatschap
pelijke roeping, werden geprojecteerd op het wijdere 
sociologische scherm van de 'armste en talrijkste klas
se': de klasse die zowel op grond van haar numerieke 
sterkte als haar intense uitbuitingstoestand het socia
listisch project aan de vereiste massabasis leek te kun
nen helpen. 1 

Deze gedeeltelijke zelfverhulling en zelfverwaarlozing 
van de intellectuelen (die tegelijkertijd een vorm van 
hoge arrogantie is) komt men natuurlijk het duide
lijkst tegen in het klassieke marxisme, hoewel sterker 
in zijn revolutionaire dan in zijn reformistische va
riant. De opkomst van het revisionisme (Bernstein, De 
Man) zorgt daarentegen voor een verwijdering van de
ze 'proletarische' mythe, en voor een meer 
rechtstreekse erkenning door de intellectuelen van hun 
eigen verdrongen identiteit en verhoopte maatschap
pelijke roeping. Dit kan ook als volgt worden uitge
drukt: terwijl de intellectuele klasse aanvankelijk nog 
over zichzelf spreekt in de vervreemdende metafoor 
van het 'proletariaat', geeft zij zich in deze tweede 
ideologische fase duidelijker rekenschap van een so
ciologisch 'zelf' dat eerst nog schuilging achter die me
tafoor, en aanvaardt nu zonder steun 'van buiten' 
zelfbewust haar universalistische historische roeping. 
Als het proleariaat, zoals Gouldner stelt, slechts hek
kesluiter is van een lange reeks van historische actoren 
die door de intellectuelen werden 'geronseld' om de 
voorziening van hun eigen belangen en doeleinden vei
lig te stellen, markeert het revisionisme een ideologi
sche fase waarin aan dit ronselen een einde komt en de 
ronselaar, om het modern te zeggen, 'zichzelf tegen
komt': de missie waartoe vroeger het proletariaat 
werd geroepen wordt nu door de missionaris voor 
zichzelf gereserveerd. Dit ogenblik van gedeeltelijke 
zelfherkenning heeft overigens geen invloed op de uni-

versalistische formulering van het emancipatorisch 
project zelf (dat is ook waarom het partieel is en ge
mankeerd). Terwijl de intellectuelen niet Ianger ver
stoppertje spelen achter de brede rug van het proleta
riaat, achten zij zichzelf onverminderd geroepen door 
het bevelend klaroengeschal der geschiedenis, en aar
zelen zij niet om hun eigen klasse-ambities gelijk te 
stellen aan het nut van het algemeen. 

Dit geleidelijk tevoorschijn komen van de intellectue
len vanachter hun 'proletarisch' masker wordt duide
lijk geiUustreerd door de ontwikkeling van het demo
cratisch socialisme in Nederland. Sterk belnvloed 
door buitenlandse voorbeelden, met name door het 
ethisch gelnspireerde socialisme van Jean Jaures in 
Frankrijk en van Hendrik de Man in Belgie, laat de in 
1894 gestichte SDAP bij stukjes en beetjes de marxisti
sche grammatica los die nog steeds het Leidse pro
gramma uit 1912 bepaalt, om uiteindelijk in het her
ziene programma van 1937 de nieuwe fundering van 
het gezindheidssocialisme voluit te omarmen. De 
opeenvolgende reeks van partij-constituties geeft een 
eerste aanwijzing van het hierboven bedoelde ideolo
gisch chasse van proletariaat en intelligentsia. Het 
stichtingsprogramma uit 1895, opgesteld door een 
cornmissie die bestaat uit drie intellectuelen en twee 
voormalige werklieden, is een getrouwe afspiegeling 
van het Erfurter Programm van de Duitse SPD van 
vier jaar daarvoor, en voorspelt net als zijn grote voor
beeld een groeiende polarisatie tussen proletariaat en 
bourgeoisie, waarbij de middenstand wordt herverka
veld tussen de beide hoofdklassen, ofschoon zij in 
meerderheid wordt geacht neer te dalen in het proleta
riaat.2 
Het Leidse program uit 1912 wijkt niet wezenlijk van 
dit dogma van onvermijdelijke klassenpolariteit af, en 
twijfelt evenmin aan de betekenis van het proletariaat 
als zelfgenoegzaam subject van de politieke toekomst. 
Binnen het proletariaat echter (het woord is on
derstreept) signaleert men een nieuw element dat het in 
numerieke en kwalitatieve zin versterken zal: de 'nieu
we middenstand' van technici en beambten van het 
grootbedrijf, het 'hoedenproletariaat' waarvan de 
toestand wat betreft bestaans(on)zekerheid en afhan
kelijkheid van de kapitalist steeds meer zal gaan lijken 
op die van de arbeidersklasse. In het vee! grondiger 
herziene programma van 1937, de slotsom van het 
'lange afscheid' van het marxisme datal in het midden 
van de jaren twintig inzet, wordt met nog meer nadruk 
gewezen op de getalsmatige groei en politieke belofte 
van de nieuwe middenklasse; en wordt zij bovendien 
als zelfstandig element opgenomen in het brede anti
kapitalistische front van de 'massa van het volk', dat 
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naast de arbeiders ook de opkomende beroepen van 
technici, ambtenaren en andere hoofdarbeiders om
vat. Zo breekt de nieuwe middenklasse tenslotte door 
haar proletarische schaal en verwerft gelijke rechten 
voor het aanschijn der geschiedenis. 3 

De SDAP-leiding sociologiscb bezien 
Het is in dit verband misschien zinvol om even onder 
de ideologische oppervlakte te duiken en een blik te 
werpen op de meer 'solide' werkelijkheid van de be
roepsidentiteit van de SDAP-leiding zoals deze zich in 
de tijd ontwikkelt. Laten we eerst kijken naar de be
roepssamenstelling van de groep der 'Twaalf Aposte
len', dat wil zeggen de twaalf ondertekenaars van het 
Manifest uit 1894 dat maant tot het stichten van de 
nieuwe partij , die de leiderskern zal vormen van de 
SDAP in de daaropvolgende 25 jaar. Als we een voor
lopige tweedeling aanhouden, splitsen de twaalf grond
leggers zich netjes in een groep van zes intellectuelen 
(een advocaat, een ex-advocatenklerk en boekhande
laar. een ingenieur. twee onderwijzers, van wie een 
hoofd der school, een journalist en letterkundige) en 
een groep van zes werklieden (twee typografen, een 
huisschilder, een diamantbewerker, een tapijtwever 
en een marktkoopman). 
Het is natuurlijk verkeerd om hieruit a! te drieste con
clusies te trekken omtrent de 'klasse-samenstelling' 
van de toekomstige leidersgroep van de SDAP. In de 
visie van W.A . Bonger, een van de meest voor
aanstaande sociaal-democratische intellectuelen in de 
jaren twintig, zijn beroepscategorieen als deze mislei
dend, juist omdat de socialistische beweging zulk een 
effectief kanaal van opwaartse mobiliteit en dus van 
de beroepsmatige opwaardering van individuen is, 
met name wanneer zij afkomstig zijn uit de lagere re
gionen van de sociale structuur. Vele militanten van 
het socialisme 'verraden' hun klasse van oorsprong 
door toe te treden tot de beweging, die hen transfor
meert tot professionele propagandisten, politici en 
organisatie-experts. Dat geldt natuurlijk zonder meer 
voor intellectuelen van burgerlijke huize zoals Troel
stra, Van Kol, Gerhard of Vander Goes; maar het is 
nog sterker van toepassing op handwerkslieden en ar
beiders zoals Vliegen, Schaper, Spiekman of Polak. In 
plaats van een werktuig te zijn voor de omzetting van 
intellectuelen tot 'proletariers' (een imaginaire status 
die gretig door intellectuelen wordt gezocht) is de so
cialistische beweging in feite een vee! effectiever appa
raat voor de verandering van proletariers in intellec
tuelen geweest. 4 

Als we de twaalf dan ook opnieuw indelen naar hun 
voornaamste beroepsactiviteiten in 1894, tellen we 
twee onderwijzers, een journalist, en negen professio
nele propagandisten, politici en vakbondsleiders. Alle 
twaalf zijn in dat jaar (hoofd)redacteur van linkse 
kranten en tijdschriften in verschillende delen van het 
land; het is min of meer als personificaties van hun 
bladen dat zij worden uitgenodigd om het stich
tingsmanifest te ondertekenen. De categorie van de 
professionele propagandisten omvat alle werklieden, 
die zonder uitzondering in 1894 gewezen werklieden 
zijn; zodat hun score van 'klasseverraad' vee! hoger 
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ligt dan voor degenen wier aanvangsberoep in de intel
lectuele sfeer ligt. Bovendien treffen we het merendeel 
van deze voormalige werklieden in de ideologische ge
vechten van de volgende tien jaar aan op de reformisti
sche en rekkelijke vleugel; terwijl de ' proletarische' en 
onverzoenlijk-revolutionaire marxisten aile afkom
stig zijn uit de intelligentsia. In die zin is er dus zeker 
sprake van een ideologisch schimmenspel. 

Een van de manieren om de sociologische samenstel
ling van de SDAP-leiding na deze datum en over een 
langere tijdsspanne te volgen, zou zijn om de beroeps
achtergrond vast te stellen van de socialistische verte
genwoordiging in het parlement. In 1897 reserveert de 
SDAP haar eerste twee zetels voor de advocaat Troel
stra en de ingenieur Van Kol, die twee jaar later ver
sterking krijgen van de arbeiderspropagandist Scha
per. Deze verhouding tussen intellectuelen en gewezen 
werklieden handhaaft zich min of meer in 1901, wan
neer Troelstra tijdelijk uit de Kamer verdwijnt maar 
wordt 'vervangen' door de predikant Melchers en de 
hoofdonderwijzer K. van der Laan, terwijl Schaper 
wordt gesecondeerd door de voormalige tapijtwever 
He/sdingen. Na de verkiezingen van 1905 is het intel
lectuele element opnieuw sterk vertegenwoordigd; de 
socialistische parlementaire fractie van zes telt nu drie 
academisch gevormden, een 'onafgewerkte' student 
en journalist, een hoofdonderwijzer en een werkman. 
In 1909 komt er een zetel bij, en hoewel de 'arbeiders
klasse' iets beter vertegenwoordigd is, kan de meer
derheid van de middelbaar en hoger opgeleiden zich 
gemakkelijk handhaven. 
De sprong van zeven naar zestien zetels na de succes
rijke verkiezingen van 1913 betekent wederom een 
aanzienlijke versterking van het intellectuele cohort. 
De socialistische fractie telt vanaf dat ogenblik zes 
academisch gevormden (onder wie drie advocaten, 
een ingenieur, een dominee en een leraar aan een mid
delbare school), twee hoofdonderwijzers, een journa
list, twee ambtenaren en vijf werklieden. De eerste 
verkiezingen onder het algemeen kiesrecht, vijf jaar 
later, brengen geen dramatische wijziging in het beeld, 
ofschoon zowel de onderwijzers als de ambtenaren 
een aanzienlijke vooruitgang boeken. Weer vijf jaar 
later, in 1923, omvat de socialistische fractie (van 
twintig) zeven academisch opgeleiden, onder wie de 
advocaten en ingenieurs wederom goed zijn vertegen
woordigd, vier onderwijzers, vier ambtenaren, een 
journalist en vier werklieden. In 1929 stijgt het aantal 
academisch gevormden tot negen, dat van de onder
wijzers tot vijf op een totaal van 24 zetels. Vanaf dat 
moment tot aan de verkiezingen van 1937 treden er 
geen grote veranderingen op in het algemene beeld: in 
het laatste jaar worden er 23 zetels verdeeld over negen 
academisch opgeleiden, vier onderwijzers, een jour
nalist, vier ambtenaren/employes en vijf werklieden. 
Als we de periode 1913-1940 op deze natuurlijk nogal 
vluchtige wijze overzien, springen er niettemin enkele 
punten uit. Ten eerste: ofschoon het aantal zetels dat 
wordt bezet door voormalige werklieden ongeveer ge
lijk blijft in deze gehele periode, daalt hun aantal ver
houdingsgewijs tot een vijfde of minder van het to-
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taal. Het aantal academisch gevormden daarentegen 
groeit mee met de toename van het zeteltal tot een der
de van het totaal; advocaten en ingenieurs zijn het best 
vertegenwoordigd in deze gehele periode. Bovendien 
is er bij twee categorieen van middelbaar opgeleiden 
sprake van een toename die sneller is dan die van het 
zeteltal en die ertoe leidt dat deze beide categorieen de 
voormalige werklieden in numerieke zin inhalen: on
derwijzers en ambtenaren, die samen tegen het einde 
van de jaren dertig meer dan een derde van het totaal 
aantal zetels bezet houden. Als we de beroepsgroepen 
waarvoor een middelbaar of hogere opleiding het en
treebiljet is, samenvoegen, registreren we dus een 
groei van zeventig naar tachtig procent, terwijl het 
arbeiderselement van dertig tot onder de twintig pro
cent daalt. 5 

Dezelfde verschuiving wordt nog eens zichtbaar in een 
andere vergelijking. Nemen we de dertien commissie
leden die het 'Leidse' partijprogram van 1912 schrij
ven, dan zien we dat de verhouding van tertiair en se
cundair geschoolden tot slechts primair geschoolden 
ruwweg zestig-veertig procent is, dezelfde proportie 
die gold voor de (overigens vee! kleinere) commissie 
van 1895. De 'Programcommissie' van 1935, die de 
tekst voorbereidt die tenslotte wordt aangenomen op 
het Haagse congres van 1937, telt achttien !eden, van 
wie niet minder dan tien een academische opleiding 
hebben genoten, terwijl vijf andere een middelbaar 
schooldiploma hebben, zodat zij tesamen op 85 pro
cent komen ten opzichte van vijftien procent met niet 
meer dan lagere school. 

Het debat in Nederland 
Deze getallen zijn natuurlijk summier, maar geven 
toch een eerste indruk van de algemene tendens naar 
'intellectualisering' die ook tot uitdrukking komt op 
het niveau van de ideologie; ik pendel nu naar dat ni
veau terug. De internationale ontwikkeling van het 
theoretisch socialisme, via het reformisme van Karl 
Kautsky en Jean J aures, in de richting van het revisio
nisme van Eduard Bernstein en Hendrik de Man, 
wordt ook weerspiegeld in debatten in Nederland; zo
als elders is de lange-termijn tendens die van een staps
gewijze verruiming van het proletariaatsbegrip en een 
doorbrekende erkenning van het sui generis karakter 
van de nieuwe middenstand en de intellectuelen. Ter
wijl de intellectuelen voor Kautsky al een onmisbaar 
steunpunt vormen van de socialistische beweging 
(hoewel zij in laatste instantie onderhorig blijven aan 
het proletariaat en bij voorbeeld niet moeten worden 
belast met het politieke leiderschap6), zal Hendrik de 
Man in het midden van de jaren twintig niet Ianger 
aarzelen om hen een onafhankelijke klassestatus toe te 
rekenen; zodat het Intelligenzler-Sozialismus gelijke 
politieke rechten verkrijgt naast het arbeiders-socialis
me, zo het er al niet boven wordt geplaatst. 
Ook in Nederland wordt heftig gedebatteerd over de 
maatschappelijke rol van studenten, intellectuelen en 
van de nieuwe middenklasse in het algemeen, waarbij 
de termen aanvankelijk niet treden buiten de Kautsky
aanse orthodoxie, zoals bij voorbeeld zichtbaar wordt 
in Henriette Roland Hoists veelgeciteerde brochure 

over dit onderwerp. 7 Vlak na de oorlog echter lijkt de 
toon te veranderen. Wanneer de SDAP opdracht geeft 
tot het opstellen van een rapport over het actuele 
vraagstuk van de socialisatie, dat in 1920 wordt uitge
bracht, worden de sociologische positie en toekomsti
ge rol van !eiders van de industrie en van creatieve 
technische experts in relatief gunstige bewoordingen 
geschetst - wat weer een voorspelbare kritiek uitlokt 
uit meer orthodoxe kringen. 8 

Enkele jaren later benadert W .A. Bonger, partij-intel
lectueel, hoogleraar in de criminologie en sociologie 
aan de Universiteit van Amsterdam en medeauteur 
van het Socialisatierapport, het intellectuelen
vraagstuk op een zodanige wijze dat de argumentatie
ve grenzen van de Kautskyaanse orthodoxie pijnlijk 
worden opgerekt, zonder dat de marxistische eischaal 
wordt gebroken en het meer directe intellectualisme 
wordt omarmd dat zal worden gepropageerd door De 
Man. 9 Terwijl hij de simpele dichotomie tussen een 
handarbeidersklasse en een kapitalistenklasse in dit 
verband afwijst als een 'grove en noodlottige dwa
ling', verdedigt Bonger de onvervangbaarheid van de 
intellectuelen, wier maatschappelijke betekenis niet 
aileen in de maatschappij als geheel maar ook in de 
sociaal-democratische beweging zelf ver uitgaat boven 
die van hun vooralsnog bescheiden getal. Hoewel 
Bonger vooral wil bepleiten dat de hoofdarbeid even 
nuttig en noodzakelijk is als de handenarbeid en dater 
op geen van beide moet worden neergezien (waarbij 
het intellect de 'vader' van de arbeidersbeweging 
wordt genoemd en de handarbeidersklasse de 'moe
der'), kan de verdenking van ideologisch patriarcha
lisme (als we meedenken met Bongers metafoor) niet 
geheel en al worden weggenomen: de geestelijke ar
beid wordt toch voorgesteld als 'meer specifiek
menselijk, meer gedifferentieerd, fijner' dan de han
darbeid, die 'meer natuurlijk' en 'meer primitief' is; 
terwijl de laatste bovendien in structureel opzicht 
steeds meer door de eerste overbodig wordt ge
maakt.10 
Het valt ook niet te ontkennen, aldus Bonger, dat in
tellectuelen in de voorste rijen staan van de socialisti
sche beweging zelf. Vrijwel al haar invloedrijke theo
retici behoren tot deze categorie, terwijl er ook grote 
aantal intellectuelen kunnen worden aangetroffen te
midden van de practici in de beweging. Hoewel het lei
dende kader van partij en vakbond nog steeds in grote 
meerderheid wordt gerekruteerd uit de arbeidersklas
se, houden dergelijke !eiders 'uit den aard der zaak' op 
handarbeiders te zijn om te·veranderen in intellectue
len.11 Zodoende mag geen sociaal-democraat ooit 
smalend spreken over intellectuelen, want aan deze is 
de sociaal-democratie 'voor het overgrote dee! haar 
geestelijke kracht verschuldigd'; en men zou niet Ian
ger de ene klasse hoven de andere moeten stellen maar 
'de maatschappij (moeten) veranderen tot een groot 
geheel van samenwerkende krachten van hoofd- en 
van handenarbeiders'. 

De invloed van De Man 
Zodoende staat Bongers nog steeds defensief ogende 
argumentatie ergens halfweg tussen orthodoxe formu-
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les over 'proletarische' zelfgenoegzaamheid en onver
sneden pleidooien voor het intellectuelen-socialisme 
die weldra opklinken in niet-marxistische kring onder 
inspiratie van Hendrik de Man. Diens Zur Psycholo
gie des Sozialismus uit 1926 wordt het jaar daarop in 
het Nederlands vertaald en oefent een diepwerkende 
invloed uit op een gehele generatie van Nederlandse 
socialisten. De Mans intellectuelen-socialisme slaat 
met verdubbelde kracht aan bij drie categorieen van 
ideologen: 1. bij de onafhankelijke en los georgani
seerde groep van 'religieus-socialisten' die zich hebben 
verzameld rond een groep van 'rode dominees', van 
wie Banning weldra optreedt als eerste onder de gelij
ken; 2. bij het leidende kader van de jeugdbeweging, 
in meerderheid gevormd door voormalige onderwij
zers, met Vorrink als onbetwiste eerste man, en het ka
der van het lnstituut voor Arbeiders-Ontwikkeling 
(IV AO) dat aanvankelijk wordt geleid door Vorrink 
en Voogd (eveneens een ex-onderwijzer) en later door 
de leraar en academicus Brugmans; en 3. bij een groep 
van ingenieurs en economen zoals Vos, Tinbergen en 
Van Ge/deren die in het midden van de jaren dertig het 
Nederlandse Plan van de Arbeid zullen opstellen - al
weer onder sterke invloed van het voorbeeld van De 
Man in Belgie. In het humanistisch socialisme van 
Banning en Brugmans, het cultuursocialisme van Vor
rink en het planistisch socialisme van Vos en Tinber
gen wordt het bestaan van een voorhoede van intellec
tuele experts expliciet onderkend, en wordt deze voor
hoede positief gevierd als draagster bij uitstek van zo
wel de ethische als de technische rationaliteit. 
Het Nederlandse intellectuelen-socialisme heeft dus 
zowel een 'ethische' als een meer 'technische' vleugel, 
hoewel de ideologische convergentie tussen beide 
groot is en scherpe scheidslijnen niet kunnen worden 
getrokkenY Niettemin naderen de dominees en on
derwijzers over het algemeen meer de ethische pool 
van wat eigenlijk een continuum van mengverhoudin
gen is, terwijl de ingenieurs en economen, zoals zich 
laat raden, dichter bij de technische pool staan. Voor 
aile categorieen geldt echter dat het begrip 'cultuur', 
opgevat in idealistisch-humanistische of in meer tech
nisch-productionistische zin, verwijst naar een boven
persoonlijke historische imperatief of 'essentie', 
waaraan men zich in belangeloze dienstbaarheid heeft 
te wijden; aanspraken om 'het volk' te mogen morali
seren, opvoeden en organiseren worden vervolgens 
van dit hoge dienstmotief afgeleid. W anneer het histo
risch materialisme, zoals Gouldner heeft geopperd, 
een cultureel kader schept voor de sociale eenwording 
van de beide vleugels van de Nieuwe Klasse (de weten
schappelijk-technische en de humanistische), dan is 
deze dubbele aantrekkingskracht niet minder actief in 
zijn opvolger, het cultuursocialisme. 
Het is trouwen frappant dat de meest uitgesproken 
vorm van een onafhankelijke 'intellectuelen-politiek' 
niet binnen de SDAP wordt bepleit maar erbuiten: in 
de geschriften van een kleine groep van 'vrijzwevende' 
linkse socialisten die zichzelf, als men afgaat op de ti
tel van hun van 1935 tot 1940 verschijnende tijd
schrift, hoopvol beschouwen als De Nieuwe Kern van 
een toekomstige niet-marxistische sociaal-democrati-
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sche coalitie. De 'politiek der intellectuelen' zoals deze 
wordt omschreven in De Kadts gelijknamige essay en 
in Tas' boek Intellect en Macht, beide uit 1935, houdt 
een definitief afscheid in van het arbeiderssocialisme 
- dat zelf wordt opgevat als een schepping van intel
lectuelen en als onvermijdelijk uitlopend op een vorm 
van intellectuelen-heerschappij - en wekt de intellec
tuele elite op om zich bewust te worden van haar roe
ping, namelijk te streven naar de politieke macht als 
voorhoede van een bredere nieuwe middenklasse-coa
litie in het algemene belang van de 'cultuur'. De intel
lectuelen (hier net zo omvattend gedefinieerd als bij 
De Man, namelijk als a! diegenen die geestelijke of 
praktische /eiderschapsfuncties uitoefenen) worden 
daarmee zonder omwegen geroepen om de maat
schappij voor te gaan op de weg naar het socialisme. 
De belangen die zij daarbij dienen te volgen, zo stipu
leert Tas in een naoorlogs pamflet, zijn geen groepsbe
langen van economische of beroepsmatige aard, maar 
veeleer die van 'het intellect als zodanig' of van het 
verantwoordelijkheidsgevoel voor de 'cultuur', die op 
hun beurt verankerd zijn in een vorm van seculier hu
manisme met universalistische strekking. De intellec
tuelen worden immers geacht 'het economische en 
openbare Ieven (te) bevrijden van de knellende banden 
van het privaat-bezit en de maatschappij en de staat 
(te) besturen volgens intellectuele en morele maatsta
ven, volgens elite-maatstaven. Hierdoor worden aile 
krachten voor de cultuur vrijgemaakt. .. Het komt er 
dus op aan, de intellectueel van het besef van zijn 
machtspositie te doordringen, en hem te bewegen die 
positie voor de intellectuelenpolitiek te benutten'.' 3 

Zoals gewoonlijk wordt het politieke project vee! ex
plicieter en minder subtiel verwoord door fellow
travelers en relatieve buitenstaanders dan door de ide
ologen van de hoofdstroom. 

Het dominees-socialisme 
Ter verdieping van dit korte overzicht wil ik nu een 
blik werpen op elk van de drie toevoerwegen naar het 
Nederlandse intellectuelen-socialisme (het dominees
socialisme, het onderwijzers-socialisme en het inge
nieurs-socialisme) om hun convergentie in kaart te 
kunnen brengen en hun ideologisch gehalte beter te 
kunnen wegen. Als we beginnen bij de religieuze va
riant, beseffen we meteen dat het Nederlandse socia
lisme zo ongeveer is uitgevonden door een voormalige 
predikant die, zelf zoon van een vermaard protestants 
theoloog, de kansel vaarwel zei om een heel wat aard
ser en verontrustender boodschap te verkondigen 
voor een vee! groter publiek dan zich in kerken kan 
verzamelen. Maar ook na het politieke conflict tussen 
Dome/a Nieuwenhuis en de jongere generatie van 
'parlementairen' die spoedig de SDAP zullen oprich
ten, blijkt de jonge partij vee! aantrekkingskracht uit 
te oefenen op idealistische vrijzinnige predikanten die 
zich zedelijk gegrepen voelen door de sociale kwestie 
en de kloof tussen socialisme en christendom willen 
dichten. Vrijwel vanaf haar intrede in de Tweede Ka
mer wordt de SDAP in dit hoge college vertegenwoor
digd door predikanten als Melchers en Hugenholtz, 
die verbonden zijn met de kleine maar spraakmakende 
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groep rond het weekblad De Blijde Wereld, dat vanaf 
1902 wordt geredigeerd door voornamelijk in Fries
land werkzame 'rode dominees' die als SDAP-leden 
krachtige propagandisten zijn geworden van de so
ciaal-democratie. 
Maar pas in het midden van de jaren twintig ontwik
kelt het religieus-socialisme zich van een marginaal 
verschijnsel tot een belangrijke ideologische kracht, 
met veelbesproken landelijke congressen in 1927 en 
1929 en een stroom van publicitaire activiteit; om dan 
in het midden van de jaren dertig zodanig aan politiek 
gewicht te winnen dat men in staat is 'verschil te rna
ken' wat betreft de algemene lijn van de partij. Deze 
ontwikkeling is in aanzienlijke mate toe te rekenen aan 
het leiderschap van Banning, voormalig onderwijzer, 
student theologie, en dominee, de energieke directeur 
van de 'Arbeiders-Gemeenschap der Woodbrookers 
in Holland', die anders dan haar naam suggereert 
eigenlijk een soortfield academy is die vele intellectue
len aantrekt die het niemandsland tussen socialisme en 
godsdienst verder willen exploreren. Weldra wordt 
Banning de feitelijke Ieider van de Blijde Wereld
groep, wier blad in 1932 wordt herdoopt tot Tijd en 
Taak met Banning als hoofdredacteur. De persoon 
van Banning vormt ook de rechtstreekse band met de 
SDAP-leiding. Hij doet in 1931 zijn intrede in het par
tijbestuur, en wordt een der belangrijkste architecten 
van de revisionistische wending die haar beslag krijgt 
in het beginselprogramma van 1937. In 1939 verwerft 
Banning ook het redacteurschap van het nieuwe theo
retisch partijorgaan Socialisme en Democratie, en 
volgt daarmee in feite de eeuwige marxist Bonger op 
als 'chef-ideoloog' van de SDAP. 
Het meest in het oog springende kenmerk van het reli
gieus socialisme is, zeer beknopt gezegd, de principiele 
afwijzing van het marxistisch deterrninisme en econo
misme en de fundering van het socialistisch project in 
een meer of minder geseculariseerde versie van de 
christelijke ethiek. Hieruit volgt de kerngedachte van 
het onafhankelijke en onherleidbare, zelfs constitutie
ve karakter van het zedelijk Ieven, dat wordt gevoed en 
gecommandeerd door een stelsel van a priori geldende 
waarden (zoals Gemeenschap, Waarheid, Recht
vaardigheid), die worden beschouwd als transcen
dent, algemeen geldig en derhalve universeel bindend. 
De kosmische orde wordt opgevat als een zingeladen 
grootheid; en omdat de in haar sluimerende objectieve 
waardenhierarchie als zodanig kenbaar is, stelt zij zin
volle gedragseisen aan iedere duider en gelovige. 
Als ik me bier mag beperken tot een enkel punt van 
kritiek, dan is het meest belangrijke effect van deze 
reiJicatie van de moraal dat stilzwijgende privileges 
worden uitgereikt aan de zelfbenoemde schutspatro
nen der maatschappelijke moraal en duiders van het 
maatschappelijk geweten. Zonder enige twijfel heeft 
de godsdienst de oudste vormen van legitimering van 
intellectuele klasse-privileges geleverd, en rechtvaar
digt zij de priesterheerschappij ook in het onderhavige 
meer seculiere en ontkerstende geval. Beweringen om
trent het bestaan van een objectieve hierarchie van 
ethisch-humanistische waarden, gekoppeld aan be
zorgdheid en geweeklaag over een vermeende 'crisis 

van de moraal', over 'normverlies' of het 'verloren 
gaan van de mensheidsgedachte' in de moderne tijd 
hebben als effect dat een leegte wordt ontdekt in het 
sociaal geweten die (door een van die vormen van 'ge
lukkig toeval' die dat helemaal niet zijn) vervolgens 
onverwijld wordt opgevuld door de morele experts 
zelf; die hun diensten zodanig adverteren dat de feite
lijke werking van deze morele economie, van dit spel 
van vraag en aanbod op de morele goederenmarkt, 
zich lijkt te onttrekken aan menselijk ingrijpen om 
zich te rich ten naar een hogere historische of zelfs kos
misch-goddelijke logica. In dit opzicht maakt het 
ethisch en religieus socialisme zich net zo schuldig aan 
daden van symbolische geweldpleging als zijn 
marxistische tegenstander. 

Het onderwijzers-socialisme 
Net als de rode dominees behoren ook de onderwijzers 
tot de oudgediende kaders van de Nederlandse sociaal
democratie.14 Niet de minste onder hen, A .H . Ger
hard, in het gehele land bekend als de 'rode boven
meester' uit Amsterdam, is in 1894 een van de twaalf 
ondertekenaars van het oprichtingsmanifest. Ger
hard, 'een opvoeder in school en in zijn optreden voor 
het volk daarbuiten' (de karakteristiek is van Vliegen) 
is ook een der eersten die een principieel reformisme 
verdedigt en zijn kerkelljke collega's volgt waar hij het 
socialisme wil grondvesten op ethische in plaats van 
materialistische basis. Gerhard is sinds 1913lid van de 
Tweede Kamer; maar hij is noch de eerste noch de eni
ge van het aanzienlijke contingent van ex-onderwij
zers die het tot volksvertegenwoordigers brengen. Zij 
doen a! in 1901 hun intrede in de Kamer en vermenig
vuldigen zich aanzienlijk in de loop van de jaren twin
tig en dertig. 
Duidelijk merkbaar wordt de invloed van de onder
wijzers als sociologisch stratum echter pas aan het be
gin van de jaren twintig, wanneer de SDAP zich stevi
ger nestelt in daarvoor nog nauwelijks betrede gebie
den als die van de jeugdbeweging en de arbeidersont
wikkeling. Het socialisme als opvoedingsproject, als 
een poging tot culturele en politieke beschaving van 
proletarische jongeren en volwassenen, conflicteert in 
zekere mate met de uitgangspunten van een traditio
nee! marxisme, waarin het proletariaat in beginsel 
geacht wordt zichzelf op te voeden in de klassenstrijd, 
waar het zonder bemoeienis of bemiddeling van ande
ren het bewustzijn opdoet van zijn hoogstaande histo
rische roeping.1s Het onderwijzers-socialisme con
trasteert bier in zoverre mee dat het de zelfstandig
heid, zelfs het a priori karakter van opvoeding en cul
turele vorming benadrukt, en daarmee de urgentie 
vaststelt van een professioneel geleide 'mentaliteits
verandering' die niet kan plaatsvinden via de natuur
lijke afwikkeling van de proletarische spontanelteit. 
De voornaamste ideoloog van dit onderwijzers-socia
lisme is Vorrink, die evenals Banning a! een hoofdrol 
speelt in de kwekelingenbeweging en de onthoudings
beweging voor de Eerste Wereldoorlog, maar in 1920 
de gesalarieerde secretaris wordt van de Arbeiders 
Jeugd Centrale (AJC) die niet lang daarvoor door de 
SDAP en de vakbonden is opgericht. Vorrink speelt 
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ook een actieve rol bij de stichting van het Instituut 
voor Arbeidersontwikkeling (IV AO), is daarvan ge
durende een korte en niet zeer succesrijke periode 
voorzitter, totdat hij weer terugkeert naar de AJC, die 
vervolgens onder zijn Ieiding een ongekende bloeitijd 
tegemoet gaat. V orr ink is bovendien de voornaamste 
verbindingsschakel tussen deze educatieve instellingen 
en de politieke kern van de SDAP zelf. Vanaf 1934 is 
hij partijvoorzitter, terwijl hij samen met Banning een 
invloedrijke positie inneemt in de commissies die het 
revisionistische program van 1937 voorbereiden. 
Zeer onder de indruk van het Gesinnungssozialismus 
van de Duitse jeugdbeweging, ontwikkelt Vorrink een 
speciale variant van het cultuursocialisme die sterk is 
toegespitst op persoonlijkheidsontwikkeling en op
voeding in de waarden van het democratisch socialis
me. Het socialisme, zo wordt bij herhaling onder
streept, is niet zomaar een politiek en economisch sys
teem maar daarenboven ook een cultuurideaal, een 
beschavingsmacht, die hoge morele eisen stelt van ge
meenschapszin, solidariteit en rechtvaardigheid. Als 
zodanig kan het nooit de exclusieve zaak zijn van de 
arbeidende klasse maar om vat het de mensheid in haar 
geheel. Alweer wordt de machtswil van de opvoeder 
die zich een specifieke clientele toeeigent tegelijkertijd 
gelegitimeerd en verhuld door de notie van het aprio
ristische en universalistische karakter van de waarden 
der cultuur. 

Het ingenieurs-socialisme 
Als we tenslotte de aandacht verplaatsen naar het der
de 'front' van het intellectuelen-socialisme, dat wordt 
bemand door de ingenieurs, is het beeld in grote trek
ken hetzelfde. Dat is zo ondanks het feit dat de inge
nieurs zich aanvankelijk meer dan beide andere pro
fessionele groepen hebben thuisgevoeld in het 
marxisme, vooral in zijn reformistische gedaante. Als 
we de zaak letterlijk nemen wordt het Nederlandse 
'parlementaire' socialisme niet zozeer gesticht door 
een predikant of een onderwijzer maar door een inge
nieur, H. van Kol, die samen met de arbeiderspropa
gandisten Vliegen en Schaper het initiatief neemt voor 
het Manifest van de Twaalf, en sam en met Troelstra a! 
in 1897 de Tweede Kamer betreedt. 16 Vanaf dat mo
ment wordt de SDAP onafgebroken vertegenwoor
digd door ingenieurs, die vooral in de jaren twintig en 
dertig een aanzienlijk en stabiel percentage van de par
lementszetels bezetten. 
Rond de eeuwwisseling wordt de enigszins al
leenstaande figuur van Van Kol gesecondeerd door 
een spraakmakende generatie van studenten aan de 
Delftse Polytechnische School die actieve socialisten 
worden, en ook na hun afstuderen hun politieke acti
viteiten voortzetten in een socialistische beroepsorga
nisatie (de Sociaal-Technische Vereeniging van Demo
cratische Ingenieurs en Architecten, ofwel STY). Een 
aantal van deze activisten aan de Polytechnische 
School en in de STY zullen een prominente plaats in
nemen op het rostrum van de SDAP in de jaren twin
tig, wanneer het ingenieurs-socialisme een definitief 
stem pel zet op de ideologie en het beleid van de partij. 
Een aankondiging hiervan is al te vinden in het Sociali-
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satierapport uit 1920, dat gedeeltelijk wordt opgesteld 
door rode ingenieurs als Albarda, Vander Waerden 
en Goudriaan, en waarin de socialistische toekomst 
niet zozeer wordt uitgezet langs politieke lijnen maar 
veeleer in termen van efficientie, rationalisering der 
produktie, en het voorkomen van verspilling. Zoals 
dit op karakteristieke toon wordt uitgedrukt door een 
ander lid van deze groep, ir. De Vooys: 'Socialisatie 
kan . .. ondernomen worden in optimistisch vertrou
wen en op goed geluk door enthoesiasten die de menig
te aanvuren om zich onder hunne Ieiding op weg te be
geven zoals eertijds de kruisvaarders. Maar socialisa
tie kan ook ondernomen worden zooals een groat in
genieurswerk, dat stout beraamd is, doch daarna door 
een stafvan kundige werkers wordt voorbereid'. 11 

Albarda, een werktuigkundig ingenieur die is afgestu
deerd in 1903, wordt weldra de meest vooraanstaande 
politicus van deze groep; hij betreedt het parlement in 
1913, en neemt het fractieleiderschap, en daarmee het 
leiderschap van de partij als geheel, in 1925 over van 
Troelstra. De figuur van Albarda is interessant, om
dat zijn ideologische ontwikkeling het gehele spec
trum passeert van een min of meer orthodox marxisme 
via het reformisme naar een sterk pragmatisch ge
kleurd revisionisme. Spoedig na 1925 betuigt hij 
steeds openlijker en duidelijker zijn sympathie voor 
het religieus- en cultuursocialisme, net zoals Vander 
Waerden (vgl. diens De grenzen van het histories
materialisme uit 1927) en Goudriaan. In het midden 
van de jaren dertig geeft hij de grote politieke stoot 
aan de revisie van de partij-ideologie, door de twee 
commissies voor te zitten die de nieuwe constitutie van 
1937 voorbereiden, waarin zoals we zagen ook Ban
ning en Vorrink een meer intellectuele rol vervulden. 
Passend genoeg wordt hij kort daarop minster van 
Waterstaat in het eerste kabinet waarin socialisten zit
ting nemen. 
In het midden van de jaren dertig rijst er nog een ande
re ingenieurs-ster aan het socialistisch firmament. Be
horend tot een jongere generatie dan die van Albarda 
en geleid door een anderssoortige wetenschappelijke 
orientatie, is hij in zekere zin de laatste der socialisti
sche ingenieurs en dient zich in zijn persoon het nieu
were type aan van de economische planner. Hein Vos, 
die de beweging is binnengekomen via de socialistische 
studentenclubs en via Vorrinks AJC, wordt directeur 
van het nieuw opgezette Wetenschappelijk Bureau 
van de SDAP (Banning en Vorrink zijn wederom sterk 
betrokken bij de oprichting ervan), en is een der be
langrijkste auteurs van het Plan van de Arbeid uit 
1935. Vos is eveneens lid van de befaamde Program
commissie van 1937, en verwerft in hetzelfde jaar een 
zetel in het parlement. 18 

Terwijl het Socialisatierapport a! duidelijke tekenen 
vertoont van belnvloeding door het ingenieurs-ethos, 
is dat op een andere manier ook het geval voor het 
Plan van de Arbeid. De accentverschuiving weerspie
gelt getrouw de globale orientatiewisseling die in inge
nieurskringen heeft plaatsgevonden van een 'mecha
nisch' gerichte sociale techniek naar een sterker wis
kundig gefundeerde en kwantitatieve macro-econo
mie, die een anderssoortige voedingsbodem geeft aan 
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de sociale 'bouwkunde' en de industriele planning. 
Het is geen toeval dat, terwijl de civiel ingenieur Al
barda minister van Waterstaat wordt, Vos, die kiest 
voor de electrotechniek vooral omdat er meer wiskun
de in het studiepakket zit, in het Wetenschappelijk Bu
reau samenwerkt met briljante econometristen als 
Tinbergen en Van Gelderen, en zelf vlak na de oorlog 
het ministerschap van Economische Zaken op zich 
neemt. 
Het perspectief van de 'kennisgeleide organisatie' in 
deze beide varianten is aanvankelijk niet onverenig
baar met een elastisch gehanteerd marxisme, maar 
vertoont nietternin de tendens om het ideaal van een 
rationele techniek en een wetenschappelijk gefundeer
de sociale bouwkunde los te weken van dat van de 
klassenstrijd, en daarmee van aile belangen die minder 
zijn dan dat van het algemeen volksbelang. Het idee 
van de principiele onafhankelijkheid en onherleid
baarheid van wetenschap en organisatie als produktie
factoren en als toewijzingscriteria van industriele lei
derschapstaken vindt daarom vee) gemakkelijker een 
tehuis in het revisionistische cultuursocialisme dan in 
oudere vormen van 'wetenschappelijk' socialisme. 
Nogmaals legt de notie van het waarden- en belangen
vrije karakter van de (technische) cultuur, van de 
functionele organisatie en de rationele produktie een 
ideologisch fundament onder de aanspraken van deze 
groep op een maatschappelijke en politieke leiderspo
sitie. 

Openlijk elitisme 
De nieuwe partij, door haar anarchistische tegenstan
ders a! onmiddellijk de 'Schoolmeesters-, Dominees
en Advocaten-Partij' gescholden, blijkt dus vanaf het 
begin een zodanig sterke en stabiele aantrekkings
kracht uit te oefenen op intellectuelen van verschillen
de komaf dat zij in groten getale haar kaders vormen 
en haar meest prominente leidersposities bezetten; 
hun aantal neemt bovendien sterk toe in de periode 
van politieke en sociale institutionalisering tussen de 
beide wereldoorlogen. Met name in het begin en mid
den van de jaren dertig bespeurt men de formatie van 
een breed ideologisch front (geen 'volksfront', zoveel 
is wei zeker) dat de Moralisten, de Opvoeders en de 
Organisators samen weet te binden in de grotere, dui
delijk samenhangende coalitie van het intellectuelen
socialisme. Het ideologisch discours van dit intellec
tuelen-socialisme, of het zich nu uitdrukt in het meer 
ethisch getinte vocabulaire dat het bestaan veronder
stelt van universeel bindende waarden als solidariteit 
en rechtvaardigheid, of in de meer technische taal die 
het accent legt op koele wetenschappelijke rationali
teit, convergeert steeds naar het dogma van het trans
cendente en onherleidbare karakter van de factor der 
'cultuur'. Maar het zal inmiddels duidelijk zijn dat dit 
axioma van generieke zelfstandigheid, net zoals zijn 
sociologische vertaling, dat van het sui generis karak
ter van de klasse der intellectuelen, verre van politiek 
onschuldig is. Het minste wat ervan te zeggen valt is 
dat het een nuttig steunpunt is geweest voor de legiti
miteit van een 'politiek der intellectuelen' die openlijk 
elitistisch is, en aileen vanwege deze betrekkelijke uit-

gesprokenheid gunstig afsteekt tegen de sterker ver
hulde arrogantie die steekt in de traditionele mythe 
van het proletariaat. 
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op het arbeidersplebs gaan neerzien uit de hoogte van de 
staat', antwoordde Marx in zijn beruchte kantlijn-noti
ties slechts met een boutade. Daarna vinden we dezelfde 
idee o.a. terugbij Machajski in 1899, bij Michels in 1911 
en bij De Man in 1926. Zie noot 11 . 

5. Vgl. ook J.Th.J. van den Berg, De toegang tot het Bin
nenhof. De maatschappelijke herkomst van de Tweede 
Kamerleden 1849-1970, Weesp, 1983, pp. 57-58, waar 
gegevens worden gerangschikt over sociale herkomst per 
politieke stroming volgens de 'Leidse' beroepsprestige
methode. Daar blijkt dat in de SOAP (vanaf 1913) het 
procentuele aandeel van de middengroepen verreweg het 
hoogst is, ook ongeveer het dubbele van het Kamerge
middelde in die tijd. P . 125 geeft o .a . het verloop van 
academici vs. niet-academici in de socialistische stro
ming, waarbij de verhouding tot 1909 grofweg I: 1 is, 
waarna de niet-academici (tot 1956) ruim in de meerder
heid zijn. Kamerbreed vergeleken is er inderdaad 'van 
dominantie van academici geen sprake' (p. 127), maar in 
mijn betoog worden de 'hele' en 'halve' intellectuelen 
samengenomen en ligt de nadruk niet zozeer op de 
scheidslijn tussen academici en niet-academici . 

6. Zie ook Ingrid Gilcher-Holtey, Das Mandat des lntel
lektuellen. Karl Kautsky und die Sozialdemokratie, 
Siedler, Berlin, 1986, pp. 261-62; zie voor de logica van 
het 'omgekeerd evenredig' terugtreden en vooruittreden 
van proletariaat en intellectuelen mijn Macht of eigen
dom? Een kwestie van intellectuele rivaliteit, Van Gen
nep, Amsterdam, 1987, hst. 6. 

7. Henriette Roland Holst, De intellektueelen, het kapita
lisme, en de sociaal-democratie, SOAP, Amsterdam, 
1911 (rede maart 1910). 
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De Derde W ereld tussen Schuivende Panelen 

Schuivende Pane/en heeft de traditie van de PvdA niet 
gebroken om in nota's die ontwikkelingen op wat tan
gere termijn beschouwen, een sterk internationa
listisch perspectief te kiezen. Waren het in het Begin
se/programma van 1977 vooral de nieuwe wereldwijde 
schaarste-verhoudingen en in Sociaa/-economische di
lemma's (1986) de veranderende internationale ver
houdingen, in Schuivende Pane/en zijn het de toene
mende internationalisatie van de economie, de tech
nologie, de milieu-aantasting en cultuur waarvan het 
rapport doortrokken is. 
Vanuit Noord-Zuidperspectief bezien is deze invals
hoek juist. De toenemende internationalisatie heeft 
een grotere invloed dan menigeen zich bewust is. Zij zal 
ook in toenemende mate de bewegingsvrijheid van af
zonderlijke overheden beperken. Het is goed daarop te 
wijzen en te bezien wat daar de consequenties voor na
tionale politiek van zijn. Ben risico van een dergelijke 
benadering is echter dat te weinig aandacht gaat naar 
bet gebruik maken en, zo nodig oprekken, van de mar
ges voor een eigen, actief nationaal beleid. Immers, de 
ruimte daarvoor wordt steeds kleiner en lijkt daarom 
niet interessant voor een betoog gericht op de toe
komst. Ben tweede risico is dat wei heel snel de stap ge
zet wordt om toenemende internationalisatie automa
tisch te Iaten leiden tot de wenselijkheid van grotere be
voegdheden voor internationale organisaties. Het aar
dige van bet rapport is dat bet goed toont dat die inter
nationalisatie zowel ons eigen land treft als ontwikke
lingslanden, zij bet op verschillende wijzen, alsmede 
onze relaties met de Derde Wereld. Daarom zijn voor 
een goed begrip van de positie van de Derde Wereld niet 
aileen de, betrekkelijk kleine, deel-hoofdstukken over 
internationale vrede en welvaart en internationale 
structuren van belang, maar eigenlijk de algehele analy
se van bet democratisch socialisme in een veranderende 
omgeving. De poging 'markt en plan' te combineren op 
binnenlands niveau is doorgetrokken naar bet interna
tionaal niveau. De rapporteurs lijken vooral te hebben 
geworsteld met de concrete invulling van dat begrip 
'plan', en wei op beide niveaus. 
Het gedeelte dat specifiek betrekking heeft op de Der
de Wereld is betrekkelijk kort, maar niettemin buiten
gewoon duidelijk in zijn aanbevelingen. Bconomie- en 
milieu-beleid moeten vee! sterker dan nu gelnternatio
naliseerd worden. Bconomische samenwerking en in
ternationale instituties moeten versterkt worden en de 
ontwikkelingshulp moet verder omhoog dan de huidi
ge 1.5 procent van bet netto nationaal inkomen. 

Multilateraal en bilateraal bulpbeleid 
Het meest opvallend is dat wordt voorgesteld hulp 
vooral via multilaterale kanalen te Iaten !open; thans 
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is dat ongeveer dertig procent van het officiele ontwik
kelingshulpbudget (zgn. Official Development As
sistance, ODA-hulp) van Nederland. 'Voor continue
ring van de bilaterale hulp is in een dergelijke aanpak 
weinig plaats.' Br blijft een beetje bilaterale hulp no
dig voor Ianden die om vooral politieke redenen te 
weinig kunnen profiteren van multilaterale hulp, 
'voor de hoeken van de markt' en voor niet-gouverne
mentele organisaties (NGO's). 
Ben duidelijke stellingname! Het rapport grijpt hier
mee terug op een internationalistische traditie uit de 
beginjaren van bet debat over ontwikkelingshulp, de 
jaren zestig, toen ook een sterke voorkeur voor multi
laterale hulp gold. Met dezelfde argumenten? 
De oorspronkelijke argumenten voor hulp via multila
terale kanalen waren: (a) versterking van de interna
tionale rechtsorde; (b) efficientie, deels vanwege 'on
gebondenheid' van hulp binnen bet VN-kader: geen 
verplichting tot besteding in bet donor-land, maar 
vrijheid om die leverancier te kiezen die de beste waar 
tegen de laagste prijs kan leveren. 
In de jaren zeventig, vooral ten tijde van bet kabinet
Den Uyl, is echter bet bilaterale dee! drastisch ge
groeid. De redenen daarvoor waren in de eerste plaats 
dat Nederland met zijn zeer snel groeiende hulpbudget 
geen a! te dominante plaats innam in de internationale 
hulpinstellingen. In de tweede plaats dat de internatio
nale instellingen, met name de Wereldbankgroep, on
voldoende aandacht zouden geven aan directe armoe
debestrijding. Ben derde, meestal onuitgesproken, en 
nooit echt geteste reden was de vooronderstelling dat 
bilaterale hulp meer herkenbaarheid en kleur voor de 
Nederlandse kiezer had en daarmee een breder 'draag
vlak' voor ontwikkelingssamenwerking creeerde. Ook 
zou - via vergrote exporten - de hulp mede aan bet 
bedrijfsleven ten goede komen . 
Schuivende Pane/en grijpt in feite terug op de oude ar
gumenten voor multilaterale hulp. Vanwege groeien
de internationalisatie is nog duidelijker een 'wereldau
toriteit' op verschillende gebieden nodig dan vroeger. 
In vijfentwintig jaar ontwikkelingssamenwerking 
hebben de multilaterale hulpinstellingen vee! praktijk
ervaring opgedaan en zijn de omvang van hun activi
teiten en hun doelmatigheid sterk gegroeid. 
Br worden ook nieuwe redenen genoemd waarom de 
doelmatigheid van multilaterale kanalen vandaag den 
dag relatief groter is dan bilaterale hulp: enerzijds is 
bet aantal donorlanden en hun hulpbudget toegeno
men, maar anderzijds is 'de lappendeken als optelsom 
van ongecoordineerd, tekortschietend en tegenstrijdig 
bilateraal beleid' van de donorlanden groter gewor
den. In de tweede plaats is de aard van de ontwikke
lingsproblematiek in recente jaren sterk veranderd. 



Vooral de armste Ianden zijn zeer hulp-afhankelijk ge
worden. Vee! overheidsinvesteringen worden daar 
door donoren gefinancierd. Per land zijn er tientallen 
donoren die allemaal wat anders willen en een enorme 
aanslag doen op de onderhandelingscapaciteit van de 
ontvangende regeringen. In de derde plaats wordt het 
macro-economisch en sociaal beleid steeds meer als 
beslissend aangrijpingspunt van ontwikkelingshulp 
gezien. Deze factoren vormen een nieuw pleidooi voor 
een aanpak in een multilateraal gecoordineerd kader. 
De multilaterale hulporganisaties kunnen echter 
moeilijk over een kam geschoren worden. Zo zijn er 
aanzienlijke verschillen in beleidsfilosofie en praktijk
orientatie aan te geven tussen enerzijds de Wereld
bankinstellingen en anderzijds aan de VN-gelieerde 
organen zoals U~ICEF, het VN-Ontwikkelingspro
gramma (UNDP) en het VN-Kapitaalontwikkelings
fonds (UNCDF). 
De commissie-Pronk heeft blijkbaar weinig geloof 
meer in bilateraal beleid. Ook wij vragen ons sterk af 
of het Nederlands bilaterale hulpbeleid in de laatste ja
ren de claim nog heeft kunnen waarmaken dat het in 
het algemeen meer armoedegericht en doelmatiger is 
dan multilateraal beleid. Toch lijkt het rapport zich te 
gemakkelijk te schikken in deze situatie en te weinig 
aandacht te bested en aan de mogelijkheden de marges 
voor een substantiele besteding van het hulpbudget via 
bilaterale kanalen optimaal te benutten. 
Voor een zeer sterke uitbreiding van een direct interve
nierende centrale overheid is ook in ontwikkelingssa
menwerking vermoedelijk geen plaats. Toch kan bet 
Nederlandse bilaterale beleid wezenlijk verbeterd 
worden, door de greep van de overheid op vooral de 
randvoorwaarden van de ontwikkelingssamenwer
king te vergroten . Het zou een gelegenheid kunnen 
bieden om ook in de ontwikkelingssamenwerking 
vorm te geven aan het idee 'markt en plan'. Maar bet 
rapport gaat daar niet op in, evenmin als op de vaak 
bepleite invoering van een Rijksdienst (of Maatschap
pij) voor Ontwikkelingshulp. Ook andere gedecentra
liseerde instellingen, zoals op het gebied van technolo
gie-overdracht (wetenschappelijke samenwerking) of 
sectorale samenwerkingsverbanden (waterbeheersing, 
landwinning, milieubeheersing, enz.) kunnen nog 
aanzienlijk versterkt worden. Oat zou het begrip 
'plan' meer inhoud kunnen geven. Het rapport lijkt 
zich een beetje neer te leggen bij het huidige gebrek 
aan initiatieven en kwaliteitsverbetering op bilateraal 
vlak. 

Niet-gouvernementele organisaties 
De PvdA was altijd nogal sceptisch ten aanzien van 
hulpverlening via de traditioneel weinig democratisch 
gecontroleerde activiteiten van de niet-overheidsorga
nisaties in Nederland. 
De mede-financieringsorganisaties, zoals NOVIB, 
Cebemo, Icco en Hivos, zijn echter het doelgroepen
spoor, het beleid gericht op ontwikkeling van de 
armste bevolkingslagen in ontwikkelingslanden, min 
of meer trouw gebleven. Bovendien is in veel ontwik
kelingslanden de overheid door een combinatie van 
externe en interne factoren steeds minder in staat een 

effectief anti-armoede beleid te voeren: tot de externe 
factoren behoren de grillige wisselkoersen en export
prijzen, tot de interne de slechte staat van de over
heidsfinancien, het zwakke overheidsapparaat en de 
vaak groeiende 'informele sector'. Niet-gouverne
mentele organisaties (NGO's) spelen een steeds be
langrijker rol in het bereiken van de armste groepen. 
Het pleidooi in Schuivende Pane/en voor een versterk
te plaats van NGO's in de armoedebestrijding en (een 
'ommezwaai' van Jan Pronk, die als minister zich 
sterk richtte op hulp van overheid tot overheid) valt 
daarom wei te begrijpen. 
Belangrijker misschien nog, en merkwaardig genoeg 
niet genoemd in het rapport, is dat NGO's steeds dui
delijker een basis voor politiek tegengewicht tegen een 
monopolistische overheid en een-partijstaten vormen. 
Zij dienen regelmatig als actie-basis voor mensenrech
tenbewegingen, vrouwenemancipatie, meer volwaar
dige politieke participatie, milieubescherming, pers
vrijheid en culturele ontplooiing. Zonder daar nu aile 
heil van te willen verwachten is een meer positieve be
nadering van dergelijke 'basis- en volksbewegingen' 
dan vroeger wei gerechtvaardigd. In ieder geval doet 
de commissie-Pronk geen recht aan hun belangrijke 
rol door de benadering van onderop ('bottom-up') als 
'een beetje romantisch' te kwalificeren. 
Een versterking van de rol van NGO's in ontwikke
lingslanden betekent echter niet zonder meer een ver
sterking van de rol van NGO's in Nederland. Ook bij 
de Nederlandse mede-financieringsorganisaties is 
sprake van overlapping en toenemende bureaucratise
ring, en is de zuilenstructuur - een weerspiegeling van 
de levensbeschouwelijke stromingen in Nederland -
achterhaald. Verschillende internationale organisaties 
(UNICEF!) en andere donoren geven rechtstreeks 
hulp aan NGO's in ontwikkelingslanden. Oat zou de 
Nederlandse overheid ook op grotere schaal kunnen 
doen. Een versterkte samenwerking (of confrontatie!) 
tussen overheidsinstellingen en niet-overheidsorgani
saties heeft ook in ontwikkelingslanden zijn nut bewe
zen. In de Filippijnen, bijvoorbeeld, speelden de 
NGO's een belangrijke rol bij bet ten val brengen van 
het regime-Marcos, terwijl dezelfden nu waakzaam 
blijven ten aanzien van het democratisch karakter van 
het regime-Aquino. 
Daarmee is meteen een manco in de Derde
Wereldparagrafen aangeduid: het gebrek aan aan
dacht voor de mensenrechtenproblematiek in ontwik
kelingslanden, de daarmee verbonden problematiek 
van democratisering en bet mogelijke Nederlandse be
leid om daarop invloed uit te oefenen. Oat is wellicht 
een weerspiegeling van een iets te economistische ana
lyse van de Derde Wereld in een veranderende omge
ving. Die omgeving krijgt ook in toenemende mate 
kleur door het steeds actiever wordende toezicht (o.a. 
via Speciale Rapporteurs) van de VN-Commissie voor 
de Rechten van de Mens op de naleving van de VN
mensenrechtenverdragen inzake burger- en politieke 
rechten en sociaal-economische rechten van de mens. 
Ook komen nog steeds belangrijke nieuwe multilate
rale instrumenten tot stand, zoals het VN-Verdrag te
gen Martelingen (1984) en regionale instrumenten zo-
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als het Afrikaans Handvest inzake Rechten van de 
Mens en Volken (1981). De mate van respect voor 
mensenrechten dient een belangrijke toetssteen te vor
men in het beleid van internationale organisaties en 
van Nederland, terwijl in ontwikkelingslanden zelf 
mensenrechten een dynamische factor - en vaak een 
grondige basis van verzet - vormen. Daarnaast ste
ken in Afrikaanse een-partijstaten, zoals Tanzania, 
steeds meer discussies de kop op over de vraag of het 
'gekozen' politieke model vijfentwintig jaar na de on
afhankelijkheid nog wei voldoet en de tijd niet rijp is 
voor enigerlei vorm van pluralisme en democratise
ring. Een actief buitenlands beleid van Nederland zou 
op een positieve manier op deze belangrijke nieuwe 
trends op het terrein van mensenrechten en democrati
sering dienen in te spelen. 

Internationale structuren 
Het pleidooi voor een vee! krachtiger internationaal 
beleid gaat sam en met enkele voorstellen voor een ver
sterking van internationale instituties, zowel op Euro
pees als VN-vlak. 
De evidente noodzaak van meer en duidelijker inter
nationale coordinatie leidt echter niet zonder meer tot 
de conclusie dat we moeten streven naar krachtiger su
pranationale instellingen met dito bevoegdheden. 
Daar lijkt het klimaat verre van rijp voor te zijn en dan 
is de kans groot dat ook van coordinatie niets terecht 
komt. De huidige tendens in de wereld lijkt te zijn: wei 
meer internationale coordinatie, maar minder formele 
bevoegdheden uit handen geven. Zo dwingt het besluit 
in de Europese Akte (1987) tot voltooiing van een ge
meenschappelijke Europese markt zonder grenzen in 
1992 bijvoorbeeld tot verregaande coordinatie en har
monisatie, zonder dat sprake behoeft te zijn van nieu
we, zeer vergaande overdracht van formele bevoegd
heden aan de Europese Commissie. Dergelijke institu
tionale veranderingen in de 'randvoorwaarden' van 
internationaal overleg zijn ook denkbaar op wereld
schaal zonder meteen daarbij de Verenigde Naties en 
haar gespecialiseerde organisaties vee! grotere be
voegdheden toe te kennen. Daarbij is niet gezegd dat 
het VN-systeem niet geherstructureerd zou moeten 
worden. De zwakheden van de huidige internationale 
coordinatie en besluitvorming worden in de nota goed 
beschreven: korte-termijn horizon, geringe represen
tativiteit en democratische controle, ingebouwde mo
gelijkheid tot afwenteling van problemen op zwakke 
!eden zonder sanctiemechanisme. 
Enkele voorstellen worden gedaan ter verbetering van 
internationale overlegstructuren die stroken met deal
gemene gedachte van de nota: het meer betrekken van 
de prive-sector bij de besluitvorming, bijvoorbeeld 
door middel van tripartite-over leg zoals binnen de ln
ternationale Arbeidsorganisatie; de instelling van een 
Sociaal-Economische Veiligheidsraad; het versterken 
van supra-nationale bevoegdheden van het VN-secre
tariaat; het veranderen van stemverhoudingen binnen 
de VN met een groter gewicht voor verschil in bevol
kingsaantal (nu geldt het principe een land een stem). 
Dit zijn interessante voorstellen maar ze zijn niet 
nieuw en missen een zekere overtuigingskracht. Het 
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rapport gaat niet in op de mogelijkheden van een Ne
derlandse regering om internationaal gehoor te krij
gen voor dergelijke voorstellen. En waarom zou de 
scepsis en relativiteit die het rapport toont ten aanzien 
van nationale overheden niet a fortiori van toepassing 
zijn op de slagkracht van supra-nationale overheden? 
De verregaande internationalisatie van economische, 
technologische, sociale en ecologische ontwikkelingen 
dwingt tot meer internationaal overleg, maar vereist 
niet noodzakelijk steeds complexere en krachtiger in
ternationale instituties. Wei vereist zijn echter betere 
internationale consultatie en besluitvorming over een 
aantal voorwaarden bepalende factoren, zoals han
delsprotectie (multilaterale handelsonderhandelingen 
in kader van GATT) en de hoogte en algemene voor
waarden van de financie!e stromen (voorwaardenbe
leid IMF en Wereldbank) naar ontwikkelingslanden. 
Voor de uitwerking hiervan en voor andere gebieden 
(milieu, technologie, mensenrechten, enz.) moeten in 
de eerste plaats betere coordinatie en harmonisatie
mechanismen ontwikkeld worden. Eerst dan kan een 
politiek klimaat voor een op zich wenselijke verster
king van multilaterale instituties ontstaan. 

Conclusie 
Door de grote nadruk op samenwerking in multilate
raal verband, zijn in Schuivende Pane/en bepaalde 
comparatieve voordelen van bilaterale overheidshulp 
en de rol van niet-gouvernementele organisaties enigs
zins onderbelicht. Wellicht dat Nederlandse hulpver
lening via diverse efficiente en armoedegerichte multi
laterale hulpkanalen vergroot dient te worden, maar 
onder een gelijktijdig intensief gebruik van andere nt
veaus. Het is dus niet Of multilateraal Of bilateraal 
maar op basis van comparatieve voordelen: multilate
raal (vooral VN en Wereldbank), inter-regionaal 
(Europees Ontwikkelingsfonds en regionale ontwik
kelingsbanken), bilateraal van overheid tot overheid 
of van overheid naar NGO, of bilateraal via Neder
landse NGO naar NGO in een ontwikkelingsland. Het 
pleidooi voor een krachtiger algemeen internationaal 
beleid gaat terecht samen met een pleidooi voor een 
versterking van de rol van internationale instellingen. 
Gezien het huidige politieke klimaat lijkt een meer re
gulier en beter gelnstitutionaliseerd internationaal 
overleg a! een heel winstpunt en is overdracht van be
voegdheden, zoals het rapport sterk bepleit, niet erg 
realistisch. Ook zijn de internationale paragrafen in 
het rapport wei erg economisch georienteerd, waar
door andere waardevolle invalshoeken - bijvoor
beeld die van de mensenrechten, democratlsering en 
cultuur - te weinig aandacht hebben gekregen. Nu in 
het rapport zelf ook duidelijk wordt geconstateerd dat 
economische groei meer is dan ontwikkeling, had dat 
'meer' wei wat meer aandacht en kleur kunnen krij
gen. Het gaat immers om ontwikkeling van mensen en 
niet om macro-economische ontwikkelingsprocessen 
als doe! in zichzelf. Desalniettemin heeft Schuivende 
Pane/en met zijn gedegen analyse van wereldwijde 
ontwikkelingen en zijn internationalistisch perspectief 
een goede koers gezet voor een alternatief en actief 
Noord-Zuidbeleid van Nederland. 



Naar een Europees sociaal beleid 

Het rapport Schuivende Pane/en onderscheidt twee 
cesuren. De eerste wordt gelegd bij het Plan van deAr
beid (1935). De SDAP leert dan om 'grote nadruk op 
het sturend vermogen van de centrale overheid' te leg
gen. De nationale staat en de nationale gedachte wer
den kernpunt van socialistische politiek. De interna
tionalisering van i1et economisch Ieven en de afnemen
de betekenis van de nationale staat maken daaraan 
thans een eind: de tweede trendbreuk. Herorientatie is 
gewenst. Daarbij wil de commissie nadrukkelijk aan
sluiten bij de tradities van het Nederlandse democra
tisch socialisme zoals dat belichaamd is in het naoor
logse gedachtengoed van de Partij van de Arbeid . De 
vraag is of dat kan, en of de commissie zichzelf daar
mee niet enorme beperkingen heeft opgelegd. 
In een geschiedenis van honderd jaar heeft de sociaal
democratie zich niet beperkt tot het middel van natio
nale staatsinterventie. En omdat het socialisme als po
litieke uitdrukking van maatschappelijke bewegingen 
buiten gezichtsveld blijft, ontbreekt aandacht voor de 
rol en betekenis van de vakbeweging. Het rapport gaat 
eraan voorbij dat het Plan van de Arbeid een zaak was 
van partij en vakbeweging. Slechts in het verband van 
De weg naar Vrijheid (1951) wordt gerefereerd aan het 
belang om de vakbeweging te versterken (p. 19). 
We missen daarom een positiebepaling van de vakbe
weging in de Nederlandse arbeidsverhoudingen. Deze 
kenmerken zich vanouds niet alleen door een buffer
rol van confessionele bonden tussen regering en mo
derne vakbeweging, maar ook anderszins door een 
grote confessionele invloed. Zo zijn bijvoorbeeld vak
organisaties niet direct bij de uitvoering van de sociale 
zekerheid betrokken (met het bouwvak als positieve 
uitzondering). 1 Verder is er sprake van een onderver
tegenwoordiging van de moderne vakbeweging in of
ficiele organen2 , een beperkte omvang van het ver
schijnsel prestatieloon om 'materialistisch denken' bij 
de arbeidersbevolking tegen te gaan, en het weren van 
gehuwde vrouwen in het arbeidsproces. Hoe nuttig 
ook in een tijd van economische stagnatie, de wet op 
het verbindend verklaren van CAO's (1937) paste 66k 
in een corporatief streven naar ordening van het eco
nomisch Ieven. 
Momenteel is de organisatiegraad van de Nederlandse 
werknemers op een historisch dieptepunt van 29 pro
cent beland. Het rapport evenwel scheert de 'markt
partners' over een kam, alsof ook de vakbeweging, net 
als multinationale ondernemingen en banken, 'een 
steeds sterkere positie' zou innemen. 

Program van bet IVV 
De Nederlandse arbeidersbeweging kent verschillende 
tradities. Een daarvan is het internationalisme. Van 

IVY -secretaris Oudegeest tot IUF -secretaris Nieuwen
huize zijn Nederlandse sociaaldemocraten betrokken 
bij de internationale vakbeweging. In een situatie 
waarin maatschappelijke sturing van de economie niet 
alleen meer bij de nationale staat gezocht kan worden, 
is het van belang om over de cesuur van 1935 heen te 
wijzen naar oudere opvattingen die geent waren op si
tuaties waarin het economisch liberalisme nog domi
nant was. 
Er zijn een aantal redenen om dan te kijken naar het 
economisch program van december 1929 van het IVY, 
het toentertijd in Amsterdam gevestigde Internatio
naal Verbond van Vakverenigingen. Het was een in
ternationaal economisch program, waarin niet dena
tionale belangen van de burgerij maar de internationa
le belangen van de arbeiders verwoord waren. Het 
program had vooral betrekking op Europa, en wei in 
een tijdperk van snelle technologische veranderingen, 
waarbij zich ook wereldwijd verschuivingen in de pro
duktie voordeden. 3 Het rationalisatievraagstuk was in 
die jaren een uiterst actueel thema zowel vanwege de 
gevolgen voor de arbeidsbelasting van arbeiders als 
vanwege de effecten op de werkgelegenheid. Zo nieuw 
is de problematiek van internationalisering en techno
logische veranderingen nu ook weer niet. .. 
De Leidraad voor de economische politiek van het 
IVY van 1929 bevatte eisen op internationaal en natio
naal gebied. Internationaal kwam het IVY op voor de 
totstandkoming van een lnternationaal Economisch 
Bureau voor de Volkenbond naar het voorbeeld van 
het lnternationale Arbeidsbureau. Het IVY wilde con
trole op internationale trusts en kartels, bevordering 
van de internationale goederenruil en afschaffing van 
toltarieven in Europa, opheffing van in- en uitvoer
verboden en uniformiteit in de algemene bepalingen 
van handelsverdragen. Een integraal onderdeel van 
het programma was de eis van internationale mini
mumbepalingen betreffende de arbeidsvoorwaarden. 
Dit om lonen en arbeidsomstandigheden buiten de 
concurrentiestrijd te houden. 
Op nationaal niveau was het IVY voorstander van een 
stelselmatige ontwikkeling der industrie en de bevor
dering van rationalisatie. Men pleitte voor de vorming 
van een Nationaal-Economische Raad, waarin ook de 
vakbeweging vertegenwoordigd diende te zijn. Aan 
rationalisatie verbond men een aantal voorwaarden. 
De belangrijkste was de medewerking van de vakorga
nisaties bij de voorbereiding en uitvoering van ratio
nalisatiemaatregelen. Verder wilde men bevordering 
van gemeenschapsbedrijven, uitbreiding van de coope
ratie, openbaarheid en controle op het economisch Ie
ven en het invoeren van economische statistieken. 
Lang voor Keynes wees ADGB-voorzitter Leipart op 
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'het vraagstuk van de afzet': vergrote arbeidsproduk
tiviteit kan slechts maatschappelijk tot gelding wor
den gebracht als er afzet is. Om het arbeidsaandeel in 
het nationaal inkomen te vergroten, diende een poli
tiek van 'hoge lonen' gevoerd te worden. 
Het IVY -programma heeft als grondslag gediend voor 
het gemeenschappelijke programma van IVY en de 
Socialistische Arbeiders Internationale en vormde me
de de grondslag voor het latere Plan van de Arbeid. 4 

We zijn inmiddels ruim zestig jaar verder. In februari 
1988 stelde de Ieiding van het Europees Vakverbond 
een 'Europees sociaal programma' vast met het oog 
op de totstandkoming van de interne markt van de 
EG. De vrijhandel binnen de EG komt tot stand in een 
liberale politieke atmosfeer, waarbij de sociale dimen
sie tot nu toe veronachtzaamd wordt. Vee! minder dan 
in 1929 bestaat thans de noodzaak om te pleiten voor 
een vrij handelsverkeer tussen de Ianden in Europa. 
Per land zijn er inmiddels overleg- en onderhande
lingsstructuren met regeringen en ondernemersorga
nisaties. 
In het programma ligt de nadruk op de afstemmings
problematiek van de sociale wetgeving en arbeidswet
geving, waarbij zowel de Arbeidsconventies van het 
ILO als het Europees Sociaal Handvest een richtlijn 
vormen. Het EVV streeft niet naar onmiddellijke uni
formiteit in sociale wetgeving. Rekening houdende 
met een diversiteit aan situaties moeten beleid en mid
delen erop gericht zijn om deze verschillen langzamer
hand te elimineren. Op Europees niveau dient de ar
beidswetgeving een bodem te leggen in werktijden en 
overwerk te beperken. In plaats van op de liberale wij
ze sociale bescherming af te schaffen, pleit het EVV 
voor handhaving ervan om 'elke vorm van sociale 
dumping' te bestrijden. 
Het EVV wijst erop dat de vakbeweging twee wegen 
openstaan om haar doelstellingen te realiseren: via de 
weg van onderhandelen en via wetgeving. Deze twee 
elementen zijn complementair en het EVV vindt het 
essentieel dat ze gecombineerd worden. Met het oog 
op de te verwachten reallocatieproblemen wil het EVV 
een Europese politiek voor verschillende bedrijfstak
ken. Evenzeer wil het EVV op Europees niveau onder
handelen met multinationale ondernemingen. Het wil 
tien procent van de gelden voor onderzoek en techno
logie gebruiken voor onderzoek naar de sociale en eco
logische aspecten ervan, en samenwerking bevorderen 
tussen universiteiten, onderzoekscentra en vakbonden 
voor onderzoek naar de inwerking van nieuwe techno
logieen op de arbeidswereld, de maatschappij en het 
milieu om ongewenste effecten te kunnen bestrijden. 
De overeenkomst met het IVY-program van 1929 is 
treffend: zowel toen als nu wenst de internationale 
vakbeweging betrokken te worden bij technologische 
ontwikkelingen. Het verschil is dat het EVV thans 
aandringt op een Europees onderhandelingsniveau, 
complementair aan sectorale, nationale en regionale 
overleg- en onderhandelingsstructuren. 

Trendbreuk? 
Deze internationale programma's zijn van belang om 
de in Schuivende Pane/en gepostuleerde 'trendbreuk' 
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zo niet te ontkennen, dan toch wei te relativeren. Het 
is een trendbreuk die niet zozeer geldt voor het ideeen
goed van de internationale arbeidersbeweging als wei 
voor de Partij van de Arbeid, groot geworden met de 
nationale gedachte en de geleide loonpolitiek . 
De economische crisis van de jaren dertig was hier 
langduriger en omvangrijker dan elders . Dit versterk
te de bereidheid in confessionele kring om een 
liberaal-economische politiek terzijde te schuiven. In 
katholieke kring kon men zich daarvoor beroepen op 
Rerum Novarum. In 1939 kwam daarop een ordenings
coalitie tot stand, waaraan ook de SDAP deelnam. 
Een getergde boeren- en middenstand, katholieke in
dustriele ondernemers met gebrek aan afzet en door 
werkloosheid geteisterde vakbonden vormden daar
voor het maatschappelijk draagvlak. Twintig jaar 
heeft deze coalitie standgehouden. In 1959, het jaar 
dat de EEG feitelijk in werking treedt, komt daaraan 
een einde. Dan breekt in Europa een periode aan van 
schaalvergroting en liberalisering van het economisch 
Ieven, waarvan we nu de laatste fase meemaken. 
De Nederlandse arbeidsverhoudingen staan onder 
druk. Op internationaal niveau zal het vooral het EVV 
zijn dat zijn stempel op de Europese sociale politiek 
zal zetten. Van een specifieke confessionele inbreng 
op het punt van de arbeidsverhoudingen zal minder te
rechtkomen. De internationalisering van de economie 
kan leiden tot een normalisering van de Nederlandse 
arbeidsverhoudingen en een terzijde schuiven van de 
confessionele erfenis . Vandaar dat het CDA zich op
maakt om opnieuw het maatschappelijk middenveld 
te bezetten. Vandaar ook de opmerkingen van Albeda 
over de wenselijkheid om van overheidswege de posi
tie van de vakbeweging - FNV en CNV - te verster
ken .5 
In Schuivende Pane/en ontbreekt de internationale so
ciale dimensie. De mogelijke betekenis daarvan voor 
de Nederlandse arbeidsverhoudingen wordt niet aan
gegeven. De internationalisering biedt de Nederlandse 
sociaal-democratie kansen zich te bevrijden van de 
confessionele dominantie. Ze moe~ dan wei haar na
tionale staatsorientatie weten te relativeren. 
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De spanning tussen gelijkheid en verschil 
Twintig jaar feminisme in Nederland 

Halverwege de jaren zeventig werd in de Nederlandse 
tweede feministische golf een trend van op- en her
waardering van vrouwelijke waarden zichtbaar, die 
tenminste ten dele aan het traditionele vrouwbeeld le
ken te zijn ontleend. Tot dan toe had het er voorname
lijk naar uitgezien dat de ratio van de tweede golf lag 
in het streven naar gelijkheid met mannen en het aan
tonen dat vrouwen niet anders en daarom onderge
schikt waren. Had Simone de Beauvoir immers niet 
geschreven dat men niet als vrouw werd geboren, 
maar tot vrouw werd gemaakt? 
Er waren dan ook wei critici. Van ' buiten' de bewe
ging verscheen het bekende boekje van Renate Ru
binstein over Hedendaags jeminisme, waarin ze de 
spot dreef met theorieen over mannelijk en vrouwelijk 
denken dat wezenlijk van elkaar zou verschillen en 
met opvattingen over 'vrouwelijk' schrijven. Binnen 
de beweging verhief Emma Brunt, toen nog docente 
vrouwenstudies en sympathisante van de beweging, 
haar stem tegen de nieuwe mode binnen vrouwenstu
dies om te pleiten voor vrouwelijke (zachte, kwalita
tieve) methoden. Haar kritiek richtte zich op het op 
onverantwoorde wijze door elkaar halen van waar
den, methoden en eigenschappen, die dan bovendien 
onbewijsbaar aan vrouwen, respectievelijk mannen 
werden gekoppeld. 2 

Ook over de landsgrenzen vie! kritiek te beluisteren op 
de herwaardering van vrouwelijke waarden. Simone 
de Beauvoir, in 1976 gelnterviewd door de Duitse 
radicaal-feministe Alice Schwarzer, waarschuwde 
voor misplaatste superioriteitsgevoelens bij een dee! 
der feministen en voor een neigip.g zich af te wenden 
van 'mannelijke' zaken als macht en carriere. Ze be
klemtoonde dat het 'eeuwig vrouwlijke' een leugen 
was . En de Amerikaanse feministische politicologe Jo 
Freeman bestempelde de 'vrouwelijkheidsstroming' 
in 1979 als een vluchtreactie en een ondermijning van 
de legitimatie van de beweging. 3 

Joke Smit was de eerste die middels een artikel in 1978 
inzicht verschafte in het ontstaan van de vrouwelijke 
waarden in het Nederlands feminisme. Ze onder
scheidde in het feminisme een eerste fase, gericht op 
integratie in de mannenwereld en verkleining der 
maatschappelijke sekseverschillen. Voor deze fase ty
perende organisaties waren Man Vrouw Maatschappij 
(MVM) (1968) en Dolle Mina (1969). In dit vroeg-fe
minisme had men evenwel te weinig inzicht in de wer
kelijke omvang van de machtsongelijkheid tussen de 
seksen. Daarom brak er een tweede fase aan met de 
uittocht van de praatgroepen uit MVM en Dolle Mina, 
circa 1971 en 1972. Kenmerkend voor de tweede fase 
was het ontbreken van de mannen, die in de eerste fase 
wei betrokken waren bij de emancipatiestrijd. In de 

praatgroepen bespraken en analyseerden vrouwen ge
zamenlijk hun onderdrukking. 
Het procede van de praatgroepen was ontleend aan de 
idealen van de vernieuwingsbeweging van de jaren zes
tig. Dit gold bijvoorbeeld voor de leuze 'het persoon
lijke is politiek', waarmee door feministen werd be
doeld dat persoonlijke onderdrukkingservaringen ge
meenschappelijk met andere vrouwen werden gedeeld 
en hun oorsprong vonden in maatschappelijke opvat
tingen en structuren. Dit was evenzeer van toepassing 
op de normen en waarden en organisatievormen die in 
het feministisch pakket werden opgenomen, waaron
der een kritische houding ten opzichte van macht, ge
vestigde kaders , prestatiedenken, grootschaligheid en 
een daaraan gekoppeld aanhangen van anarchisme en 
basisme, en een neiging tot gevoelsmatigheid. 4 

Het model van de praatgroepen werd ook gebruikt in 
de feministische tegencultuur die zich met name vanaf 
1974 snel uitbreidde en die tot uiting kwam in een net
werk van vrouwenhuizen, dito cafe's, uitgeverijen en 
boekhandels en in feministische vormen van hulpver
lening, opbouw- en welzijnswerk. Smit zag positieve 
trek ken in praatgroepen en tegencultuur. Het was een 
noodzakelijke fase in de bewustwording van vrouwen 
als minderheidsgroep die zich ging emanciperen. Bo
vendien had juist de bewustwording de mentaliteits
verandering ten aanzien van het seksenvraagstuk in 
gunstige zin bevorderd, ook onder de 'gewone' vrou
wen. Maar haar artikel was toch eigenlijk vooral be
doeld als waarschuwing tegen wat zij beschouwde als 
de impasse van het feminisme van de tweede helft van 
de jaren zeventig. 
De idealen van 'kritisch links' pasten naadloos op de 
normen en waarden van een traditioneel vrouwelijke 
opvoeding, zoals Smit overtuigend aantoonde. Het fe
minisme, zelf een kind van zestig, had deze ideal en kri
tiekloos overgenomen, met als gevolg dat de 'handi
cap' van de vrouwenrol en de erfenis van zestig elkaar 
in negatieve zin gingen versterken. Het resultaat was 
dat de feministen afzagen van de zo broodnodige 
machtsvorming in de mannenwereld, uitzonderingen 
daargelaten waaronder MVM en de Rooie Vrouwen in 
de PvdA, zoals de vernieuwde sociaal-democratische 
vrouwenorganisatie officieel sinds 1975 heette . Het in
teressante was dus vooral dat Smit het nieuwe vrouwe
lijkheidsdenken en eigenlijk de hele feministische te
gencultuur koppelde aan een modieus linksisme, dat 
erin resulteerde dat machtverwerving als rechts en 
mannelijk werd beschouwd. Daarom kon haar eind
oordeel over de tweede fase niet anders dan overwe
gend negatief zijn en schaarde ze zich hiermee in het 
rijtje van de eerdergenoemde critici. 
In deze opsomming hoort ook het eveneens negatieve 
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oordeel van Hilda Verwey-Jonker in 1981 over de ' nei
ging tot isolement' en het 'zoeken naar het vrouwelij
ke' in het feminisme. Deze sociologe verwees naar een 
stelling van de historicus Jan Romein over emancipa
tiebewegingen: 'Emancipatorische bewegingen ken
nen gewoonlijk twee stromingen: een die gelijkstelling 
met de anderen, een die bezinning open erkenning van 
het eigene voorstaat. De laatste loopt altijd kans in 
conservatieve richting te veri open '. Romein had deze 
stelling geformuleerd naar aanleiding van de interna
tionale eerste feministische golf (1850-1920). Ook de
ze kende een fase van overheersend gelijkheidsstre
ven, die werd gevolgd door een fase van opwaardering 
van vrouwelijke waarden, zij het heel anders gecon
cretiseerd dan in de tweede golf. Verwey-Jonker vond 
deze stelling van toepassing op de tweede feministi
sche golf.s 

Drie fasen 
Vanuit hedendaags perspectief kan worden vast
gesteld dat het feminisme in den brede de waarschu
wing van Joke Smit ter harte lijkt te hebben genomen. 
Zo verscheen in 1982 een overzichtsbundel, waarin de 
belangrijkste stromingen en organisaties binnen het 
feminisme aan het woord kwamen. De redactie 
schreef in haar samenvattend nawoord dat het Neder
lands feminisme weliswaar vee! had bereikt op het ge
bied van de mentaliteitsverandering, maar het liet af
weten wat betreft politieke macht en structurele veran
deringen. Als voorbeelden werden aangevoerd dat er 
geen goede voorzieningen voor kinderopvang en geen 
goede abortus wet waren en dat de herverdeling van de 
betaalde en onbetaalde arbeid over de seksen nog nau
welijks op gang was gekomen. 6 Het leek wei of Joke 
Smit, inmiddels overleden, zelf aan het woord was. 
In de loop van de jaren tachtig zijn dit soort geluiden 
gemeengoed geworden in het feminisme en zijn de 
anti-macht- en anti-beleidgroeperingen nu eigenlijk 
aileen nog maar in de marge van de beweging te vin
den. Dit lijkt te zijn samengegaan met de neergang van 
de praatgroepenbeweging, met de aanzienlijk geredu
ceerde populariteit van kleinschalige organisatievor
men en van de ideeen van de vernieuwing van zestig in 
het algemeen. Halverwege de jaren tachtig waren deze 
tendenzen uitgekristalliseerd. Een nieuwe, derde fase 
was aangebroken. 
Is deze derde fase nu te beschouwen als een terugkeer 
van de eerste fase? Deze vraag moet reeds bij opper
vlakkige beschouwing ontkennend worden beant
woord. Een belangrijk onderscheid ligt in de herbezin
ning op vrouwelijke waarden die zich ook in de jaren 
tachtig heeft voortgezet, zij het steeds meer buiten een 
links kader. Eind jaren zeventig, begin jaren tachtig 
begon het feminisme met de herwaardering van het 
moederschap. Die herwaardering is gebleven en 
maakt dee! uit van een breed scala van herwaardering 
van vrouwelijke uitingsvormen en tradities, die afwis
selend worden aangeduid met de termen vrouwencul
turen, vrouwelijkheid en - recentelijk - verschil. 
Deze aandacht voor het vrouwelijke is in de jaren 
tachtig in sterke mate terug te vinden in vrouwenstu
dies, een belangrijke leverancier van feministische 
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theorievorming. Enerzijds vindt dit verschijnsel zijn 
basis in een radicaal-feministisch uitgangspunt, dat 
erop neerkomt dat vrouwelijkheid door mannelijke 
dominantie onderdrukt en verborgen is gebleven. An
derzijds is het terug te voeren op een omslag die zich 
heeft voorgedaan in de jaren tachtig, namelijk het af
scheid van het eenzijdig slachtofferdenken dat vrou
wenstudies sinds het ontstaan kernmerkte (ongeveer 
1974). 
Naarmate het vrouwenstudiesonderzoek vorderde 
bleek steeds meer de beperktheid van een onderdruk
kingsparadigma, dat vrouwen eenzijdig afschilderde 
als slachtoffers van patriarchaat en/ of kapitalisme, de 
dominante visie in de jaren zeventig. Zonder de 
machtsongelijkheid tussen de seksen te ontkennen, is 
het wetenschappelijk zinvoller om ruimte te Iaten voor 
onderzoek waarvan de uitkomst niet reeds bij voor
baat vaststaat en voor het idee dat vrouwen zelf in
vloed hebben op hun Ieven en op de 'constructie' van 
vrouwelijkheid. 
De her- en opwaardering van vrouwelijkheid komt 
bijvoorbeeld tot uiting bij Mieke Aerts, die de eerder
genoemde stelling van Jan Romein over de relatie tus
sen eigen identiteit en conservatisme gebruikt als il
lustratie voor een volgens haar onterechte benadering 
van het vrouwelijke-waardenfeminisme. Zij pleit voor 
een positievere benadering van deze stroming. 7 

De spanning tussen gelijkheid en vrouwelijkheid, of 
tussen gelijkheid en verschil (om de hedendaagse 
vrouwenstudiesterminologie over te nemen), vormt 
een centraal vraagstuk in het tweede-golffeminisme. 
Met dit artikel wil ik proberen nader inzicht te ver
schaffen in het ontstaan en de geschiedenis van dit 
spanningsveld. De hiervoor geschetste drieledige fase
ring wordt hierbij tot uitgangspunt genomen, waarbij 
ik per fase kritisch zal aansluiten bij hetgeen in de in
leiding reeds is gezegd. Onnodig te zeggen dat deze fa
sering een zekere schematisering van een gevarieerdere 
werkelijkheid betekent. Dit geldt evenzeer voor de 
stromingen en trends die ik ga bespreken. 
Tevens zal ik ingaan op de in de inleiding aangehaalde 
kritiek. In hoeverre was er in de tweede fase sprake 
van het gevaar van depolitisering (Joke Smit) en con
servatisme (Verwey-Jonker) vanwege de herbezinning 
op een vrouwelijke identiteit, het verschil? Van con
servatisme is sprake als de herbezinning op de eigen 
identiteit ertoe bijdraagt dat een vrouwelijke identiteit 
wordt voorgeschreven en zo in conflict komt met het 
fundament van het gelijkheidsstreven, namelijk de 
van de Verlichting daterende opvatting dat aile men
sen in principe vrij en gelijk zijn . Dit was het conserva
tisme dat Romein bedoelde, vermoedelijk met het oog 
op de periode tussen de twee golven, toen vrouwelijk
heid opnieuw - net als voor de eerste golf - een in
perkend karakter had. 8 Is in de derde fase, waarin het 
verschilfeminisme zich eveneens manifesteert, een 
dergelijk gevaar aanwezig? 
Bovendien vind ik, net als Mieke Aerts , dat het aanbe
veling verdient het verschilfeminisme op zijn merites 
te onderzoeken. Het feit dat er reeds tijdens de eerste 
golf een spanning was tussen gelijkheid en verschil en 



dat deze ook nu weer opduikt, roept de vraag op of 
het gelijkheidsstreven niet zijn eigen blinde vlekken 
heeft. 

Eerste fase: integra tie en gelijkheid9 

De boodschap van het gelijkheidsfeminisme werd 
reeds in het prille begin van de tweede golf in grote 
trekken uitgedragen door de Actiegroep Man Vrouw 
Maatschappij (MVM) (1968), een organisatie van in 
hoofdzaak gematigd linkse (sociaal-democratie, 
D'66) dertigers, zowel vrouwen als mannen. Er wer
den kwesties aangekaart als de tegenstrijdige bood
schappen die meisjes tijdens hun opvoeding meekre
gen (voorbereiding op maatschappelijke activiteiten, 
die niettemin ondergeschikt was aan de ware bestem
ming van huwelijk en moederschap) en de afhanke
lijkheid van mann en die hierdoor werd gecreeerd. Het 
taboe van het heilig moederschap werd op de hak ge
nomen door de minder leuke kanten naar voren te ha
len (lange werktijden, weinig waardering) . Er werd ge
pleit voor algemene arbeidstijdverkorting en herver
deling van betaalde en onbetaalde arbeid over de sek
sen, voor het zelfbeschikkingsrecht inzake abortus, 
voor gelijke ontplooiingskansen voor mannen en 
vrouwen en voor roldoorbraak: jongens moesten zich 
bekwamen in traditioneel vrouwelijke activiteiten die 
veelal in het verzorgende vlak lagen en meisjes dienden 
traditioneel mannelijke (technische en exactweten
schappelijke) vaardigheden te verwerven. 
Deze door het buitenland (de Verenigde Staten, Zwe
den) belnvloede ideeen kwamen naar voren in publi
katies van enkele oprichters (Joke Smit, Henk Misset) 
en in diverse programma's van MVM en van de Actie
groep Vrouwen 2000, die MVM voorbereidde.1 0 Ook 
al had MVM het over achterstanden en mentaliteits
verandering - en niet zoals in latere feministische the
orievorming over onderdrukking en structurele 
machtsongelijkheid - dat neemt niet weg dat de voor
gestelde plannen om de seksenongelijkheid op te hef
fen de samenleving ingrijpend zouden veranderen, in
dien ze zouden worden geeffectueerd. Het is dan ook 
typerend dat de meeste veranderingsrecepten in het la
tere gelijkheidsdenken een uitwerking of variant vor
men van de in de aanvangsfase voorgestelde maatrege
len. Hierbij gaat het ook over praktische zaken zoals 
bevordering van parttimewerk (noodoplossing in af
wachting van de algemene arbeidstijdverkorting), be
tere regeling van het zwangerschapsverlof, meer 
kinderopvang- en overblijfvoorzieningen, verbetering 
van de positie van vrouwen op het terrein van belo
ning, belasting, pensioen en sociale verzekeringen en 
meer efficientie in het huishouden. 11 

De radicaliteit van het MVM-denken valt niet aileen 
aan het seksenvraagstuk te illustreren. Het idee van al
gemene arbeidstijdverkorting refereerde ook, zij het 
in mindere mate, aan noties van de vrijetijdmaat
schappij, waarin het prestatiedenken en het carriere
maken minder centraal staat. Deze typische jaren-zes
tigwaarden werden evenwel nog niet expliciet als 
'vrouwelijk' omschreven. 12 

Wei was MVM uiterst voorzichtig in het naar buiten 
brengen van de boodschap, waardoor de radicaliteit 

ervan misschien niet altijd duidelijk was. De jaren-zes
tigdenkbeelden over het recht op gelijke ontplooiings
kansen voor iedereen botsten met een nog sterk levend 
traditioneel vrouwbeeld . MVM deed zijn best de 
weerstanden te ontzien via 'nette' acties en voorzichti
ge televisie-optredens. 1 3 

Dolle Mina 14 

Doordat Joke Smit MVM en Dolle Mina (eind 1969 
opgericht) tot de eerste fase rekende, zou de indruk 
kunnen ontstaan dat het hier om gelijksoortige groe
pen of organisaties ging. Dit is maar ten dele waar. De 
ideeen over het seksenvraagstuk van Dolle Mina kwa
men weliswaar op belangrijke punten overeen met die 
van MVM, maar de context waarin ze gebracht wer
den was heel anders. 
Dolle Mina was representant van de vernieuwingsbe
weging van 'kritisch links' , die er een mengsel van 
anarchistische en marxistische denkbeelden op na 
hield - wei aangeduid als 'neo-democratische 
ideologie' Is - en die zich bediende van ludieke actie
methoden. Dolle Mina's waren althans in de invloed
rijke universiteitssteden ook gemiddeld zo'n tien jaar 
jonger dan de MVM'ers . Vee! meer dan MVM bracht 
Dolle Mina het feminisme bij de gewone mensen in de 
huiskamer omdat ze door haar ludieke acties de aan
dacht van de media wist te trekken. Ze deed dit op een 
radicale manier die weerstanden wekte, maar tegelij
kertijd paste in een actiebeeld dat in de late jaren zestig 
steeds gewoner was geworden. 
Bovendien was Dolle Mina een duidelijke voor
loopster van de tweede fase in het feminisme. Natuur
lijk omdat ze sterker dan MVM de door Joke Smit ge
hekelde idealen van kritisch links aanhing. Maar ook 
omdat ze a! wei de onderdrukkingsnotie hanteerde. 
Van de onderdrukking van vrouwen - vooral de si
tuatie van arbeidsters en arbeidersvrouwen was ellen
dig - kreeg bij Dolle Mina overigens meer het kapita
lisme dan de man de schuld. 
Dolle Mina zette zich ook sterker af tegen het traditio
nele vrouwelijkheidsideaal dan MVM. Vrouwelijk
heid was bugerlijk. Het huishouden was slavinnen
werk, het moederschap was ook bepaald geen aan
trekkelijke staat. Vrouwen moesten over meer kunnen 
praten dan koken, kinderen, de was en hun uiterlijk. 
De spijkerbroek kreeg een prominente plaats, jurken 
en make-up waren voortaan taboe. 18 

Ook de preoccupatie met seksualiteit - groter dan bij 
MVM - was een voorbode van de tweede fase . In de 
consumptiemaatschappij waren vrouwen lustobjec
ten. Dolle Mina vocht de dubbele seksuele moraal aan 
en pleitte voor gelijke seksuele vrijheid voor mannen 
en vrouwen. Legalisering van abortus werd een Dolle
Minapunt bij uitstek. Tenslotte vormde Dolle Mina de 
bakermat van het marxisme dat de feministische theo
rievorming via de fem-socstroming in de jaren zeven
tig in belangrijke mate zou bepalen. 
De hier aangestipte verschillen tussen MVM en Dolle 
Mina mogen de overeenkomsten niet uit het zicht doen 
verdwijnen. Net als voor MVM gold voor Dolle Mina 
- en dit zelfs in sterkere mate - dat de mannenstatus 
de 'betere' was. Dit was een afspiegeling van de waar-
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dering van de mannenstatus in de maatschappij. 
Vrouwen moesten in dezelfde mate als mannen toe
gang krijgen tot een in linkse richting veranderde sa
menleving. De mannen werden ook nog niet geweerd, 
hoewel hun aanwezigheid zeker stof tot conflicten gaf. 
Zij maakten zelfs dee! uit van de Ieiding, althans in de 
Amsterdamse afdeling, net als bij MVM. 

Tweede fase: radicalisering en separatisme 

Onderdrukking en geli}kheid 
Joke Smit schreef hoe in de zomer van 1970 onder in
vloed van radicaal-feministische theorieen uit de Ver
enigde Staten (Firestone, Millett, Mitchell) het besef 
begon te dagen dat het niet zomaar om achterstanden 
ging, maar dat vrouwen onderdrukt waren door een 
mannenheerschappij. Het feministische antwoord 
was separatisme. Dit stoelt op het principe dat onder
drukte groepen zich het best kunnen organiseren op 
basis van hun eigen specifieke onderdrukking. 17 

Onderdrukking was het bepalende concept voor de 
tweede fase in het feminisme. Tot halverwege de jaren 
zeventig stood onderdrukking overwegend in het te
ken van het gelijkheidsdenken, dat even wei niet Ianger 
zonder meer inhield dat men streefde naar integratie in 
de mannenmaatschappij. De ondergeschikte positie 
van vrouwen en vrouwelijkheid waren de negatieve ge
volgen van een mannenheerschappij die ten onrechte 
was gestoeld op een gering biologisch verschil tussen 
de seksen. 18 De mannenstatus was in aile opzichten de 
bet ere status . 
In de praatgroepen kwam de gemeenschappelijke er
varing met de ellende in de privesfeer aan het Iicht: 
mishandeling, seksueel geweld, de geestdodende rou
tine van het huishouden, de door mannen opgelegde 
schoonheidsnormen en de onderdrukking door het 
moederschap. Thema's die door MVM (lastig huis
houden en moederschap) en Dolle Mina (vrouwen als 
lustobject, vrouwelijkheid als negatieve status), reeds 
waren aangesneden, werden nu in het perspectief van 
de seksentegenstelling geplaatst. Inzichten uit de 
praatgroepen vonden verder hun weg in publikaties 
van de nieuwe feministische tegencultuur. Omdat 
vrouwelijkheid een uiting was van onderdrukking, 
manifesteerde het verzet ertegen zich in onvrouwelijk
heid: het tuinbroekfeminisme (BH-verbranding, spij
kerbroek, tuinbroek) was tegelijkertijd voortzetting 
van het linkse en anti-burgerlijke Dolle-Mina-uiterlijk 
van de eerste fase en een reactie op door mannen opge
legde vrouwelijkheid. 19 

Het onderdrukkingsperspectief belnvloedde de be
langrijkste stromingen en organisaties van de eerste en 
tweede fase. MVM bleef weliswaar ook in de jaren ze
ventig in hoofdzaak de organisatie van het begin 
- gericht op integratie in de mannenwereld en op over
heid en parlement - maar ook hier kende men vanaf 
ongeveer 1971 de discussies rood de onderdrukker. Als 
gevolg hiervan verdwenen er dan ook mannen uit deze 
organisatie, die overigens nooit haar basisprincipe van 
samenwerking met mannen heeft Iaten varen. 20 Dolle 
Mina werd in de loop der jaren zeventig steeds minder 
belangrijk en stierf rood 1977 een zachte dood. 
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Het radicaal-feminisme was de verbindende ideologie 
van de tweede fase. Als beweging was het in Nederland 
echter minder invloedrijk dan de fem-socstroming die 
vanaf ongeveer 1973 opkwam en tot eind jaren zeven
tig in belangrijke mate het gezicht van de 'autonome' 
vrouwenbeweging vormde. 21 Fern-soc verbond in
zichten van het radicaal-feminisme met het marxisme. 
Zij leverde een bijdrage aan het marxisme door een 
uitwerking van de theorie dat onder kapitalistische 
verhoudingen de huishoudelijke arbeid geen overbo
dige functie is maar een belangrijke economische 
waarde heeft, en zo bijdraagt aan de onderdrukte po
sitie van vrouwen. 22 

Het voornaamste verschil met de echte radicaal
feministen, van wie Anneke van Baa/en en Marijke 
Ekelschot - verbonden aan uitgeverij De Bonte Was 
(1973) - de bekendste vertegenwoordigsters waren, 
was dat fern-soc, zeker in de aanvangsjaren, de be
wustwording in de praatgroepen wilde gebruiken als 
basis voor machtsvorming in mannenorganisaties. 
Pure radicaal-feministen wilden slechts werken aan 
een tegencultuur buiten de mannenmaatschappij. 
Niet aile mannenorganisaties kwamen bij fern-soc 
voor machtsvorming in aanmerking. Parlement en 
overheid werden als 'rechtse' instellingen gewan
trouwd. Fern-soc was vooral gericht op klein-links en 
de linkse vakbeweging. De PvdA lag a! moeilijker en 
ook de Rooie Vrouwen - die zowel binding hadden 
met MVM als met fern-soc - waren niet onomstre
den.23 

Onderdrukking en verschil 
Het onderdrukkingsperspectief had ertoe geleid dat 
het gelijkheidsfeminisme wei een heel negatieve visie 
verwoordde op de traditionele vrouwelijke identiteit. 
Dit vroeg om een reactie. Deze kwam er ook in de 
vorm van de herwaardering van vrouwelijke waarden, 
het verschil, die onder invloed van de herbezinning in 
de praatgroepen plaatsvond. Deze herwaardering 
werd vanaf begin jaren zeventig bepleit, maar werd 
pas halverwege de jaren zeventig een duidelijke 
trend. 24 De herwaardering ging bij sommigen zelfs 
over in een geloof in de superioriteit der vrouwelijke 
waarden. Er ontstond een nieuwe norm van vrouwe
lijkheid, die de eerder vermelde kritiek van onder meer 
Renate Rubinstein en Emma Brunt opriep. 
De nieuwe vrouwelijkheidsnorm was een van de vele 
normeringen tijdens het hoogtepunt van de tweede fa
se in het feminisme, die in de tweede helft van de jaren 
zeventig lag. Deze grote mate van normering was de 
keerzijde van het feministisch elan, dat gevoed werd 
door het breed ondersteunde perspectief dat vrouwen 
onderdrukt werden door mannen . 
Naar buiten toe resulteerde dit in mannenhaat. Naar 
binnen toe was men kwaad op vrouwen die zich niet 
als ware feministen gedroegen. En juist in verband met 
de aard van het ware feminisme liepen de meningsver
schillen hoog op: wei of geen samenwerking met man
nen, wei of niet met je onderdrukker naar bed (poli
tiek Iesbisch), wei of geen erkenning van verschil in 
deskundigheid, wei of geen betaling voor feministi
sche activiteiten. 2 S 



Door deze controversen heen speelde een links-rechts- · 
normering langs jaren-zestiglijnen, die - zoals Joke 
Smit a! aangaf in haar artikel van 1978 - ten dele het 
karakter aannam van een tegenstelling 'vrouwelijk' I 
'mannelijk'. Overheid, beleid, macht, carriere waren 
mannelijk. 'Carrierevrouwen' werden negatief beke
ken omdat ze zich rechts of mannelijk gedroegen. 
(Lang niet voor iedereen waren deze begrippen iden
tiek, maar in de praktijk was het resultaat wei hetzelf
de, namelijk wantrouwen jegens het werken binnen 
gevestigde kaders) . 
MVM kende rond 197611977 een kloof tussen de 'be
leidsmakers' die 'mannelijk' waren en de 'vrouwelij
ke' stroming die tegen beleid was . Een beleidsmaak
ster spreekt in dit verband zelfs van een haatcampag
ne. Deze vrouwelijke en gevoelsstroming bestond uit 
mensen die veelal afkomstig waren van de sociale aca
demie en in de periode 1972-1975 bij MVM gekomen 
waren. Ze vertegenwoordigen de praatgroepen - en 
met name de FORT-lijn (Feministische Oefengroepen 
Radikale Therapie). 
Ook buiten MVM werd de door Joke Smit en Hilda 
Verwey-Jonker gewraakte anti-machthouding van het 
feminisme vermoedelijk door FORT gestimu1eerd. 
Duizenden vrouwen namen hieraan dee! vanaf 1975. 
FORT was - geheel in de stijl van de sensitivity-mode 
van zeventig - gericht op persoonlij ke verandering en 
versterking van het zelfbeeld. De leuze 'het persoonlij
ke is politiek' diende als legitimering. Maar omdat de 
versterking van het zelfbeeld eenzijdig werd bena
drukt, ging het persoonlijke steeds meer het politieke 
overheersen.26 Waarschijnlijk heeft dit meegespeeld 
bij de anti-machthouding die in de late jaren zeventig 
ook in de autonome vrouwenbeweging steeds meer 
voorkwam: bij fern-soc was de FORT namelijk even
eens populair. 
De Rooie Vrouwen kenden een tegenstelling tussen be
leidsmaaksters en een gevoelsstroming die enigszins 
vergelijkbaar was aan die binnen MVM. De conflicten 
spitsten zich toe op het thema 'anders omgaan met 
macht', waarbij 'anders' stond voor kritisch links en 
vrouwelijk. Voor een dee! kwamen deze spanningen 
ook voort uit de specifieke positie die de Rooie Vrou
wen innemen als onderdeel van de vrouwenbeweging 
en daarnaast van een grote politieke partij . Politiek 
bedrijven betekent vuile handen maken. Toen de 
Rooie Vrouwen zich uit loyaliteit met het partijbeleid 
tijdens de kabinetsformatie van 1977 onthielden van 
medewerking aan een demonstratie tegen het bereikte 
CDA-PvdA-akkoord inzake de abortuskwestie, kreeg 
de relatie met de autonome vrouwenbeweging een flin
ke deuk.27 

Depolitisering, politisering en conservatisme 
Er waren zeker depolitiserende en conservatieve ten
denzen aanwezig in het feminisme, waarbij net als in 
het verleden een vrouwelijke identiteit weer synoniem 
werd met afwending van machtsvorming en van 'man
nenpolitiek'. Dit kon een gevaar opleveren voor het 
gelijkheidsfeminisme, dat via machtsvorming de sek
senongelijkheid wilde opheffen. 
De kritiek op de 'mannelijke' beleidsstroming hoeft 

evenwel niet uitsluitend negatief te worden bekeken. 
De 'vrouwelijke' stroming binnen de Rooie Vrouwen 
had bijvoorbeeld terechte kritiek op de 'mannelijke' 
partijnorm, die een soort van permanente beschik
baarheid voor de politiek eist, hetgeen met name door 
vrouwen met kinderen niet op te brengen is . 28 Boven
dien rijst de vraag of het sombere beeld dat Joke Smit 
schetste van een 'impasse' in het feminisme wei klop
te. 
Om te beginnen wil ik erop wijzen dat Smit wellicht te 
vee! wilde. De tweede golf was eind jaren zeventig net 
tien jaar oud. Dit is historisch gezien een zeer korte pe
riode, waarin desalniettemin vee! veranderingen 
plaatsvonden. Gedurende de jaren zeventig en met na
me in de tweede helft is de mentaliteit van het Neder
landse volk in snel tempo veranderd ten gunste van be
langrijke items van het gelijkheidsfeminisme. Dit 
geldt voor beide seksen, hoewel de mannen over het 
geheel genomen in dit veranderingsproces achterlie
pen. Zo stond 'een zeer ruime meerderheid' van zowel 
mannen als vrouwen in 1980/ 1981 positieften opzich
te van het beginsel van herverdeling van betaalde en 
onbetaalde arbeid over de seksen. 29 

Smit noemde deze mentaliteitsverandering wei, maar 
wekt de indruk haar toch niet echt naar waarde te 
schatten. Vermoedelijk overschatte ze de verande
ringsmogelijkheden van een beweging van een decen
nium oud, die opereerde binnen een democratisch 
bestel. Deze neiging tot overschatting werd gevoed 
door het elan van het tweede-fase-feminisme en door 
links. In links en feministisch Nederland - ondanks 
niet te verwaarlozen tegenstellingen toch in vee! op
zichten hecht met elkaar verbonden - heerste een 
groot, soms te groot geloof in de maakbaarheid van de 
samenleving. 30 

En verder vie! het met de depolitisering over de hele li
nie wei mee, a! kan Joke Smit moeilijk worden verwe
ten dat ze dat niet onderkende. Een aantal tendenzen 
zouden pas enkele jaren nadat zij haar waarschuwing 
deed, zijn uitgekristalliseerd. 

In deze periode werd de basis gelegd voor de institutio
nalisering van de jaren tachtig. Het emancipatiebeleid 
kwam tot ontwikkeling - onder vee! kritiek van de 
autonome vrouwenbeweging3 1 -, en vrouwengroe
pen aan HBO's en universiteiten bereidden de mede
werksters- en hoogleraarsposten op het terrein van 
vrouwenstudies voor . Fern-soc werkte aan de opmars 
in klein-linkse partijen en vakbonden. 
De eerder vermelde conflicten binnen MVM en Rooie 
Vrouwen in de tweede helft van zeventig vormden de 
keerzijde van het elan en de bloei van beide organisa
ties in deze periode. MVM stond rond 1977 op het top
punt in ledental, drieduizend, en kon mede daardoor 
zijn invloed uitoefenen, bijvoorbeeld op het emanci
patiebeleid. 
Ook de bloei van de Rooie-Vrouwen-groepen bereikte 
in de periode 1977-1980 een hoogtepunt. Het was in 
die jaren dat de sociaal-democratische vrouwenorga
nisatie erin slaagde haar invloed op het partijbeleid 
aanzienlijk te verhogen. Belangrijke wapenfeiten wa
ren in 1977 de acceptatie van de 25-procentsnorm (25 
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procent van de !eden van partijcommissies en -bestu
ren en van PvdA-fracties in vertegenwoordigende li
chamen moest voortaan vrouw zijn) , en de opname 
van het principe van herverdeling van onbetaalde en 
betaalde arbeid over de seksen in het beginselpro
gramma. Dit kreeg in april 1979 een vervolg toen het 
PvdA-congres een principe-uitspraak deed, te willen 
streven naar een vijf-urige arbeidsdag. 32 

Verder waren er nogal wat acties en demonstraties in 
de tweede helft van de jaren zeventig, vooral op het 
terrein van de 'lijfpolitiek'; abortus en seksueel ge
weld (radicaal-feministisch punt bij uitstek). lnciden
teel werd hierbij de harde actie niet geschuwd, getuige 
de bezetting van de Bloemenhovekliniek (1976) en de 
(felle) anti-porno-acties van eind zeventig, begin tach
tig. 
Mede onder invloed van deze acties kwam er met be
hulp van linkse en liberale groeperingen in 1981 een 
abortus wet tot stand waarover voor- en tegenstanders 
ontevreden zijn, maar die de bestaande geliberaliseer
de abortuspraktijk in hoofdzaak onaangetast liet. 
Porno en seksueel geweld zouden in de jaren tachtig 
onderwerp van het openbare politieke debat vor
men.33 
Bij de manier waarop porno gepolitiseerd werd zijn 
wei vraagtekens te plaatsen. De toename van geweld
dadige porno maakt het begrijpelijk dat feministen op 
zoek gingen (en gaan) naar een mogelijke relatie tus
sen porno en seksueel geweld. Wettelijke straf
baarstelling (tot op heden zijn pogingen daartoe niet 
geslaagd) is echter wei een heel zwaar middel, zeker nu 
dit verband nog altijd niet bewezen is . Hieraan kan 
worden toegevoegd dat het feminisme van de tweede 
fase een deels nogal puriteinse, tobberige houding had 
ten aanzien van seksualiteit, die herinnerde aan het 
traditionele beeld van de a-seksuele vrouw. 34 

Voorlopige balans 
Eerder heb ik al gezegd dat ik het ontstaan van het ver
schilfeminisme zie als een reactie op een te ver doorge
schoten gelijkheidsfeminisme, dat - zeker toen het 
onderdrukkingsperspectief eenmaal werd gehanteerd 
- vrouwelijkheid negatief afschilderde. Dit heeft 
weer als oorzaak dat vrouwen in de samenleving de 
positie van tweede sekse innemen en dat de man
nenstatus en 'mannelijke' normen hoger worden ge
waardeerd dan de vrouwenstatus en 'vrouwelijke' 
normen. 
Zo bezien zijn de 'extremiteiten' van de tweede fase en 
het 'conservatisme' de buitenkant van een proces 
waarin feministen proberen uit te zoeken wat nu 
eigenlijk hun sekse-identiteit precies is, wat ze van die 
sekse-identiteit willen behouden en wat ze van de man
nenstatus willen overnemen. 
Het conservatisme bleek geen werkelijk gevaar. De de
politiserende en conservatieve tendenzen van het ver
schilfeminisme vonden een voldoende tegenwicht in 
een krachtig gelijkheidsfeminisme. Het grote elan van 
de tweede fase - groot onder invloed van het onder
drukkingsparadigma en het linkse geloof in de maak
baarheid van de samenleving - vormde een motor 
voor beide vormen van feminisme. Bovendien zouden 
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van de pogingen tot nieuwe vastlegging van een vrou
welijke identiteit, waarbij vee! traditionele vrouwelij
ke eigenschappen een rol speelden, in de derde fase de 
scherpe kantjes worden afgeslepen. 

Derde fase: feminisme in crisistijd 

Positief beeld 
Onder invloed van crisis en werkloosheid heeft het fe
minisme in de loop der jaren tachtig een steeds prag
matischer karakter gekregen. In de hoofdstroom van 
de beweging is het streven naar carriere en integratie in 
de mannenwereld een geaccepteerde zaak. Geleidelijk 
werkt men aan verdere institutionalisering. De kriti
sche - links/ vrouwelijke - ideeen aangaande macht 
en beleid zijn naar de marge van de beweging ver
huisd, waar ze nog gedragen worden door feministi
sche groepen binnen de 'nieuwe sociale bewegingen' 
op het gebied van milieu, kraken, werk, vrede en per
soonlijke groei . 
De stroming binnen de Rooie Vrouwen die 'anders' 
met macht wilde omgaan kreeg een gevoelige slag met 
het voortijdig aftreden van landelijk contactvrouw en 
exponent van deze benadering Frouke Stoeckart in het 
najaar van 1982. Naar haar mening kon ze te weinig 
van haar ideeen realiseren . Het anders omgaan met 
macht - wars van 'mannetjesmakerij, prestigege
vechten en baantjesjagerij' - is sedertdien voorname
lijk nog vertolkt door de gefeminiseerde klein-linkse 
partijen (CPN, PPR, PSP).35 

Naar buiten toe is het feministisch vijandbeeld en 
daarmee de mannenhaat verminderd. De term onder
drukking heeft plaats gemaakt voor het neutralere 
machtsongelijkheid. De interne tegenstellingen van de 
jaren zeventig hebben aan scherpte verloren. Daar 
staan nieuwe tegenstellingen tegenover, zoals die tus
sen blanke en gekleurde en oudere en jongere ('mei
den') feministen. Maar het tolerantere karakter van 
het huidige ferninisme heeft vee! van de felheid van ze
ventig doen verdwijnen. 
Pragmatisme en herwaardering van vrouwelijkheid 
lijken elkaars spiegelbeeld. De populariteit van links is 
in de jaren tachtig aanzienlijk minder en derhalve is 
het verschilfeminisme niet Ianger synoniem met 'kri
tisch links', zoals in de tweede fase. De herwaardering 
van vrouwelijkheid heeft vele uitingsvormen en ook 
vee! van het traditionele vrouwbeeld. Het feministisch 
modebeeld wordt weer opgesierd door kokerrok, 
naaldhak, make-up en netnylons. De a-seksualiteit en 
de 'vanilleseks' (een 'vrouwelijke', zachte, tedere sek
sualiteit) zijn verruild voor eeri gedifferentieerde hou
ding, die zich onder andere uitstrekt tot lesbische SM. 
Seksualiteit, ook met mannen, kan weer plezierig zijn 
en pornografie wordt minder afwijzend bekeken. Bij 
vrouwenstudies heeft de mode van de vrouwelijke me
thoden plaatsgemaakt voor een pluriforme benade
ringswijze.36 
De fem-socstroming, die zich eind jaren zeventig, be
gin tachtig steeds meer verwijderde van het marxisme 
met zijn accentuering van economische vraagstukken 
en zich meer met 'lijfpolitiek' ging bezighouden, be
goo toen ook met de herwaardering van het moeder-



schap. De Dolle-Minageneratie kwam op een leeftijd 
dat een keuze voor of tegen het moederschap onont
koombaar werd. Dit vie! sam en met de introductie van 
Amerikaanse theorieen (Rich, Friday, Chodorow) die 
braken met de benadering van het moederschap als 
eenzijdig onderdrukkend, van het vroegere femi
nisme. Er kwam weer aandacht voor de vreugdevolle 
en emotioneel-bevredigende aspecten van de moeder
kindrelatie. 3 7 

De herwaardering van het moederschap en in het alge
meen van vrouwelijke waarden is mede gestimuleerd 
door het Franse differentie- of verschildenken. Dit 
heeft in de jaren tachtig een groeiende invloed in het 
Nederlandse feminisme gekregen. De bekendste verte
genwoordigsters van deze stroming zijn Cixous, 
Kristeva en Irigaray. 3 8 

Oppervlakkig gezien lijkt het erop dat het feminisme 
de spanning tussen gelijkheid en verschil redelijk on
der de knie heeft. 

Negatief beeld 
Naast het hiervoor gepresenteerde positieve beeld kan 
echter ook een minder florissante situatie worden ge
schetst. Het feminisme is weliswaar pragmatischer, 
maar heeft ook minder elan. (lk zeg dit met enige 
voorzichtigheid, omdat vee! feministische activiteit 
momenteel binnen de instituties plaatsvindt en daar
om minder zichtbaar is.) 
De vrouwenbeweging is verbreed - onder meer naar 
de traditionele vrouwenorganisaties - maar heeft 
ook een sterk verbrokkeld karakter, zowel in doelen 
als in organisatievormen. 39 Belangrijke stromingen 
(fern-soc) en organisaties van zeventig bestaan niet 
meer of zijn een schaduw van wat ze zijn geweest 
(MVM). Ook de Rooie Vrouwen kampten vanaf begin 
jaren tachtig met een teruggang in actieve !eden. 40 De 
nieuw opgetreden groepen en organisaties, waaronder 
het Breed Platform vrouwen voor ekonomische zelf
standigheid (1982), maken dit verschijnsel niet goed. 
Dit is zorgwekkend in het Iicht van een aantal minder 
gunstige ontwikkelingen. De economische crisis werkt 
negatief in op de strijd tegen de seksenongelijkheid. 
De herverdeling van betaalde en onbetaalde arbeid 
over de seksen is een vrijwel even groot struikelblok 
als twintig jaar geleden. Halverwege de jaren tachtig 
was weliswaar het percentage betaald werkende vrou
wen gestegen van dertig procent in 1971 naar ruim 
veertig procent, maar vrouwen deden nog bijna drie
kwart van het onbetaalde en maar een kwart van het 
betaalde werk. Bovendien bleken ze sterk onderverte
genwoordigd in hogere functies. 41 Feminisering van 
de armoede en het verschijnsel van de bijstandsmoe
ders zijn grote problemen. Evenrnin zijn de voorlopige 
effecten van de feministische strijd onverdeeld gunstig, 
wat onzekerheid teweeg brengt. Deze effecten zijn nog 
het best te classificeren als overgangsmoeilijkheden. Zo 
concludeert Christien Brinkgreve dat de onderlinge af
gunst tussen de seksen en de onzekerheid in relaties is 
toegenomen. Dit is een gevolg van de verkleining van de 
machtsverschillen tussen de seksen en van de barrieres 
tussen vroegere vrouwen- en mannendomeinen.42 

De manier waarop het principe van roldoorbraak in de 

betaalde arbeid heeft doorgewerkt, is ook niet datgene 
wat MVM oorspronkelijk voor ogen stond: De man
nen rukten aanzienlijk makkelijker op in de traditio
nele vrouwenberoepen (de verpleging bijvoorbeeld) 
dan vrouwen in mannenberoepen. 
Vrouwen in mannen- en hogere beroepen (hetgeen 
nogal eens samenvalt) kampen met typische pionier
stersmoeilijkheden. Ze worden heen en weer geslin
gerd tussen enerzijds een (in crisistijd sterk opge
schroefde) 'mannelijke' prestatiemoraal en de druk 
om als vrouw niet te falen in het werk en anderzijds 
een traditioneel vrouwelijke opvoeding en dito ver
wachtingspatroon die hiermee in strijd zijn. En dan 
heb ik het nog niet over de banenstrijd - veelal door 
het vaste personeel (mannen in hoofdzaak) gewon
nen - en over het feit dat hogere banen zich nauwe
lijks Iaten combineren met kinderen. 43 

Wat hebben dit soort minder plezierige gegevens nu 
voor consequenties voor de spanning tussen gelijkheid 
en verschil? Wat dit betreft is een uitstapje naar de 
Verenigde Staten instructief. 

Verschilfeminisme en conservatisme 
In de Verenigde Staten, waar alles meestal extremer is 
dan bij ons , zijn ook de spanningen rond het feminis
me groter. Meer vrouwen dan in Nederland hebben 
betaald werk, ook in hogere banen. Maar het verzet te
gen het feminisme is eveneens sterker. Nieuw Rechts 
heeft met succes geageerd tegen het Equal Rights 
Amendment, gericht op volledige wettelijke gelijkstel
ling van de seksen, en tegen het recht op een abortus. 44 

Daarnaast worstelen de Verenigde Staten met het ver
schijnsel van het conservatieve feminisme, waarvan 
Jean Bethke Elshtain niet de enige, maar wei een heel 
duidelijke vertolkster is. Haar ideeen over een 'sociaal 
feminisme' vormen een perfecte illustratie van de 
juistheid van de stelling van Romein . Elshtain pleit 
voor de terugkeer van het traditionele gezin en zet de 
relatie van vrouwen met het moederschap weer cen
traal. Ze is tegen ieder streven naar androgynie (rol
doorbraak) en tegen vormen van collectieve kinderop
vang. Bovendien bepleit ze een moralisering van de 
openbare sfeer op basis van vrouwelijke (zachte, 
koesterende) waarden die bij haar lichamelijk gefun
deerd zijn. 45 

Dit zou allemaal nog niet zo erg zijn, als het 'backlash'
feminisme niet zo'n duidelijke weerslag had op ande
ren . Bijvoorbeeld op Judith Stacey, die de conserva
tieve reactie tegen het feminisme beschrijft. Op zich is 
het te waarderen dat zij de waarschuwing van het 
backlash-feminisme serieus wenst te nemen. Zo stelt 
zij dat in de feministische theorievorming de vraag 
naar wat de behoeften van kinderen zijn, verwaar
loosd is. Tevens wijst zij erop dat het feminisme er be
ter in is geslaagd de heteroseksualiteit te kritiseren dan 
in haar complexiteit van uitingsvormen te begrijpen. 
Maar Stacey laat zich meeslepen door pessimisme en 
onzekerheid als ze haar twijfel uitspreekt over demo
gelijkheid van duurzame verbintenissen op basis van 
egalitaire relaties. (Ze schrijft nog net niet dat dergelij
ke verbintenissen onmogelijk zijn). Het idee dat het 
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feminisme iets te zeggen heeft voor aile vrouwen 
noemt ze een illusie. Alsof de egalitaire relaties al echt 
een kans hebben gehad zich te bewijzen en alsof de fe
ministische boodschap dat niemand gediscrimineerd 
mag worden op basis van sekse, niet nog steeds geldig 
is .46 
Nederland heeft geen Nieuw Rechts, maar wei de 
'zorgzame' samenleving. De onzekerheid bij links 
vindt in toenemende mate een parallel in het femi
nisme. Vrouwenstudies zijn bevrijd van hun marxisti
sche en radicaal-feministische dogma's, maar daar
voor in de plaats is naast veel nuancering ook veel twij
fel gekomen. In de jaren zeventig wisten feministen 
zich ondanks hun onderlinge controversen verenigd 
door een gemeenschappelijke woede over de vrouwen
onderdrukking. De jaren tachtig staan 'in het teken 
van de onderlinge verschillen' 47 , waarbij de gemeen
schappelijkheid steeds meer een vraag dan een uit
gangspunt wordt. 
Het Nederlandse feminisme heeft vanaf het begin on
der invloed van het Amerikaanse gestaan. Hoe zwaar 
gaat de invloed van een conservatief Amerikaans ver
schilfeminisme in Nederland wegen tegen de achter
grond van crisis, onzekerheid en een verminderd femi
nistisch elan?47 " Een daarmee verwante vraag: Kan 
het gelijkheidsfeminisme zo nodig voldoende tegen
wicht leveren? 

Krachtig gelijkheidsjeminisme? 
In de jaren zeventig stond het gelijkheidsfeminisme 
onder invloed van de dichotomie van, aan de ene kant, 
de achtergestelde of onderdrukte huisvrouw, die in so
ciaal isolement haar ondergewaardeerde monotone 
karwei verrichtte en daar psycho-somatische klachten 
aan overhield; en, aan de andere kant, de felbegeerde 
betaalde baan, die economische zelfstandigheid en 
waardering opleverde, het sociaal isolement doorbrak 
en vrouwen in de gelegenheid stelde hun vaardigheden 
te ontplooiien, dit alles wei vooral geldend voor hoge
re banen. Ik chargeer enigszins, maar de meeste actie
ve feministen uit die tijd zullen dit beeld herkennen. 48 

Een dergelijke dichotomie laat weinig ruimte voor het 
inzicht dat het huisvrouwenbestaan ook leuk kan zijn, 
dat huisvrouwen in de zon kunnen liggen, op clubs zit
ten, hobbies kunnen hebben, veel bevrediging in hun 
kinderen kunnen vinden en veel tijd voor sociale con
tacten hebben. En dat van de andere kant de ontplooi
ing in het betaalde werk (ook in hogere banen) een 
aanzienlijke begrenzing kan vinden in overmatige 
stress en slechte arbeidsverhoudingen. De dichotomie 
was wei heel vruchtbaar als motor voor het eisen van 
veranderingen, met name de vijfurige arbeidsdag, on
der het motto 'eerlijk delen'. 
Anno 1988 zijn de vrouwelijke waarden en de vrou
wensfeer geherwaardeerd en wordt de dichotomie 
minder gesignaleerd. Helaas is echter ook de arbeids
tijdverkorting naar de achtergrond geschoven. Van de 
Associatie Herverdeling Betaalde en Onbetaalde Ar
beid (1985) wordt bijvoorbeeld weinig meer verna
men. De solidariteitsgedachte in het gelijkheidsfemi
nisme is in vergelijking met tien jaar terug duidelijk 
verzwakt. 49 Het links-rechts onderscheid dat in deja-
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ren zeventig nogal overtrokken was omdat feministen 
toen bijna allemaallinks waren, is in no-nonsensetijd 
meer op zijn plaats. Met de praatgroep is de politise
ring van het moederschap ten onder gegaan, ook al is 
dit speerpunt van het verschilferninisme nog zo geher
waardeerd. 
In de Stichting Vrouwennetwerk, opgericht in 1980 
om vrouwen in een carriere te steunen, wordt het ge
praat over problemen bij het combineren van moeder
schap met een hogere baan afgedaan als gezeur, zoals 
iemand uit mijn Rooie-Vrouwenafdeling mocht on
dervinden. En de huidige voorzitster van het Vrou
wennetwerk moet er 'wei degelijk over nadenken eer 
ze op hoger niveau iemand parttime aan zou ne
men' .50 
Het verschilfeministische 'bewust baanloze' alterna
tief dan maar? De vrouwenwerkbeweging - onder
dee! van de nieuwe sociale bewegingen van tachtig -
heeft kritiek op de vervreemdende 'mannelijke' ar
beidsmoraal, die ten grondslag ligt aan het carriere
maken. Het streven - ook terug te vinden bij klein
links - richt zich op een baanloos inkomen voor 
iedereen, zodat er een einde kan komen aan de over
waardering van de betaalde arbeid. Het idee doet sym
pathiek aan, maar heeft vanuit hedendaags perspec
tief nog vee! van Utopia. 51 
In het Iicht van no-nonsensetijd, een verzwakt femi
nistisch elan en opkomende liberale tendenzen in het 
gelijkheidsfeminisme acht ik het niet toevallig dat ook 
binnen de PvdA stemmen opgaan om het idee van de 
algemene arbeidstijdverkorting op de helling te zetten. 
Als de arbeidstijdverkorting stilhoudt bij 36 uur, zal 
de 'keuze' van veel vrouwen snel zijn gemaakt, zeker 
zolang er nog een tekort aan deeltijdbanen is . Dan kan 
er nog zoveel positieve actie - toe te juichen initiatief 
van recente datum - worden gevoerd. Ouderschaps
verlof en kinderopvangvoorzieningen, hoe nuttig 
ook, vormen een te magere compensatie voor de hoe
veelheid tijd die het opvoeden van kinderen (ook grote 
kinderen) in werkelijkheid vergt. En - een 'verschil
feministisch' argument - er wordt te weinig rekening 
gehouden met de emotionele barrieres die vrouwen 
hebben om de kinderverzorging voor een groot deel 
aan derden uit te besteden, zo de kinderen dit al zelf 
accepter en. 52 

MVM en de Rooie Vrouwen hadden altijd zo'n inspi
rerend ideaal, dat ook in de PvdA ingang heeft gevon
den, zeker sinds 1983. Roldoorbraak (androgynie), 
onder meer geconcretiseerd in de vijfentwintig-urige 
werkweek. Dit ideaal laat zich, behalve vanuit het 
rechtvaardigheidsprincipe van het oorspronkelijk ge
lijkheidsstreven, ook goed verdedigen op basis van het 
verschilfeminisme, dat de waardevolle kanten van de 
vrouwelijke identiteit naar voren haalt hetgeen vanaf 
de late jaren zeventig regelmatig gebeurde. Bovendien 
komt zo toch weer de door Joke Smit gewraakte iden
tificatie van de vernieuwing van zestig (in de vorm van 
de vrije-tijdmaatschappij) met de vrouwelijke waar
den in beeld, maar nu in positieve zin. 
Natuurlijk kent de invoering van een vijfentwintig
urige werkweek de nodige haken en ogen, waaronder 
de vraag naar de financiele haalbaarheid. Misschien is 



invoering op korte termijn niet te realiseren en moet 
het flexibel en gedifferentieerd . Maar houdt dit in dat 
het hele idee dan maar moet worden prijsgegeven? 
Kortom, om tegenwicht te geven aan mogelijk conser
vatieve tendenzen in het verschilfeminisme, acht ik het 
van essentieel belang dat een van de kern pun ten van de 
tweede golf, het principe van algemene arbeidstijdver
korting en herverdeling van betaalde en onbetaalde ar
beid over de seksen, wordt gehandhaafd. Dit is voor 
mij een graadmeter van de kracht van het gelijkheids
feminisme. 

Slot: verandering en traditie 
Romein bracht de opkomst van het verschilfeminisme 
in de eerste feministische golf in verband met het 
historische vraagstuk van de relatie tussen verande
ring en traditie. 53 Mijns inziens geldt voor de tweede 
golf een soortgelijk verband. Het gelijkheidsfemi
nisme zette zich in reactie op traditionele inperkende 
vrouwelijkheid te sterk af tegen die vrouwelijkheid, 
voerde de verandering te ver door. Dit riep een reactie 
van het verschilfeminisme, de traditie, op. Het gelijk
heidsstreven had en heeft de neiging voorbij te gaan 
aan wat vrouwelijkheid dan wei te bieden heeft, het
geen een afspiegeling is van de tweederangsstatus van 
vrouwen en vrouwelijkheid in de samenleving. 
De conservatieve tendenzen in het verschilfeminisme 
waren in de tweede fase niet echt een gevaar omdat ze 
in de jaren zeventig van nawerkende hoogconjunctuur 
en optimisme in bedwang werden gehouden door een 
krachtig gelijkheidsfeminisme. Voor de derde fase is 
de ontwikkeling onzeker. In het Iicht van crisis en 
werkloosheid lijken conservatieve tendenzen in het 
verschilfeminisme gevaarlijker, nu het gelijkheidsfe
minisme minder krachtig is en tekenen van verbrokke
ling en afzwakking van het solidariteitsprincipe ver
toont. Overigens past ook daarbij, aan het eind van 
een historisch stuk, een historische relativering: We 
praten nog altijd maar over twintig jaar. Dit is histo
risch gezien een zeer korte periode, waarin voor vrou
wen heel vee! ten goede is veranderd. 
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beidsverhoudingen' staat vermeld dat de auteurs, Fol
kert Catz en Ruud Vreeman, verbonden zijn aan de 
Voedingsbond FNV. Dit is niet juist: heiden werken 
bij de Vervoersbond FNV-:-
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Rien Vroegindeweij 
Publiceerde een viertal 
dichtbundels en een 
verhalenbundel. Recentelijk 
verscheen Rotterdam voor 
gevorderden, een selectie 
columns die hij wekelijks 
voor Het Vrije Yolk schrijft. 
De gedichten op deze pagina 
komen uit zijn nieuwste 
dichtbundel Tussen de 
middag, die najaar '88 bij 
uitgeverij Veen zal 
verschijnen. 
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Familiefoto 

Mijn zoon is nu zo oud als ik 
toen jij mijn leeftijd had: 
Jij bent die man dat kind ben ik. 
Maar wie is het die de foto nam? 

Want wie de foto neemt ontbreekt. 
En wie ziet de gelijkenis in 
de her haling van de tijd die zich 
niet herhalen laat, in strikte zin? 

Aileen die kleren al, dat pak 
dat als een zondag om je lichaam zit, 
nooit mode was maar altijd plicht, 
heeft niet mijn maat en snit. 

Wij groeien maar in 't wild 
en weten met ons lijf geen raad, 
totdat de fotograaf verschijnt, 
het lachen ons VJ!rgaat. 

Of hadden we het heimelijk plezier 
dat niet wij maar hij werd vastgelegd? 
Want achter onze blik verbergen wij 
het beeld dat nooit een afdruk werd. 
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Zomerhuis 

Stil zijn en je Iaten horen, 
zoals de specht de kasten 
van het bos laat kraken. 

Of een raam open zetten 
als een geheime lade 
vol donkergroene bladeren. 

Schuift de schaduw steeds 
vroeger voor de ramen, 
we zullen dit huis verlaten, 

voedsel geven aan de aarde, 
een boom worden, een kast 
maken, de specht verdragen. 



· Signalementen 

Bondgenoten binnen zekere grenzen 

In de loop van 1986-87 heeft de Brede Kommissie Bui
tenland van de PvdA, in de wandeling BKB genoemd, 
een aantal bijeenkomsten gewijd aan de relaties tussen 
de Sovjet-Unie en haar Oosteuropese bondgenoten. 
Naar aanleiding van de gevoerde discussies is Duco 
He/lema en Bob de Ruiter gevraagd een notitie te 
schrijven over deze Oost-Oostbetrekkingen. Deze no
titie verscheen in maart, onder de titel Bondgenoten 
binnen zekere grenzen. • De inhoud van de brochure 
blijkt geaccordeerd door de BKB, hetgeen wil zeggen 
dat een meerderheid van de commissie zich kon vinden 

· in de strekking van de notitie. De uiteindelijke verant
woordelijkheid berust bij de beide auteurs. 
De brochure bestaat uit drie delen. In het eerste dee! 
(biz. 9-21) wordt een historisch overzicht gegeven van 
de relaties tussen de Sovjet-Unie en Oost-Europa, van 
de Tweede Wereldoorlog tot de dag van vandaag. Ver
volgens wordt stilgestaan bij het Westeuropees (Ne
derlands) Oost-Europabeleid en bij de klassieke vraag 
of het tegelijkertijd ontspanning en mensenrechten 
i:ou kunnen dienen (biz. 23-27), en tenslotte is een aan
tal partijleden (Max van der Stoel, Maarten van Traa, 
Jan Marinus Wiersma en, vlak voor zijn overlijden, 
loop den Uyl) gevraagd hun visie op de onderhavige 
problematiek te geven (biz. 31-51). 
Hellema en de Ruiter formuleren diverse vragen in 
hun inleiding. De belangrijkste zijn: moeten we Gor
batsjov 'helpen' en diens hervormingsstreven steunen; 
wat zouden de consequenties van Gorbatsjovs beleid 
kunnen zijn voor de Oosteuropese Ianden; en wat zijn 
de mogelijkheden en beperkingen van een Oost
Europapolitiek van het Westen? Bij de eerste vraag 
staan de auteurs gelukkig niet lang stil. Ze stellen te
recht vast dat het Westen over weinig mogelijkheden 
beschikt invloed uit te oefenen op de interne ontwik
kelingen in de Sovjet-Unie, en dat pogingen in die 
richting wei eens averechts zouden kunnen uitwerken. 
Aan de beantwoording van de tweede vraag gaat een 
kort historisch overzicht van de Oost-Oostbetrekkin
gen vooraf. Hierin wordt in grote lijnen de evolutie 
van de relaties tussen Moskou en zijn bondgenoten 
weergegeven - van opgelegde uniformiteit en 
volstrekte afhankelijkheid tot diversiteit en een be
paalde mate van zelfstandigheid. Het is een aardige in
leiding, ondanks enkele fouten in de spelling van na
men en historische slordigheden: Chroesjtsjov werd 
niet in 1963 maar in '64 afgezet en bij Katyn (niet: Ka
tijn) werden niet honderden maar duizenden Poolse 
officieren geexecuteerd (4 a 5.000). 
Over het Oost-Europabeleid van Gorbatsjov en over 
de consequenties voor de bondgenoten van diens poli-

tiek , doen Hellema en de Ruiter geen duidelijke uit
spraken. Ze volstaan met de nogal vrijblijvende op
merkingen dat de 'eenheid van het socialistisch kamp' 
ook voor de huidige partijleider een 'onaantastbaar 
goed' blijft, en dat in de verschillende Oosteuropese 
hoofdsteden op uiteenlopende wijze op diens hervor
mingen is gereageerd. De auteurs gaan voorbij aan de 
belangrijkste dillema's waarvoor zowel Gorbatsjov 
als de Oosteuropese partijleiders op dit moment staan 
of nog zullen komen te staan. 
Gorbatsjov beschouwt - net als Stalin, Chroesjtsjov, 
Bre~nev, Andropov en Tsjernenko - de controle 
over Oost-Europa als een voorwaarde voor de natio
nale veiligheid van de Sovjet-staat. Het uitgangspunt 
van zijn Oost-Europabeleid is het aantrekken van de 
samenwerking, op politiek, militair en economisch 
terrein. Vooral de nadruk op de economische samen
werking heeft bij enkele bondgenoten, Roemenie en 
de DDR in het bijzonder, onrust en onwil gewekt. 
Tezelfdertijd heeft Gorbatsjov bij voortduring bena
drukt, laatstelijk tijdens zijn bezoek aan Joegoslavie, 
dat het afgelopen is met de traditionele hierarchische 
verhoudingen binnen het blok, en dat de wederzijdse 
relaties voortaan op strikte gelijkheid en wederzijdse 
verantwoordelijkheid zullen zijn gebaseerd. De vraag 
dringt zich vanzelf op: hoelang gaan de door Moskou 
gewenste samenwerking en de door Moskou beleden 
gelijkheid samen? 
De toekomst van Oost-Europa is ongewis, en ze hangt 
voor een belangrijk dee! af van de vaardigheid en vin
dingrijkheid van de Oosteuropese partijleiders. Zij 
zullen een evenwicht moeten vinden tussen de nieuwe 
eisen die Gorbatsjov aan de samenwerking stelt en de 
verwachtingen en aspiraties die zijn beleid heeft ge
wekt onder een dee! van de Oosteuropese bevolking. 
En een ding is zeker: die verwachtingen en aspiraties 
gaan verder dan Gorbatsjov (of wie dan ook in het 
Kremlin) lief is. 
Na het historisch overzicht van de Oost-Oostbetrek
kingen en de uiteenzetting van Gorbatsjovs beleid ten 
aanzien van de bondgenoten, richtten Hellema en de 
Ruiter de blik op West-Europa en in het bijzonder op 
de vraag hoe het Westen zou moeten reageren op de re
cente ontwikkelingen in Oost-Europa. Het beant
woorden van de vraag blijkt niet eenvoudig. 'Hetfor
muleren van beleidsuitgangspunten ten aanzien van 
Oost-Europa is een ingewikkelde zaak', schrijven ze, 
'omdat we worden geconfronteerd met uiteenlopende 
en ze/fs tegenstrijdige gevoelens. De hieruit af te leiden 
doelstellingen zi}n niet eenvoudig op bevredigende 
wijze in een consistente Oost-politiek te combineren. ' 
Deze vaststelling is juist, net als de meeste opmerkin
gen en kanttekeningen die Hellema en de Ruiter plaat
sen in het hoofdstuk over ontspanning, mensenrech
ten en veiligheidsbeleid. Het bezwaar is echter dat er 
geen lijn in het betoog is, dat duidelijke uitspraken 
worden gemeden (hetgeen de discussie niet bevor
derd), en dat sommige passages en zinsneden vrijblij
vend (Gorbatsjovs beleid maakt een 'actievere Neder
landse oostpolitiek noodzakelijk') of, met name in de 
interviews, onbegrijpelijk zijn. Wat bedoelt Maarten 
van Traa met de opmerking. dat in de eerste plaats 
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moet worden gestreefd 'naar een vermindering van de 
niet-militaire Russische aanwezigheid' in Cost
Europa, of met de vaststelling dater 'sinds het aantre
den van Gorbatsjov al het een en ander via Moskou 
loopt'? En wat poogt secretaris buitenland Jan Mari
nus Wiersma te beweren als hij zegt: 'Contacten met 
de communistische partij bijvoorbeeld mogen niet ten 
koste gaan van de dissidenten. Het omgekeerde moet 
het geva/ zijn .' Mij dunkt dat in een brochure die een 
stimulans wil zijn voor nieuwe discussies in de PvdA, 
het taalgebruik in ieder geval helder moet zijn. 

Kanttekeningen 
Ik wil een aantal kanttekeningen plaatsen bij de notitie 
en bij de Cost-politiek die het Westen zou kunnen vol
gen. Een eerste en voor de hand liggende vraag is: 
waarom zouden we ons met Cost-Europa bezighou
den? Er zijn weinig regio's in de wereld waar West
Europa zo weinig directe politieke, economische, 
commerciele of zelfs militaire belangen heeft (de 
Duits-Duitse relaties vormen de uitzondering op de re
gel). De meeste Westeuropeanen, en in het bijzonder 
de jongere generatie, richten de blik vrijwel uitsluitend 
Westwaarts, in de richting van de Verenigde Staten, en 
zijn nauwelijks gei:nteresseerd in de Ianden, volkeren 
en culturen van gene deel van ons continent. En bo
vendien, luidt de redenering van de voorstanders in 
Cost en West van behoud van de status quo, heeft de 
deling van Europa de vrede al veertig jaar gewaar
borgd - dus waarom zouden we aan die deling gaan 
morrelen? De pleitbezorgers van een actief Cost
Europabeleid beantwoorden deze vraag doorgaans 
met een verwijzing naar de onderdrukking van de na
tionale en democratische aspiraties van de Costeuro
pese bevolkingen; de schending van de mensenrech
ten. Zo doen ook Hellema en de Ruiter. Dat is terecht, 
maar het is onvoldoende. De vrede in Europa (deaf
wezigheid van oorlog) de afgelopen vier decennia mag 
gebaseerd zijn op het evenwicht tussen Cost en West, 
maar dit evenwicht is weer gebaseerd op de stabiliteit 
in Cost en West. De plicht op te komen voor de men
senrechten kan niet de enige reden voor het Westen 
zijn stil te staan bij de situatie in Cost-Europa en bij de 
vraag hoe deze in positieve richting te bei:nvloeden. In
stabiliteit in Cost-Europa en de kwaliteit van de Cost
Costbetrekkingen raken direct onze veiligheidsbelan
gen. De relaties tussen de Sovjet-Unie en haar bondge
noten hebben bovendien invloed, en de laatste jaren 
vooral negatieve invloed op de verhoudingen binnen 
het Atlantische Bondgenootschap (de ruzie tussen 
Washington en een aantal Westeuropese hoofdsteden 
over de aardgaspijpleidingen naar aanleiding van de 
in val in Afghanistan, en over economische strafmaat
regelen naar aanleiding van het uitroepen van de staat 
van beleg in Polen). 
Een zekere mate van stabiliteit in Cost-Europa en in 
de relaties tussen de Sovjet-Unie en haar Costeuropese 
bondgenoten is in het belang van het Westen. Ze is 
voorwaarde voor: vrede in Europa, ontspanning tus
sen Cost en West, en voor veranderingen en hervor
mingen in Cost-Europa zelf. Stabiliteit zou derhalve 
het uitgangspunt van een Westers Cost-Europabeleid 
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moeten zijn. Veiligheid heeft prioriteit hoven verande
ringen. De geschiedenis van communistisch Cost
Europa heeft duidelijk gemaakt dat veranderingen en 
hervormingen mogelijk zijn, doch slechts op vreedza
me wijze, geleidelijk en van bovenaf gestuurd. Cor log 
als motor van gewenste veranderingen is uitgesloten, 
revolutie leidde tot militaire repressie van de Sovjet
Unie en druk van het Westen bleek niet effectief. Her
vormingen en veranderingen zijn een produkt van in
terne en autonome ontwikkelingen in de Sovjet-Unie 
en Cost-Europa. West-Europa en de Verenigde Staten 
kunnen ze genereren noch afdwingen, en zullen zich 
moeten neerleggen bij het gegeven dat ze weinig in
vloed kunnen uitoefenen op interne veranderingen, en 
op de verbetering van de situatie der mensenrechten in 
de Ianden van het Pact van Warschau. (Hellema en de 
Ruiter erkennen de onmacht van het Westen in dezen.) 
Het Westen kan misschien wei een bijdrage leveren 
aan een klimaat waarin veranderingen en zorg om de 
rechten van de mens kunnen gedijen. In de notitie 
wordt terecht gesteld dat ontspanning tussen Cost en 
West niet automatisch leidt tot liberalisering. Even
min bestaat er een direct verband tussen de mate waar
in een land zich heeft vrijgemaakt van de overheersing 
van de Sovjet-Unie en de wijze waarop een regime met 
de rechten van zijn onderdanen omspringt. Cnder
drukking en staatsterreur treffen we momenteel voor
al aan in Roemenie en Albanie. (Een Costpolitiek die 
in het bijzonder is gericht op het bevorderen van de 
'onafhankelijkheid' van Cost-Europa van de Sovjet
Unie, en daarop is het beleid van de Verenigde Staten 
lange tijd geent geweest, kan dus op gespannnen voet 
staan met het opkomen voor de rechten van de mens.) 
Vooralsnog kan over de relatie tussen internationale 
ontspanning in de Cost-Westbetrekkingen en interne 
veranderingen in Cost-Europa hoogstens worden ge
zegd, dat internationale spanning en politieke (en mili
taire) druk op de Sovjet-Unie en Cost-Europa nog 
nooit zijn samengegaan met aanzetten tot liberalise
ring in dezelfde regio . 
Daar waar het mogelijk effectief of in moreel opzicht 
onontkombaar is, moeten Westerse regeringen, poli
tieke partijen en burgers opkomen voor de verdedi
ging van democratische rechten in Cost-Europa. Kri
tiek op de situatie van de mensenrechten mag de inter
nationale ontspanning niet altijd bevorderd hebben, 
ze heeft evenmin de stabiliteit in Europa in gevaar ge
bracht. Terughoudendheid zou aileen om taktische re
denen kunnen worden betracht. Het wachten is op het 
doorbreken van het inzicht bij de Costeuropese rege
ringen zelf; dat het toestaan van bepaalde vrijheden de 
legitimiteit en stabiliteit zou kunnen vergroten. Helle
rna en de Ruiter doen over de dikwijls gesuggereerde 
tegenstelling tussen ontspanning en mensenrechten 
helaas geen uitspraak, maar in het interview met Van 
der Stoel, zonder twijfel het meest interessante van de 
vier gesprekken, worden hierover enkele behartens
waardige uitspraken gedaan. De voormalig minister 
van buitenlandse zaken: 'Zolang de ·situatie van on
derdrukking voortduurt zullen er we/ steeds grenzen 
aan de ontspanning blijven bestaan. Achter de schen
ding van de mensenrechten gaat een potentieel insta-



biele situatie schuil. Mensen zullen in verzet willen ko
men tegen de heersende regimes en eventuee/ ze/fs 
naar gewelddadige middelen wi/len grijpen. Dat zal 
dan weer allerlei internationale complicaties kunnen 
op/everen. Men zou dan ook slechts een steviger fun
dament voor de on/spanning kunnen leggen als men in 
het kader van het streven naar on/spanning ook pro
beer/ de situatie van de mensenrechten te verbeteren. ' 
Er bestaat echter geen onder 'aile omstandigheden 
bruikbare formule', aldus Van der Stoel, voor een 
Oost-Europabeleid waarin zowel aan het belang van 
de stabiliteit als aan dat van de mensenrechten tege
moet wordt gekomen. Het is een kwestie van inventivi
teit, gepaste druk of concessies, oplettendheid en het 
grijpen van geboden kansen . 
De belangrijkste, hoewel niet de enige gesprekspart
ners in Oost-Europa zijn de regeringen en partijleidin
gen. 'Erkenning van de status quo in Europa impli
ceert even we/ een politieke erkenning van de regimes 
in Oost-Europa', schrijven Hellema en de Ruiter, 'en 
dat kan worden opgevat als een soort westerse legiti
mering. 'lk begrijp dit niet. Natuurlijk erkennen we de 
status quo van het gedeelde Europa (zouden we hem 
moeten ontkennen?), en met de meeste regimes in 
Oost-Europa hebben we a! decennia terug diplomatie
ke relaties aangeknoopt. Erkenning betekent nog geen 
legitimering, en dat moet het Westen duidelijk maken 
in zijn contacten met de kerk en de oppositie in Oost
Europa. Ook inzake de contacten met autoriteiten en 
oppositie in de Oosteuropese Ianden zijn geen algeme
ne richtlijnen te geven - a! was het aileen al omdat de 
situatie in de afzonderlijke Ianden sterk verschilt. 
De marges van een Westers Oost-Europabeleid zijn 
smal; de marges van een klein land als Nederland zijn 
nog smaller. Het onder ogen zien van dit gegeven is 
een eerste vereiste voor het voeren van een realistische 
Oost-Europapolitiek. Op rnilitair en veiligheidspoli
tiek gebied moet een Westers (Nederlands) Oosteuro
pabeleid worden gecoordineerd met de bondgenoten 
(opdat fricties met de Verenigde Staten over sancties 
en boycotmaatregelen in de toekomst worden voorko
men); op cultureel en economisch terrein heeft ieder 
land zijn eigen mogelijkheden en verantwoordelijkhe
den. De wetenschap dat de speelruimte klein is, mag 
geen belemmering zijn deze mogelijkheden nate gaan 
en uit te buiten, concluderen de auteurs van Bondge
noten binnen zekere grenzen terecht. Ik ben benieuwd 
of de Nederlandse regering daar ook zo over denkt 
(bezuinigingen op de culturele accoorden wijzen in een 
andere richting) . De door minister Van den Broek in 
het vooruitzicht gestelde nota over het Oost-Europa
beleid van het Koninkrijk zal het antwoord geven. 
(Andre Gerrits) 

Andre Gerrits is verbonden aan het Polemologisch In
stituut van de Rijksuniversiteit Groningen 
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kere grenzen. De Sowjet-Unie en Oost-Europa, Amster
dam, PvdA, BKB-brochure I, maart 1988. 

Boeken 

De eerste rode wetbouders van Rotterdam 

W.J. van Noort bespreekt: 
Ch.A. de Ruyter-De Zeeuw, De eerste rode wethou
ders van Rotterdam, Rotterdam, Stichting Histori
sche Publikaties Roterodanum, 1987. 

Vorig jaar verscheen van de hand van Chr.A. de 
Ruyter-de Zeeuw het boek De eerste rode wethouders 
van Rotterdam, gewijd aan de eerste SDAP-wethou
ders in de Maasstad, A. W. Heijkoop (1883-1929) en 
A .B. de Zeeuw (1881-1967). Het interessante van dit 
boek is dat het niet aileen een biografie van twee voor
aanstaande SDAP-ers is maar dat het tevens een goed 
beeld geeft van de gemeentepolitiek van de SDAP in 
het belangrijkste sociaal-democratische bolwerk van 
Nederland. Dit boek voorziet naar mijn mening in een 
leemte: ondanks de grote invloed die de SDAP en 
PvdA en het NVV vanouds in Rotterdam hebben, 
heeft de geschiedenis van de Rotterdamse arbeidersbe
weging slechts weinig pennen in beweging gebracht. 
Wellicht heeft dat als oorzaak dat de Amsterdamse ar
beidersbeweging door de jaren heen veelkleuriger is 
geweest dan die in Rotterdam; in de hoofdstad heeft 
de sociaal-democratie altijd vee! concurrentie te duch
ten gehad van radicale stromingen, met name commu
nistische, in Rotterdam daarentegen heeft het commu
nisme nooit een serieuze bedreiging gevormd voor de 
positie van de sociaal-democratie. De Rotterdamse ar
beidersbeweging lijkt dan ook rninder interessant dan 
de Amsterdamse. 
Daar komt nog bij dat Rotterdam ook in de arbeiders
beweging een lagere status heeft dan Amsterdam. Zo 
stelt De Ruyter-De Zeeuw naar aanleiding van een 
conflict in 1939 tussen de federatie Rotterdam en het 
partijbestuur van de SDAP 1: 'Het was voor de Rotter
damse partij al vele jaren een grief, dat men Rotter
dam niet voor vol aanzag, en aile wijsheid uit Amster
dam moest komen, alsof daar aileen het hart en het in
tellect te vinden waren. Zo heeft het Rotterdam altijd 
dwars gezeten, dat in het toenmalige partijbestuur 
sinds jaar en dag geen Rotterdammer zat.' De namen 
van Amsterdamse wethouders als Wibaut, De Miran
da en Boekman hebben een vee! bekendere klank dan 
die van Rotterdamse wethouders als Heijkoop, De 
Zeeuw en Brautigam. 
Het is de verdienste van De Ruyter-De Zeeuw dat zij 
laat zien dat de relatieve onbekendheid van Heijkoop 
en DeZeeuw onterecht is. Haar studie is in dit opzicht 
een goede aanvulling op de door Jansen en Rogier ge
schreven biografie van Boekman, waarin zij ruime 
aandacht besteden aan de Amsterdamse gemeentepo
litiek in de jaren twintig en dertig. 2 
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De aanpak van DeRuyter-DeZeeuw is een gans ande
re dan die van Jan sen en Rogier, die een gedistantieer
de objectieve beschrijving geven. De Ruyter-De 
Zeeuw schrijft als dochter van A.B. de Zeeuw vanuit 
haar persoonlijke betrokkenheid. Het nadeel van per
soonlijke betrokkenheid is uiteraard het verlies aan 
distantie. Daar staat als voordeel tegenover dat zij de 
basis kan vormen voor een goede sfeerbeschrijving, en 
het verstrekken van saillante details - in het algemeen 
aspecten die in schriftelijke bronnen slechts in beperk
te mate zijn terug te vinden, maar die onontbeerlijk 
zijn om een goed beeld van een tijdperk te schetsen. 
Helaas komt het nadeel van persoonlijke betrokken
heid in het boek duidelijker naar voren dan het voor
deel. In haar bewondering voor Heijkoop en DeZeeuw 
lijkt de auteur soms aile proporties uit het oog te ver
liezen en te vervallen tot een jongensboeken-roman
tiek. Zo stelt zij over Heijkoop anno 19183 : 'In veer
tien jaar had Heijkoop a! een levenstaak volbracht. 
Hij brandde van verontwaardiging over onrecht en 
leed, m6est er iets aan doen met inzet van zijn emotio
nele hart en scherp verstand, brandde tegelijk van le
venslust, een levenslust z6 hevig dat ze soms onverza
digbaar leek.' Het is jammer en ook verbazend dat de 
auteur zo weinig vertelt over haar ongetwijfeld rijke 
persoonlijke ervaringen. De enkele malen dat ze dat 
wei doet, met name in de laatste twee hoofdstukken 
over 1940-1945 en de na-oorlogse periode, komt dat 
het betoog zeer ten goede. 
Dit gebrek aan persoonlijke impressies valt des te meer 
te betreuren omdat de auteur zelf een vooraanstaande 
figuur in de arbeidersbeweging geweest is. Zij was 
eerst actief in de 'blauwe jeugd', de geheelonthouders
jeugdbeweging. 4 Stien de Zeeuw was eveneens actief 
in de Arbeidersjeugdcentrale AJC, waar ook zij aan
vankelijk dweepte met Koos Vorrink. Daar kwam zij 
naar eigen zeggen a! spoedig van terug. 5 De weerzin te
gen Vorrink komt ook duidelijk in haar boek naar vo
ren. De Zeeuw behoorde tot de linkervleugel van de 
SDAP en ging mee naar de Onafhankelijk-Socialisti
sche Partij OSP, die zich in 1932 van de SDAP af
splitste. In 1934 moest zij naar aanleiding van het Jor
daan-oproer als secretaris van de afdeling Rotterdam 
van de OSP een week in de gevangenis doorbrengen. 7 
De OSP fuseerde in 1935 met de Revolutionair-Socia
listische Partij van Sneevliet tot de Revolutionair-So
cialistische Arbeiderspartij RSAP. Aanvankelijk 
sloot DeZeeuw zich aan bij de RSAP, maar zij werd in 
1936 geroyeerd8 en keerde terug in de 'vaderpartij' .9 

Ook na de oorlog deed DeRuyter-DeZeeuw politiek 
van zich spreken. Zij was in 1946 de eerste vrouwelijke 
gedeputeerde van Zuid-Holland en hield het op die 
post maar liefst vierentwintig jaar vol. 10 Daarnaast 
was zij lid van het partijbestuur van de PvdA. 11 Als 
gedeputeerde kreeg De Ruyter-De Zeeuw vooral in de 
jaren zestig naam door haar bestrijding van allerlei 
plannen van het Rotterdamse gemeentebestuur om de 
Rotterdamse haven enorm uit te breiden ten koste van 
natuur- en recreatiegebieden. 12 Na haar vertrek als ge
deputeerde in 1970 speelde zij nog een belangrijke rol 
bij de oprichting van de Stichting Centrum Milieube
heer Zuid-Holland, de overkoepeling van de Zuidhol-
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landse milieubeweging. 
Nogmaals: het is jammer dat iemand met zoveel poli
tieke ervaringen daar zo weinig van verwerkt heeft in 
haar boek. Desalniettemin biedt het boek voldoende 
belangwekkende informatie over de gemeentepolitiek 
van de SDAP, die zich in vier perioden 1aat verdelen: 
deperiodetot 1918; 1918-1929; 1929-1937; 1937-1940. 

De periode tot 1918 
In de jaren tot de Berste Wereldoorlog moest de 
SDAP zich haar plaats in de gemeentepolitiek bevech
ten. De uitgangspositie van de SDAP was in Rotter
dam niet a! te gunstig. De sociaal-democratische ar
beidersbeweging was in Rotterdam tot de eeuwwisse
ling beduidend zwakker dan in Amsterdam. Ben be
langrijke oorzaak hiervan was ongetwijfeld de her
komst van de meeste arbeiders: de calvinistische 
Zeeuwse en Zuidhollandse eilanden en het rooms
katholieke Noord-Brabant. Daarnaast waren met na
me in de havens vee! arbeiders syndicalistisch georien
teerd . De Ruyter-De Zeeuw beschrijft in bloemrijke 
bewoordingen de tweefrontenstrijd die Heijkoop, in 
de jaren 1909-1918 vrijgestelde van de 'moderne' 
bond, moest Ieveren tegen de 'havenbaronnen' ener
zijds en de syndicalisten anderzijds. 14 De 'modernen' 
wonnen de strijd van de syndicalisten. Over de oorza
ken hiervan laat de auteur zich helaas niet uit. De syn
dicalisten zijn overigens sindsdien in de Rotterdamse 
haven een belangrijke concurrent van het 'moderne' 
NVV gebleven. In de jaren dertig hadden de met het 
syndicalistische Nationaal Arbeidssecretariaat NAS 
verbonden RSP en RSAP in Rotterdam een behoorlij
ke aanhang. 15 Hetzelfde gold in de jaren 1945-1948 
voor de Benheidsvakcentrale BVC en daarna voor het 
syndicalistische Onafhankelijk Verbond van Bedrijfs
verenigingen OVB, een afsplitsing van de BVC die zijn 
bakermat in Rotterdam heeft. 16 

DeZeeuw trad in de jaren tot de Berste Wereldoorlog 
minder op de voorgrond. Hij was toen onder andere 
actief in de Bond van Nederlandse Onderwijzers, die 
hij probeerde in een meer socialistische richting te ma
noeuvreren.17 

De jaren 1918-1929 
In 1918 beleefde de SDAP in Rotterdam haar grote 
electorale doorbraak. Zij behaalde toen bij de Tweede 
Kamerverkiezingen 43 procent van de stemmen, aan
zienlijk meer dan in Amsterdam. 18 Jammer genoeg 
behandelt De Ruyter-De Zeeuw de oorzaken van de 
'doorbraak' in Rotterdam niet. 
Bnkele maanden later 'vergist' SDAP-leider Troelstra 
zich door de macht voor de socialistische arbeidersbe
weging op te eisen. Troelstra's uitspraken blijken 
vooral ingegeven te zijn door berichten van Heijkoop, 
De Zeeuw en Brautigam over de ontreddering van de 
plaatselijke burgemeester en de voorzitter van de 
Scheepvaartvereniging Zuid. Ook Heijkoop en De 
Zeeuw houden enkele revolutionaire toespraken. Ben 
van hun overwegingen blijkt te zijn de vrees dat passi
viteit van hun kant ertoe zou kunnen leiden dat de 
SDAP haar greep op de arbeiders verloor. De 'revolu
tie' gaat als een nachtkaars uit; er was geen revolutio-



naire stemming onder de meeste arbeiders en de SDAP 
had geen idee hoe zo'n machtsovername zich zou kun
nen voltrekken. De Ruyter-De Zeeuw voegt in haar 
behandeling van die roerige dagen overigens weinig 
toe aan wat hierover a! bekend is. I9 
De SDAP lijdt in Rotterdam electoraal geen schade 
van de 'vergissing'. In 1919 behaalt zij bij de gemeen
teraadsverkiezingen negentien van de 45 zetels. 20 
Deelname aan het college van B&W is daardoor vrij
wel onontkoombaar, ondanks de scherpe tegenstel
ling tussen SDAP enerzijds en klericalen en Jiberalen 
anderzijds. Van een harmonieuze samenwerking in af
spiegelingscolleges in het Interbellum is in Rotterdam 
net zo min als in Amsterdam sprake. 2 1 Ondanks de 
sterke positie van de SDAP in beide steden verdwijnt 
zij enkele malen in de oppositie. De door de PvdA in 
de jaren zeventig toegepaste polarisatie in de gemeen
tepolitiek was bepaald geen noviteit. De SDAP be
diende zich van soortgelijke middelen als de eis van 
een collegeprogramma en controle van de raadsfractie 
door bestuurs- en Jedenvergaderingen. Mede door de 
SDAP-eis tot vaststelling van een minimumprogram 
duurden de college-onderhandelingen in Rotterdam 
lang, maar op 9 oktober 1919 was het zover: voor het 
eerst kwamen er twee SDAP-ers in het college, zes jaar 
later dan in Amsterdam. In 1921 moesten Heijkoop en 
DeZeeuw echter al weer het veld ruimen; de partijpo
litieke tegenstelling in de gemeenteraad bleken nog te 
groot te zijn. 22 

De volgende twee jaren voerde de SDAP een harde op
positie tegen het confessioneel-liberale college. Wei 
kwam De Zeeuw, die op de andere partijen construc
tiever overkomt dan de felle Heijkoop, binnen de 
SDAP meer op de voorgrond te staan, mede door de 
gestaag verslechterende gezondheid van Heijkoop. 
In de loop van de jaren twintig nemen de politieke te
genstellingen in Rotterdam geleidelijk af. De Zeeuw 
en Heijkoop keren in 1923 terug in het college. De 
auteur maakt niet duidelijk waarom de confessionelen 
dat jaar de SDAP als collegepartner verkozen boven 
de liberalen.23 De revolutionaire verwachtingen van 
1918 hebben plaats gemaakt voor een reformistische 
praktijk24 : 'Nog in 1929lijkt het alsof de sociaal-de
mocraten een wei moeizame maar toch vrij rustige 
taak wacht, die hen langs de weg van evolutie, van sa
menwerking met vooruitstrevende lieden uit de 'bur
gerlijke partijen' naar het beoogde doel zalleiden.' 

De jaren 1929-1937 
Net als in Amsterdam2s kenmerkt de Rotterdamse ge
meentepolitiek in de jaren 1929-1937 zich door zeer 
scherpe tegenstellingen tussen de 'burgerlijke' partij
en en de SDAP. Belangrijke oorzaken van die toene
mende polarisatie zijn de economische crisis en de be
zuinigingen van Rijkswege. De SDAP-wethouders ko
men daardoor in een moeilijke positie terecht en staan 
aan een trommelvuur van kritiek uit de eigen achter
ban bloot. De meningsverschillen spitsen zich, ook 
landelijk, toe op de vraag of SDAP-wethouders moe
ten instemmen met verlaging van salarissen van het ge
meentepersoneel.26 DeZeeuw, die nu tot de rechter
vleugel van de SDAP behoort, is daar een voorstander 

van. Dat leidt tot conflicten met de bonden van over
heidspersonee1 en de sterke linkse oppositie in Rotter
dam, waar ook zijn dochter toe behoort, en tumul
tueuze ledenvergaderingen. 27 In de klem tussen kritiek 
van links en van rechts trekken de SDAP-wethouders 
zich in januari 1932 terug. 
Dan breekt een periode aan van heftige agitatie door 
de SDAP binnen en buiten de gemeenteraad. Ook nu 
treffen we de parallel met Amsterdam aan, waar in de 
bewoordingen van Jansen en Rogier in dezelfde tijd 
sprake was van een 'politieke burgeroorlog' . 28 De agi
tatie van de SDAP had in Rotterdam succes; zij was de 
grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen van 
1935. De 'burgerlijke' partijen weigerden met de 
SDAP samen te werken, zodat aile wethouders uit 
SDAP-kring afkomstig waren. De SDAP zelf weiger
de met de communis ten samen te werken. Behalve aan 
de afkeer van de communisten lag dat volgens Jansen 
en Rogier29 aan de opstelling van de regering, die ge
dreigd had in te grijpen als er in Amsterdam en Rotter
dam colleges van sociaal-democraten en communis ten 
zouden komen . 

Dejaren 1937-1940 
In de tweede helft van de jaren dertig is er van protest
demonstraties en massavergaderingen geen sprake 
meer. De tegenstellingen in de raad verzwakken door 
de opmars van het nationaal-socialisme, de verander
de koers van de SDAP, die in 1937 een nieuw beginsel
programma aanvaardt, en de langzaam verminderen
de economische en financiele problemen. Het gevolg 
is dater in 1939 in Rotterdam een afspiegelingscollege 
komt, het eerste afspiegelingscollege met SDAP-deel
name.30 De Zeeuw lijkt enthousiast over de nieuwe 
koers van de SDAP en de toegenomen saamhorigheid 
in de Rotterdamse raad. De gemeentepolitiek van de 
SDAP is in het inter bellum duidelijk van karakter ver
anderd. 'Vechtcolleges' en harde oppositie hebben 
plaats gemaakt voor afspiegelingscolleges. Zeker in 
dit opzicht vormt de nieuwe PvdA bepaald geen radi
cale breuk met het verleden. Integendeel, de gemeen
tepolitiek van de PvdA in de jaren 1946-1970 vertoon
de vee! overeenkomst met die van de SDAP uit de late 
jaren dertig. De door de PvdA in de jaren zeventig be
dreven polarisatie doet daarentegen vee! meer denken 
aan de SDAP-gemeentepolitiek uit de jaren tien en 
twintig . 
Men zou verwachten dat de gematigde De Zeeuw en
thousiast zou zijn over de oprichting van de PvdA. 
Dat bleek echter niet het geval te zijn. DeZeeuw raak
te juist in de PvdA uitgerangeerd. Hier kom ik op het 
interessantste deel van het boek van De Ruyter-De 
Zeeuw. 

De Zeeuw uitgerangeerd 
DeZeeuw bleef na het uitbreken van de Tweede We
reldoorlog op zijn post als wethouder van Rotterdam. 
Hij diende met de andere Rotterdamse wethouders 
zijn ontslag in per 1 september 1941 toen de bezetter de 
gemeenteraden buiten werking stelde. De Zeeuw in
stalleerde echter wei als Joco-burgemeester op 29 okto
ber 1941 de NSB-burgemeester Muller. Hij hield bij 
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die gelegenheid weliswaar een voor de bezetter uiterst 
kritische rede3 1 maar de installatie kostte hem na de 
bevrijding politiek de kop. De Zeeuw raakte op last 
van de regering zijn positie als wethouder en lid van de 
Eerste Kamer kwijt. 
DeRuyter-DeZeeuw schrijft dit toe aan pogingen van 
het partijbestuur van de SDAP, in het bijzonder van 
voorzitter Vorrink, om DeZeeuw te lozen. Zij sugge
reert dat Vorrink een stok gevonden had om de hond 
te slaan en geeft daarvoor ook enkele sterke argumen
ten. Als DeZeeuw zich op een SDAP-bijeenkomst be
roept op de Rotterdamse burgemeester Oud, verklaart 
Vorrink32 : 'Dat is precies de reden, waarom, als Oud 
eventueellid zou zijn van de Partij, wij zouden zeg
gen: Dien zullen we ook maar voor de Ereraad bren
gen; wil de Ereraad ook vertellen hoe hij daarover 
denkt?' Enkele maanden later was Oud lid van de 
'Partij', namelijk van de PvdA, en zat hij zelfs met 
Vorrink achter de bestuurstafel. Van een onderzoek 
door de Ereraad naar Oud is echter nooit wat verno
men. 
Wat was de reden dat Vorrink De Zeeuw wilde uit
schakelen? De Ruyter-De Zeeuw wijst vooral op ka
rakterverschillen, waarbij zij Vorrink min of meer als 
fanaticus afschildert en De Zeeuw als een ironische re
lativist. 33 Daarnaast speelden politieke verschillen een 
rol. DeZeeuw moest weinig hebben van het door Vor
rink voorgestane 'cultuursocialisme' en van illusies 
over een 'doorbraak'. Hij was voorstander van een 
band van de partij met de arbeidersklasse en vakbewe
ging. De Zeeuw verschilde hierin niet van iemand als 
Drees, maar in tegenstelling tot Drees was hij door zijn 
lange aanblijven als wethouder politiek kwetsbaar. 34 

De aanval op de positie van DeZeeuw was volgens zijn 
dochter al tijdens de bezetting begonnen. Zij wijst op 
de onder andere in Rotterdam actieve kleine SDAP
kernen, de 'kleine clubs', die zich niet zozeer bezig 
hielden met verzetsactiviteiten als wei met praten over 
de toekomst van de partij . De auteur stelt hier met zo
veel woorden dat de 'kleine clubs' een partij binnen de 
partij vormden, bestaande uit AJC-ers en andere 
adepten van Koos Vorrink.35 

Met haar slothoofdstuk heeft DeRuyter-DeZeeuw zo 
een interessant aspect van de geschiedenis van de 
SDAP aan de vergetelheid ontrukt. Zij heeft haar visie 
goed onderbouwd, maar voor mij is het onduidelijk 
hoe sterk haar opvattingen gekleurd zijn door haar 
sympathie voor haar vader en haar afkeer van Koos 
Vorrink. Het antwoord hierop is pas te geven als er 
eindelijk een grondige studie over de SDAP in de 
Tweede Wereldoorlog verschenen is. 

W.J. van Noort is socioloog, verbonden aan de Rijks
universiteit Leiden . 
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Vuurproef in Moskou 

Misschien wint Gorbatsjov het op de Sovjet-partij- Wouter Gortzak 
conferentie. Gooide hij onlangs zijn medestander Jell- Journalist, redacteur van 
sin voor de wolven, hij is a! lang weer in het offensief. SenD 
Zo gaf hij de pers opdracht de publieke opinie te mobi-
liseren. Omdat vee! journalisten die taak met graagte 
verrichten gaat de ontwikkeling sneller, maar is de uit-
komst ervan moeilijker te voorspellen. Dat maakt 
voorstanders van een beheerste modernisering even 
nerveus als de traditioneler beheerders van het stali-
nistisch erfgoed. 
Een coalitie van beide stromingen kan Gorbatsjov ten 
val brengen. Dat zou niet het einde betekenen van eni
ge vernieuwing, maar deze wei vee! minder-verreikend 
doen zijn. Gorbatsjov wil dat de communistische par
tij de haar grondwettelijk toegekende 'leidende rol' 
voortdurend bewijst. Voor zijn tegenstanders echter is 
die 'leidende positie' een onaantastbaar dogma. Vrije
re meningsvorming, meer macht aan de Sovjets, po
tentieel kritische, 'informele' organisaties, ruimer 
contact tussen Sovjetburgers en de buitenwereld acht 
Gorbatsjov voorwaarden voor de economische ont
wikkeling van zijn land. Voor zijn tegenstanders zijn 
het burgerlijk-liberale gedachten die de macht van de 
communisten bedreigen, de eenheid van het Sovjetrijk 
ondermijnen en in Oost-Europa ruimte bieden aan 
daar overvloedig aanwezige nationalistische elemen
ten. 

Gorbatsjovs tegenstanders zijn allerminst kansloos, 
omdat de publieke opinie in de Sovjet-Unie nog onvol
doende ontwikkeld is en, bovendien, waarschijnlijk 
ambivalent. Met hun economie zijn weinig Sovjetbur
gers gelukkig, maar vooruitzicht op beter wordt ze pas 
op termijn geboden . 
Strekt een nederlaag van Gorbatsjov de Sovjet-dog
matici tot voordeel, ook wij zouden er zijde bij kunnen 
spinnen. De wereld blijft dan immers overzichtelijk. 
De Sovjet-Unie? Een zwaar-bewapende, dreigende te
genstander, die het Atlantisch Bondgenootschap tot 
kit dient, maar economisch vastloopt en op termijn 
ongevaarlijk is. Een onvrij land waar wij ons moreel 
boven verheven voelen. Waar blijven onze zekerheden 
als zelfs een communistisch regime, zonder in te stor
ten, zichzelf van binnenuit vernieuwt en een socialis
me oppoetst dat wij op sterk water zetten? Want dat is 
wat Gorbatsjov nastreeft en wat gebeurt als hij het 
succes heeft dat wij hem lijken te gunnen. 
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Aleksandr Zinovjev en bet wachten 

'Maar helemaa/ zonder goede hoop en il/usie goat het 
immers niet, zegt Klodderaar. Nog minder goat het 
met goede hoop en il/usies, zegt Flapuit. ' 

Aleksandr Zinovjev, Gapende hoogten , p. 410. * 

Het laatste hoekje van Aleksandr Zinoviev, Het gor
batsiovisme of de macht van een il/usie, vie! tegen. 
Voor zijn meest provocerende stelling, dat het gor
hatsjovisme niets anders is dan 'een grandioze cam
pagne gericht op de puhlieke opinie in het Westen, die 
haar weerga in de geschiedenis niet kent', voert hij 
geen argumenten aan. 1 Overigens is Zinovjevs essay 
vooral een verwijzing naar eerder werk of, zo men wil, 
een gesyncopeerde 'toetsing' van de perestroika aan 
zijn ideeen over de aard van en de sociale wetten werk
zaam in de sovjet-samenleving die hij omstandiger en 
met meer geduld sinds 1976 in een reeks van puhlika
ties heeft uiteengezet. De conclusie van Zinovjevs 
'toetsing' is, dat de perestroika tot falen is gedoemd: 
wat Gorhatsjov zegt te willen kan niet. Of je zou ook 
kunnen zeggen, als men Zinovjevs hierhoven geciteer
de conclusie voorlopig voor waar aanneemt: de pe
restroika dreigt een grandioos succes te worden. 
Het essay valt niet tegen omdat Zinovjevs conclusies 
treurig stemmen - een goed hoek hrengt vaak een 
trieste hoodschap. Het hevat vee! losse eindjes -
maar ook dat mag, natuurlijk, het is per slot niet meer 
dan een essay. Misschien viel het me tegen omdat het 
boekje, als je ander werk van Zinovjev kent, niet ver
rassend is? Maar ook dit is een fout criterium. Waar
om zou je met iets nieuws voor de dag komen als je 
meent dat het puhliek op een kritiek moment een 
'oude waarheid' vergeet? Je kunt iemand moeilijk ver
wijten dat hij het a! tien jaar lang hij hetzelfde rechte 
einde heeft. (Als hij het hij het rechte einde heeft.) 
Je kunt Zinovjev de schrijver van een hoek noemen. 
De thema's en de analyses uit zijn in 1976 in Zwitser
land gepuhliceerd hoek Gapende hoogten (waarvan in 
1981 een Nederlandse vertaling verscheen) keren in la
tere literaire werken, studies, lezingen en essays terug. 
Een dee! van het later gepuhliceerde werk is een ge
slaagde uitwerking van thema's en ideeen die in Ga
pende hoogten zijn te vinden; zijn minder geslaagde 
werk is niet meer dan een parafrase van die ideeen. Het 
gorbatsiovisme is een hoekje van een ander slag: het is 
halfparafrase (voor een duidelijker formulering moet 
men terecht in eerder gepubliceerd werk) en het is half 
een toetsing van die in kortschrift geformuleerde 
ideeen aan 'de nieuwe sovjet-werkelijkheid' , met als 
slotsom dater aan zijn ideeen niets mankeert, dat 'de 
nieuwe sovjet-werkelijkheid' niet fundamenteel nieuw 
of anders is en dat ook niet kan zijn, en dat iedereen 

die dat wei gelooft slachtoffer is van (zelf)misleiding. 
Als men hegrijpt door welke sociale wetten het Ieven in 
de Sovjet-Unie wordt heheerst (vide Zinovjev) dan he
grijpt men waarom die zogenaamde perestroika 
slechts een illusie is. 
Hij kan gelijk hehhen met zijn voorspelling dat er 
straks (over tien, twintig, dertig jaar) niets wezenlijks 
zal hlijken te zijn veranderd in de Sovjet-Unie. Als er 
weinig veranderd is, dan is dat overeenkomstig 'de 
norm' (om in Zinovjevs termen te spreken), als er wei 
iets verrassends geheurt dan is dat inderdaad verras
send: een 'afwijking van de norm'. Veler hoop is op 
die ' afwijking van de norm' gericht. Zinovjev weet ze
ker dat dit hopen vergeefs is . Hij heeft hijtende kritiek 
op a! diegenen die verwachten dat er thans, onder de 
noemer van een perestroika, een ontwikkeling in gang 
is gezet die van de Sovjet-Unie een andersoortige sa
menleving zal maken. Wie dat verwacht weet niet hoe 
die samenleving in elkaar zit. Zinovjev heeft daarhij 
de niet geringe pretentie eigenlijk de enige te zijn die 
dat wei precies weet, tenminste heter weet dan wie 
ook. Hij heeft naar mijn idee gelijk als hij zegt dat er 
geen reden is om te veronderstellen dat de Sovjet-Unie 
op korte termijn een andersoortige samenleving zal 
worden. Maar er is thans meer reden om hoop te koes
teren; een fundamentele verandering ten goede zou in
derdaad een klein wonder zijn, een 'afwijking van de 
norm' , en een door de Ieiding 'niet hedoeld gevolg'; 
maar . .. het zit iets ingewikkelder in elkaar. Ik heh 
meer 'inleiding' nodig: twee stappen achteruit om er 
straks een stap naar voren te kunnen maken. 

Aleksandr Aleksandrszoon Zinovjev werd in 1922 ge
horen in een dorpje op zo'n 250 kilometer ten noord
oosten van Moskou, in een arm, kinderrijk hoerenge
zin. De collectivisatie heeft hij van nahij meegemaakt. 
Op zeventienjarige leeftijd, in 1939, werd hij vanwege 
zijn kritiek op Stalin eerst van school gestuurd, en ver
volgens na een openhartig gesprek met vrienden door 
de Organen gearresteerd. Zijn vrienden hadden aan
gifte gedaan. Door weg te !open toen hij daar de kans 
voor kreeg geraakte hij weer op vrije voeten. In de 
Grote Vaderlandse Oorlog (WO II) was hij oorlogs
vlieger. Na de oorlog studeerde hij filosofie aan de 
Staatsuniversiteit 'Lomonosov' in Moskou, waar hij 
later ook heeft gedoceerd. Ten tijde van de destalinisa
tie werd hij door de KGB gewaarschuwd voor zijn kri
tiek op de critici van Stalin. Zinovjev geeft eeri korte 
heschrijving van het voorval in zijn hoekje De vlucht 
van onzeieugd, te mooi - en te kenmerkend voor de 
persoon Zinovjev - om hier niet te vermelden: 
'No de rede van Chroesitsiov [op het XXe partijcon
gres in 1956, J .0.] ver/oor miin anti-stalinismealle be-
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tekenis. Allemaal begonnen ze Stalin en diens compa
nen om het hardst te bekritiseren. Ze waren plotseling 
allemaal "slachtoffers van de [persoonlijkheids]cu/
tus". Dat ergerde me. Op een keer bij de verdediging 
van de dissertatie van een medewerker van ons insti
tuut, die- zoalsmode was- afgafopStalin, [ . . . ]in
tervenieerde ik en zei dat "zelfs een ezel een dode 
/eeuw kan nat rappen". Ik moest in de Lubjanka ver
schijnen [KGB-gevangenis in Moskou, J.O.] en men 
zei me dat mijn gedrag niet in overeenstemming was 
met de lijn van de partij in de huidige fase, dat ik me 
vergiste, de "tijden van Stalin" waren voorbij, liet 
men mij weten, en dat als ik niet ophield met mijn pro
stalinistisch optreden, zij (d.w.z. de Organen) v.er
plicht zouden zijn strenge maatregelen tegen mij te ne
men. ' 2 

De vlucht van onze jeugd, dit terzijde, is iiberhaupt 
een merkwaardig boek. Er zijn 'kampboeken', me
moires, geschiedenissen van de Goelag en zijn bewo
ners, verhalen van onderdrukking en vernietiging, van 
Aleksandr Solzjenitsyn, van Georgi Vladimov, Pjotr 
Jakir, Nadjezjda Mandelstam, de prachtige, afschu
welijke verhalen Kolyma van Varlam Sjalamov etc. 
Maar behalve De vlucht van onze jeugd ken ik geen 
boek van een (ex-)sovjetburger dat kan worden gele
zen als een apologie van de aanbrengers en vervolgers, 
of een apologie is niet het juiste woord: het is een 'klei
ne sociologie van de denunciatie' . 3 

Zinovjevs academische specialisatie was (en is) de logi
ca, in het bijzonder de modale logica en de 'logische 
fysica'. Ook werk van hem op deze terreinen is in het 
Westen gepubliceerd, zowel voor als na zijn emigratie. 
Het belang van Zinovjevs bijdrage aan de logica kan 
ik niet beoordelen; maar onder logici en wetenschaps
filosofen, begrijp ik, geniet Zinovjevs werk bekend
heid. In de sociale hierarchie van wetenschappers in de 
Sovjet-Unie behoorde hij tot de sub-top. 
Door de publikatie in het Westen van Gapende hoog
ten (geschreven in 1974) maakte Zinovjev zich in Mos

. kou definitief onmogelijk. In 1977 werd hij ontslagen 
bij het Filosofisch Instituut van de Academie van We
tenschappen van de USSR. In 1978 werd hem toege
staan naar het Westen te reizen; op 6 augustus vertrok 
hij, en op 25 augustus 1978 werd hem zijn sovjet
staatsburgerschap ontnomen. Gedwongen, maar uit 
vrije wil, woont hij sindsdien in Miinchen. (Aan dit 
soort paradoxen raak je als je Zinovjev leest gewend.) 
Gapende hoogten is zonder twijfel Zinovjevs belang
rijkste literaire werk. Het is een boek dat in geen enkel 
genre past. Het is een satire, maar het is geen satire; 
het is een sleutelroman, maar het is geen sleutelroman; 
het is geen roman; geen wetenschappelijk tractaat; 
geen 'fiction', geen 'faction'; Gapende hoogten bevat 
e1ementen van dat alles maar is geen van aile; Gapende 
hoogten is de werkelijkheid van een verzonnen samen
leving.die echt bestaat. Je zou kunnen zeggen dat Zi
novjev zich een eigen genre heeft geschapen. 
Hoe weinig fictief de fictie van delen van Gapende 
hoogten is, blijkt uit het feit dat hij een aantal om
vangrijke passus uit (onder andere) Gapende hoogten 
met minieme wijzingen ('de broederschap' wordt 'de 
partij' etc.) heeft opgenomen in zijn niet-'fictionele' 
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boek De werkelijkheid van het communisme. De op
vattingen die Zinovjev de figuur Lasteraar laat ver
kondigen over de taak en de rol van de logica, de rela
tie van de logica en het gezonde verstand tot de empiri
sche wereld enerzijds en de ideologie anderzijds, zijn 
terug te vinden in zijn zuiver wetenschappelijke werk 
Logical Physics. 4 

Zinovjev is geen liberaal, geen socialist, niet links en 
niet rechts (termen die naar mijn idee in de sovjet
samenleving hun betekenis hebben verloren), geen 
hervormer en geen partijganger; hij is een man zonder 
illusies en een fantastisch realist - hij vertegenwoor
digt zijn eigen stroming. 
Met sovjetologen en Ruslandkenners heeft Zinovjev 
weinig op; hij verschilt - denkt hij - met iedereen op 
essentiele punten van mening. Je krijgt oog voor zijn 
eigenaardigheden als je hem bij een school, groep of 
categorie probeert in te delen . 

De 'fictieve geschiedenis' 
In de geschiedschrijving over Rusland en de Sovjet
Unie zou men ruwweg twee stromingen kunnen onder
scheiden. 
1.) Historici die de 'eigenaardigheden' van de sovjet
samenleving (dominantie van de staat en het staatsap
paraat, rol van de geheime politie, censuur, ideolo
gisch uniformisme etc.) terugvoeren op karakteristie
ken van het Tsaristische Rusland; die de sovjet
samenleving beschouwen als een culminatie van in 
pre-sovjet-Rusland aanwezige karakteristieken en 
tendenzen, zij het dat deze 'culminatie' tot stand is ge
komen onder invloed van een Westeuropese ideologie 
- maar, niet toevallig, onder invloed van een 'gerussi
ficeerde vorm' van die ideologie. 
2.) Historici voor wie de 'vestiging' van de sovjet
samenleving een radicale breuk betekent met pre
sovjet-Rusland, voor wie de revolutie van 1917 het be
gin van de vorming van een andersoortige maatschap
pij markeert. Onder deze noemer is een groep van 
ideologisch tegenstrijdige 'sub-stromingen' te onder
kennen. 2.a.) Marxistische historici (filosofen, politie
ke theoretici etc.) voor wie de overgang naar de socia
listische samenleving een reuzenstap vooruit was (is) 
in de richting van de verwezenlijking van de grote so
cialistische (humanistische) idealen. 2.b.l.) Niet
marxistische historici (etc.) voor wie de revolutie van 
'17 een radicale maar een zeer betreurde breuk bete
kent met wat waardevol was in pre-sovjet-Rusland 
(met weer een pleithora aan ideeen over wat nu als 
waardevol moest worden beschouwd). 2. b.2.) Marxis
tische en niet-marxistische historici, sociologen, poli
tieke activisten en commentatoren voor wie de 'eerste 
proletarische revolutie' niet zozeer het begin van het 
einde betekent van wat in pre-sovjet-Rusland als 
waardevol moet worden beschouwd, als wei het verlies 
van het perspectief op iets beters. Een 'groep' die weer 
is onder te verdelen in 2. b.2.a) marxisten die de sovjet
maatschappij beschouwen als een gedegenereerde 
vorm van het 'ware socialisme' en 2.b.2.b.) niet
marxisten voor wie de vraag echt of gedegenereerd so
cialisme niet of nauwelijks ter zake doet, omdat de 
realisatie van 'het' socialisme, vermeend of echt, in de 
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reeks van 'mogelijke geschiedenissen' van het twin
tigste eeuwse Rusland de slechtste althans een zeer 
slechte was. 

Zinovjev is geen historicus en wil dat ook niet zijn; hij 
is een socioloog, en niet de socioloog van mogelijke, 
maar van een bestaande wereld: de sovjet-samenle
ving als pars pro toto van het communisme. De 'oor
sprong' van de sovjet-samenleving doet voor hem wei
nig ter zake, dat wil zeggen: die 'oorsprong' is naar 
zijn idee betrekkelijk toevallig. 
Het zou onjuist zijn om Zinovjev excentriek te noe
men omdat hij niet duidelijk in een van deze 'vakken' 
of ' stromingen' is te plaatsen. Weinigen pas sen precies 
in dit schema; het schema is ook niet volledig. Menig 
auteur maakt gebruik van argumenten uit de bij de 
hier gepresenteerde 'scholen' passende argumenten
sets. Hele scholen en stromingen zijn weer gebaseerd 
op een selectie en combinatie van argumenten die bij 
de hier onderscheiden stromingen passen. Maar afge
zien daarvan - dat wil zeggen: daarmee rekening 
houdend - in welk opzicht wijkt wat Zinovjev zegt af 
van wat je 'elders ook wei kunt lezen'? 
Hij wijkt af in de manier waarop hij zijn bevindingen 
presenteert; hij houdt zich niet aan de vormvoor
schriften van een wetenschappelijke verhandeling. 
(Zijn De werkelijkheid van het communisme is wat dit 
betreft het minst vreemd.) Dat betekent geenszins een 
diskwalificatie, en maakt zijn werk volstrekt niet 
waardeloos. Het betekent vaak wei dat je moet oppas
sen bij het lezen. In een belangrijk dee! van zijn oeuvre 
is dikwijls onduidelijk wie precies de zegsman is, wel
ke uitspraken en beweringen aan de auteur mogen 
worden toegeschreven, welke argumenten moeten 
worden gerekend dee! uit te maken van Zinovjevs be
toog. Onder andere De werkelijkheid van het commu
nisme en Het gorbatsjovisme leveren wat dat betreft 
minder moeilijkheden op ('Zinovjev' staat op de om
slag en 'romanfiguren' treden er niet in op), maar, als 
gezegd, Zinovjev verwijst wei naar ander werk van 
hem als bewijsplaatsen. Zinovjev heeft ook een kenne
lijke voorkeur voor sweeping statements, die dan later 
wei weer worden geclausuleerd en gemodificeerd, en 
voor paradoxen, die, zegt Zinovjev, hij niet uitvindt, 
maar vindt: hij bedenkt ze niet, de werkelijkheid zit zo 
in elkaar. 
Een tweede verschil is het volgende. Onder westerse 
historici en politicologen is de opvatting wijd verbreid 
dat de revolutie (de revoluties) van 1917 eerst mogelijk 
was (waren) door de desorganisatie en de destabilise
ring van het regime ten gevolge van een voor Rusland 
onvoordelig verlopende oorlog. De bolsjeviki grepen 
in 1917 hun kans. Zonder oorlogswoelingen geen re
volutie. De revolutionairen waren echter dit keer van 
een speciaal slag. De nieuwe maatschappijstructuur in 
Rusland (in de Sovjet-Unie) was de uitkomst van een 
(tot falen gedoemd) streven van de revolutionaire 
marxisten naar de verwezenlijking van het paradijs op 
aarde, het conimunisme. 
Zinovjev sluit zich, naar het lijkt, bij het eerste dee! 
van deze redenering aan: zonder destabilisering van 
het oude regime geen revolutie. Maar het idee dat het 

communisme een onbereikbaar doe! zou zijn gebleken 
is volgens Zinovjev niet waar. Het communisme is, he
laas, wei degelijk al gerealiseerd, dat wil zeggen: niet 
de toestand waarin een ieder consumeert naar behoef
te en produceert naar vermogen, er harmonie heerst 
tussen de mensen en a! die onzin meer; maar wei de 
toestand waarin het individu wordt bepaald door het 
collectief (de commune) en het collectief zich uitdrukt 
in de daden van het individu - waarin de afzonderlij
ke persoon geen individu meer is, maar is gereduceerd 
tot een functie van het 'maatschappelijke individu', 
het collectief. 
Die uit communes met overlappend lidmaatschap be
staande samenleving, met als ruggegraat de commu
nes van de partij, is naar Zinovjevs idee een bijzonder 
stabiel systeem, met zijn eigen maatschappelijke wet
ten. Sovjetologen en andere 'deskundigen' die probe
reo zich een idee te vormen van het functioneren van 
de sovjet-maatschappij met gebruikmaking van be
grippen die voor de analyse van westerse, aithans niet
communistische maatschappijen zijn geijkt, zijn daar
om volgens Zinovjev bezig met een onmogelijk pro
ject. Het communisme is, zegt Zinovjev, een bijzon
der natuurlijk systeem, het natuurlijke sociale systeem 
par excellence: het is een systeem zonder de artefacten 
van de beschaving, dat wil zeggen zonder 'de rationele 
inperking van natuurlijke krachten' .5 En beschaving 
(moraal, religie, de verworvenheden van de 
rechtsstaat) is volgens Zinovjev het produkt van een 
ontwikkeling van eeuwen. Voor zover er voor de revo
lutie beschaving was - na de revolutie is zij verdwe
nen. Onder westerse sovjetologen (politicologen, ju
risten, historici) is er sinds jaar en dag discussie over de 
vraag of en in hoeverre de principes van de rechtsstaat 
in het voorrevolutionaire Rusland wortel hadden ge
schoten, in instituties en in het bewustzijn (of onbe
wustzijn) van individuen waren verankerd. Die discus
sie doet voor Zinovjev niet ter i:ake, dat is een histori
sche discussie. Er blijft even we! in Zinovjevs presenta
tie van het communisme als de 'meest natuurlijke 
vorm van sociale organisatie' iets merkwaardigs. 
Enerzijds beweert Zinovjev dat de communale organi
satie en de maatschappelijke wetten die een dergelijke 
samenleving bepalen 'van aile tijden' zijn , ook in het 
Westen te vinden zijn, en slechts worden ingeperkt 
door beschaving, die 'rationele zelfbeperking', en dat 
als je die beschaving wegneemt, niet voortdurend en 
met succes verdedigt, er 'vanzelf' een samenleving 
ontstaat waarvoor we het eerste en meest prominente 
voorbeeld aantreffen in de Sovjet-Unie. (Met andere 
woorden: Zinovjev presenteert het communisme als 
een soort natuurstaat.) 
Anderzijds presenteert hij 'zijn' communisme ook als 
een samenleving die ondenkbaar is zonder een partij, 
en zonder een ideo Iogie, en wei een zeer specifieke par
tij met een zeer specifieke ideologie die tenminste de 
volgende kenmerken moet hebben: de ideologie moet 
een onbereikbaar doe! nastreven en moet de actieve en 
van hogerhand gerichte deelname van aile 'burgers' 
van die samenleving stipuleren als de manier om dit 
onbereikbare doe! te bereiken. Zinovjev heeft beide 
elementen ('natuurstaat' & partij / ideologie) nodig om 
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het communisme te karakteriseren; maar het bestaan 
van bet laatste element (partij/ideologie) impliceert 
dat die 'natuurstaat' al geen 'natuurstaat' meer was. 
Hier is iets mis met Zinovjevs 'fictieve geschiedenis' 
van het ontstaan van een communistische maatschap
pij . Behalve een vernietigde, althans ernstig aange
taste beschaving, moet er voor bet ontstaan van het 
communisme nog aan een reeks van voorwaarden zijn 
voldaan. (Deze kritiek laat zijn analyse van 'het com
munisme in werking' onverlet.) Als er eenmaal een 
communistische samenleving is ontstaan dan is de een
voudigste manier waarop het communistische systeem 
zich kan uitbreiden territoriale expansie. Zinovjev 
vreest die territoriale expansie (hij hecht aan 'de be
schaving'), en hij vreest die temeer daar 'het Westen' 
dit gevaar naar zijn idee niet voldoende onderkent. 
Maar tegelijkertijd is hij er als homo sovieticus trots 
op dee! te hebben uitgemaakt van 'die samenleving 
van de toekomst', een machtige samenleving - zij bet 
slechts sterk in bet vernietigen van wat van waarde is. 
Dit 'sentiment' maakt geen dee! uit van zijn weten
schap, maar als auteur plaatst hij zich met die hoop
valle vrees in een van lang voor de komst van 'de Ro
den' daterende nationale (nationalistische) traditie, zij 
het - kun je zeggen - op een merkwaardige, zo men 
wil 'perverse' manier. De idee dat Rusland de drager 
was (is) van de beschaving (Moskou, na de val van 
Constantinopel het 'derde Rome'), de idee dat Rus
land een missie had (heeft) in deze wereld, is - metal
lerlei varianten - een idee dat dateert van ver voor 
1917. In de sovjet-geschiedschrijving onder Stalin 
vind je die idee terug in een merkwaardige menging 
van Russisch nationalisme en socialistisch internatio
nalisme. Zinovjev neemt die idee over, maar geeft er 
een opmerkelijke draai aan: de sovjet-samenleving is 
de samenleving van de toekomst, Rusland heeft de we
reid iets te bieden, maar niet als drager van de (nieuwe) 
beschaving, integendeel, als bakermat van de anti
beschaving. 

Wetmatigheden 
Een uitwerking van het idee van bet 'maatschappelijke 
individu', van de sociale wetten die in de communisti
sche samenleving gelden, is Zinovjevs kijk op de ma
nier waarop in de Sovjet-Unie machtsopvolging 
plaatsvindt. Leiders 'veroveren' de macht niet, maar 
'worden tot de macht toegelaten'. Iemand maakt 
slechts carriere, wordt in een boger echelon opgeno
men, als hij geen bedreiging lijkt te vormen voor de !e
den van het collectief waarin hij wordt opgenomen; zij 
hebben geen concurrenten, maar helpers nodig. 
Iemand met grote intellectuele capaciteiten vormt per 
se een bedreiging voor de overige !eden van het collec
tief, volgens Zinovjev. Er is een soort 'wet van de toe
nemende domheid' van kracht. V 66r iemand aan de 
absolute top geraakt moet hij op aile echelons zijn lo
yaliteit aan de geldende partijlijnen hebben bewezen. 
Een conformist maakt niet gegarandeerd carriere (bo
ger in de hierarchie neemt het aantal beschikbare 
plaatsen nu eenmaal af), maar een non-conformist of 
iemand met uitzonderlijke bekwaamheden maakt ge
garandeerd geen carriere. 
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Ook met dit idee van Zinovjev is iets merkwaardigs 
aan de hand. Hij houdt niet consequent vast aan de 
opvatting dat aileen collectieven, maatschappelijke 
individuen, 'er in het communisme toe doen'. Perso
nen, weet Zinovjev natuurlijk ook, hebben wei dege
lijk persoonlijke ambities; Zinovjev benadrukt echter 
dat die ambities uitsluitend kunnen worden gereali
seerd via het collectief. Als we aannemen dat het 
'maatschappelijke individu' streeft naar zijn eigen 
voortbestaan - en dat is niet zo'n merkwaardige ver
onderstelling - , dan is het inderdaad aannemelijk dat 
er aileen cooptatie zal plaatsvinden van 'persoonlijke 
individuen' die net zo grijs zijn als de !eden van het col
lectief dat deze nieuwe !eden opneemt, a/s die coopta
tie p/aatsvindt in een onveranderde omgeving. Met an
dere woorden: als de voorwaarden waaronder het be
treffende 'maatschappelijke individu' zijn voortbe
staan moet zien te waarborgen niet veranderen, dan 
hoeft het 'maatschappelijke individu' zichzelf slechts 
onveranderd te reproduceren. Je mag aannemen dat 
'maatschappelijke individuen' conservatief zijn; dat 
zij de omgeving waarin zij opereren ongeveer zo willen 
houden als zij is, want in die omgeving is het collectief, 
het maatschappelijke individu, immers in staat geble
ken te overleven. 
Maar er doen zich wei veranderingen in de 'omgeving' 
van het collectief voor - voor een dee! 'collectief ge
wilde' veranderingen (dankzij het communisme im
mers, althans volgens Zinovjev, is de Sovjet-Unie in 
hoog tempo tot een industriele samenleving gewor
den, hebben de 'randvolkeren' in de Sovjet-Unie lezen 
en schrijven geleerd etc.), voor een dee! ongewilde ver
anderingen, veranderingen ook buiten de Sovjet
Unie. Het 'collectief' moet, misschien ondanks zich
zelf, zien te overleven in een veranderde omgeving 
- en daarvoor kan het goed zijn personen te coopte
ren die bij de nieuwe omstandigheden beter passende 
kwaliteiten met zich brengen. Ook voor dit idee vind je 
steun bij Zinovjev: de stijl van leiderschap is een 'te
ken van de tijd'; de Sovjet-Unie krijgt het type leider
schap dat 'past bij de fase van ontwikkeling' van het 
communisme - althans loopt niet a! te ver met de ont
wikkeling van het communisme uit de pas. Door de 
ontwikkeling van het communisme wordt de hande
lingsvrijheid van de man aan de top in toenemende 
mate beperkt. Personen en instituties zijn met allerlei 
formele en informele banden in een uiterst gecompli
ceerd netwerk met elkaar verbonden en dat heeft con
sequenties: een klein beetje hervormen helpt niet (al
thans brengt niet de grote sprang voorwaarts die Gor
batsjov wil nemen, waartoe hij althans de aanloop wil 
nemen) . lngrijpend hervormen kan aileen door 
dwangmaatregelen van bovenaf. 
Ik geloof dat in ieder geval het laatste dee! van Zinov
jevs analyse juist is. Ik ken ook geen serieus te nemen 
analyses van 'westerse Sovjetologen' die heel vee! an
ders beweren. Aileen, en niet onbelangrijk, de rem op 
elk hervormingsstreven in de Sovjet-Unie zoekt hij el
ders dan waar Gorbatsjov, en vee! westerse waarne
mers met hem, die rem lokaliseren. Wie houdt volgens 
Gorbatsjov de hervorming tegen? Dat is 'de bureau
cratie'. 6 De Ieiding van de Sovjet-Unie wil ' het goede' 
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en de 'massa's' steunen 'het hervormingsstreven' van 
de Ieiding, maar 'de bureaucratic', als een soort van 
'volksvijandige klasse', verzet zich. Dat is, Zinovjev 
heeft daarin, opnieuw, gelijk, een vee! te simpele 'ver
klaring'. Het is een soort van pseudo-marxistische ver
klaring die vee! te vee! vragen open laat. 7 De term 'bu
reaucratic' wordt in dit verband ook gebruikt als een 
containerbegrip. Want wat is het precies: is het een be
paalde sociale klasse, een groep van 'een bepaald soort 
functionarissen' (maar wie dan, waar dan en geef de 
begrenzingen eens aan), is het een 'attitude'? De term 
'bureaucratic' kan met al deze betekenissen worden 
ingevuld. Het is soms zelfs beter de term 'bureaucra
tic' niet te bestempelen als een containerbegrip, maar, 
als men mij dit neologisme toestaat, als een vuilnis
bakbegrip: het wordt gebruikt om er datgene mee aan 
te duiden 'wat je niet bevalt', ter benoeming van 'allen 
die door hun doen of Iaten de voortgang van de pe
restrojka belemmeren' . Voor het idee dat 'de massa's' 
zouden staan te springen om economische hervormin
gen Gorbatsjov-stijl en dat aileen een duidelijk te lo
kaliseren groep van ambtelijke en politieke 'apparats
jiks' zou tegenwerken is heel weinig steun te vinden. 
De volgende ruwe schets van de toestand is realisti
scher; Zinovjev: 
'Wat ook de leuzen van de sovjetleiding zijn, wat ook 
de dynamische hervormingen die zij wit introduceren, 
haar belangrijkste vijand is de conservatieve massa 
van de bevolking en de conservatieve meerderheid van 
haar eigenfunctionarissen. '8 

Het idee dat aileen apparatsjiks van de hervormingen 
te vrezen hebben omdat aileen hun positie wordt be
dreigd is ook onjuist. Zonder ingrijpende wijzigingen 
van het prijssysteem met als sequeel veranderingen in 
de kosten van het levensonderhoud (om maar een 
voorbeeld te noemen) blijft er van de perestrojka nog 
geen halve, misschien nog geen kwart hervorming 
over. Het is onmogelijk om de voordelen en de nade
len van die prijsherziening (prijsverhogingen en mis
schien ook prijsverlagingen) 'gelijkelijk over de bevol
king te verdelen' . (En voor zover dat zou worden ge
probeerd betekent dat opnieuw 'bureaucratische in
terventie', dat wil zeggen je creeert opnieuw waar 
'men' zegt van af te wiiJen). Een dee I van de bevolking 
mag op kortere termijn vooral fasten . van een hervor
ming van het prijssysteem verwachten. Als je kijkt 
naar de produktie-sfeer geldt iets dergelijks: voor een 
dee! van de bevolking worden nieuwe perspectieven 
geopend ((individuele arbeidsactiviteiten, cooperaties 
en dergelijke), een ander dee! van de bevolking heeft 
de 'vernieuwde Sovjet-Unie' niets te bieden. Aileen a! 
daarom mag je niet verwachten dat 'de massa's' uni
sono staan te juichen. 

Filosoof -koning 
Zinovjev heeft natuurlijk gelijk als hij opmerkt dat 
vee! van de plannen en maatregelen die nu onder de 
noemer perestrojka worden gepresenteerd niet nieuw 
zijn . Het is niet de eerste keer dater een anti-corruptie 
campagne wordt gevoerd, niet voor het eerst dat 
wordt gestreefd naar verhoging van de arbeidsdiscipli
ne; en de vorming van een 'landbouw-superministerie' 

(gosagroprom) in een poging om coordinatie
problemen tussen verschillende landbouw-ministeries 
op te lossen doet bepaald ouderwets aan. Het is duide
Jijk dat Gorbatsjov teveel heeft beloofd: er moet niet 
minder dan een klein wonder gebeuren om bijvoor
beeld de doelstelling de arbeidsproduktiviteit tussen 
1986 en 2000 met een factor 2,3 tot 2,5 te verhogen te 
kunnen realiseren. 9 Maar tussen droom en daad staan 
altijd (maatschappelijke) wetten in de weg en prakti
sche bezwaren. 
Het punt is niet zozeer, Iijkt me, of zal (kunnen) ge
beuren wat Gorbatsjov wil, althans zegt te willen, 
maar of het streven naar het onmogelijke je brengt 
naar een toestand waarin het niet ideaal, maar simpel 
voor meer mensen beter toeven is (en niet teveel andere 
mensen daar tegelijkertijd weer het slachtoffer van 
worden). Het is niet te verwachten dat de Sovjet-Unie 
op korte termijn een volstrekt andersoortige samenle
ving zal worden. Niet aileen de democratic, maar ook 
het communisme heeft smalle marges. Maar een sov
jet-maatschappij die weliswaar niet 'volstrekt ander
soortig is', maar waar, bijvoorbeeld, een grotere mate 
van persvrijheid en vrijheid van meningsuiting be
staan en waar plannen, ideeen en ideetjes verder ko
men dan de keukentafel waar ze bij het genot van een 
glas vodka werden geopperd, is in elk geval potentieel 
'mobieler'. 
Voortzetting van het 'oude Brezjnevisme' zou een ver
stening van de sovjet-maatschappij hebben betekend 
(ik bedoel: als 'men' nog twintig jaar had gewacht met 
een poging tenminste iets te veranderen, dan was er 
waarschijnlijk helemaal geen beweging meer in te 
brengen geweest) . Waar nu enige ruimte voor wordt 
geschapen is (iets als) een 'vrij spel der maatschappe
Jijke krachten' (maar dan in de 'niet-communale zin') 
- met onvoorzienbare gevolgen die zeker niet per de
finitie positief zijn. Om een grof, maar daarom wei 
duidelijk voorbeeld te geven: een spontane pogrom is 
niet per definitie te verkiezen boven 'officiele' bepa
Iingen die de keuzevrijheid van joden beperken. Maar 
ze kunnen ook niet-geplande 'combinaties' opleveren 
waardoor nieuwe perspectieven worden geopend. 
Zinovjev gelooft daar allemaal niet in, hij koestert 
geen illusies, minder nog dan dat: hij heeft ook geen 
hoop. Waar het uiteindelijk op zal uitdraaien (omdat 
de nieuwe sovjetleiding abusievelijk denkt de maat
schappelijke wetten waardoor de communistische sa
menleving wordt geregeerd te kunnen negeren) is of
wei een gemodificeerd Brezjnevisme, ofwel een terug
keer naar Stalinistische methoden. 
Dit laatste is niet denkbeeldig; het is aileen niet duide
lijk of die eventuele backlash volgens Zinovjev meer 
dan tijdelijk zal kunnen zijn. Uit zijn voorstelling van 
zaken zou men immers mogen opmaken dat het Stali
nisme zijn tijd gehad heeft, niet Ianger 'past bij' de 
graad van ontwikkeling die de communistische sa
menleving (de Sovjet-Unie) thims heeft bereikt. Wat 
een sovjet-burger mag verwachten die meent dat Zi
novjev gelijk heeft met zijn kritiek op de perestrojka is 
duidelijk: ongeveer hetzelfde als tot voor kort (een ge
modificeerd Brezjnevisme) of nog iets ergers - neo
Stalinisme. Mag hij hopen op iets beters? Nee. Kan het 
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'Zinovjevisme' richtsnoer zijn voor het haudelen van 
individuele sovjet-burgers? Nee. Wat hij ook doet, het 
zal toch verkeerd aflopen, zijn bijdrage is niet meer 
dan marginaal of minder dan dat. 
Zinovjev heeft zichzelf (of: 'de maatschappij heeft 
hem') de positie toebedeeld van de onwelkome raads
man van de verlichte despoot die Rusland, helaas, in 
de figuur van Gorbatsjov niet heeft gekregen. Hervor
ming van de communistische maatschappij kan vol
gens Zinovjev aileen 'van bovenaf' - maar een 'wer
kelijke hervorming', althans een wezenlijke verbete
ring van de toestand van land en volk kan aileen tot 
stand worden gebracht door rekening te houden met 
en gebruik te maken van de maatschappelijke wetten 
die in het communisme werkzaam zijn. En daarvoor 
heb je een filosoof-koning nodig. Wat kan Zinovjev 
zelf doen? Schrijven; en wachten tot de Ieiding naar 
hem Iuistert. 

No ten 
• De spelling van Russische auteursnamen in de tekst is de 

spelling waaronder deze auteurs in Nederlandse vertalin
gen van hun werk bekend zijn geworden. 

I. Aleksandr Zinovjev, Het gorbatsjovisme of de macht 
van een illusie, Meulenhoff, Amsterdam 1987, p. 9. 

2. Aleksandr Zinov'ev, Nasej junosti polet; litera
turnosocio/ogiteskij oterk stalinizma (De vlucht van on
ze jeugd; een literair-sociologische schets van het stali
nisme), Editions L'Age d'Homme, Lausanne 1983, p. 
14. 

3. Zie: Philip Hanson, 'Alexander Zinoviev on Stalinism: 
Some Observations on The Flight of Our Youth', in: 
Soviet Studies, Vol. XL, No. I, January 1988, pp. 125-
135 . 

4. A.A. Zinov'ev (Edited by Robert S. Cohen), Logical 
Physics, D. Reidel Publishing Company, Dordrecht
Boston-Lancaster 1983. 

5. Aleksandr Zinovjev, De werkelijkheid van het commu
nisme, Meulenhoff & De Arbeiderspers, Amsterdam 
1982, p. 32. 

6. Zie bijvoorbeeld: V.E. Viktorova & A.G. Grid~ina (sa
menstellers), Samyj chudSij vnutrennij vrag (De aller
ergste interne vijand), Moskou 1987. 

7. Het is sowieso merkwaardig, en dit dan weer als een ter
zijde, dat analyses van communistische samenlevingen 
met behulp van een marxistisch begrippenarsenaal (kri
tiek op het 'reeel bestaande socialisme' in de trant van 
Djilas, Kuron en Modzelewski, Chris Harman en Mi
chael Voslensky) waarin 'de bureaucratie' of 'de nomen
klatura' wordt aangemerkt als de nieuwe politieke heer
sende klasse die zich heeft geconstitueerd als de nieuwe 
klasse van uitbuiters in het Westen, ook door niet
marxisten zijn overgenomen. Het is toch vreemd dat 
auteurs die het marxistische begrippenarsenaal inade
quaat vinden voor de analyse van het 'soort' maatschap
pij waarvoor dat apparaat is ontwikkeld (het 'kapita
lisme') wei expliciet of impliciet de analyse accepteren die 
zijn gemaakt met behulp van datzelfde instrumentarium 
maar dan met het communisme of het 'reeel bestaande 
socialisme' als object. Voor de goede orde: Gorbatsjov 
c.s. hebben de bureaucratie-kritiek van bovengenoemde 
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dissidente auteurs en (ex-)marxisten uiteraard niet over
genomen. Een sovjetleider die afgeeft op 'de bureaucra
tie' geeft daarmee uiteraard te kennen zichzelf niet tot die 
'bureaucratie' te rekenen. 

8. Het gorbatsjovisme, pp. 35-36. 
9. Zie: N.l. Ryfkov, Ob osnovnich napravlenijach eko

nomiteskogo i social'nogo razvitija SSSR na 1986-1900 
gody i na period do 2000 gada (Over de be1angrijkste 
doelstellingen van de sociale en economische ontwikke
ling van de USSR in de jaren 1986-1990 en in de periode 
tot het jaar 2000; rede gehouden op het XXVII-stee con
gres van de CPSU op 3 maart 1986), Moskou 1986, p. 14. 

Beknopte bibliografie 
In Nederlandse vertaling: 

Zinovjev, Aleksandr, Gapende hoogten, Meulenhoff & 
De Arbeiderspers, Amsterdam 1981 (oorspronkelijke 
uitgave in het Russisch : Lausanne 1976). 
Zinovjev, Aleksandr, De lichtende toekomst, Meulen
hoff & De Arbeiderspers, Amsterdam 1981 (oorspronke
lijke uitgave in het Russisch : Lausanne 1978). 
Zinovjev, Aleksandr, De werke/ijkheid van het commu
nisme, Meulenhoff '& De Arbeiderspers, Amsterdam 
1982 (oorspronkelijke uitgave in het Russisch: Lausanne 
1981). 
Zinovjev, Aleksandr, Het gorbatsjovisme of de macht 
van een illusie, Meulenhoff, Amsterdam 1987. 

In het Russisch: 
Ryzkov, N.l., Ob osnovnich napravlenijach 
ekonomiteskogo i social'nogo razvitija SSSR na 1986-
1900 gody ina period do 2000 gada (Over de belangrijk
ste doelstellingen van de sociale en economische ontwik
keling van de USSR in de jaren 1986-1990 en in de peri ode 
tot het jaar 2000; rede gehouden op het XXVII-ste con
gres van de CPSU op 3 maart 1986), Moskou 1986. 
Viktorova, V .E. & A.G. Grid~ina (samenstellers), Samyj 
chudSij vnutrennij vrag (De allerergste interne vijand), 
Moskou 1987. 
Zinov'ev, Aleksandr, Bez il/juzij (Zonder illusies), Edi
tions L' Age d'Homme, Lausanne 1979. 
Zinov'ev Aleksandr, ldi na Go/gofu (Ga naar Golgotha), 
Editions L' Age d'Homme, Lausanne 1985. 
Zinov'ev, Aleksandr, Na!ej junosti polet; litera
turnosociologiteskij oterk stalinizma (De vlucht van on
ze jeugd; een literair-sociologische schets van het stali
nisme), Editions L' Age d'Homme, Lausanne 1983 . 

In het Engels 
Hanson, Philip, 'Alexander Zinoviev on Stalinism: Some 
Observations on The Flight of Our Youth', in: Soviet 
Studies, Vol. XL, No. I , January 1988, pp. 125-135. 
Urban, George, 'Portret of a Dissenter as a Soviet Man . 
A Conversation with Alexander Zinoviev', in: Encoun
ter, April 1984, pp. 8-24, en Encounter, May 1984, pp. 
30-38. 
Zinov'ev, A.A. (Edited by Robert S. Cohen), Logical 
Physics, D. Reidel Publishing Company, Dordrecht
Boston-Lancaster 1983. 
Zinoviev, Alexander, Homo Sovieticus, Paladin Books, 
Londen etc. 1986 (oorspronkelijke uitgave in het Rus
sisch: Lausanne 1982). 
Zinoviev, Alexander, The Madhouse, Victor Gollancz, 
Londen 1986 (oorspronkelijke uitgave in het Russisch : 
Lausanne 1980). 



er
ra
die 

~0-
)()() 

ste 
ke
>de 
)n
l4. 

r & 
jke 

en
Ice-

nu
am 
nne 

!Cht 

ach 
186-
ijk
vile
ode 
:on-

myj 
Jd), 

=:di-

ila), 

era
on
tali-

)me 
•viet 

I an. 
>un
pp. 

~ical 
:cht-

oks, 
Rus-

.ncz, 
isch: 

In memoriam Willem Drees 

Pas in zijn 102e levensjaar is het Willem Drees ver
gund geweest niet verder meer te hoeven Ieven. Die uit
zonderlijk hoge ouderdom - begeleid door de inten
sieve zorg van zijn kinderen en zijn vrijwel gelijktijdig 
overleden schoondochter - was voor hem een zware 
fysieke last, doordat hem het gezicht en het gehoor 
ontvielen. Zij was zonder twijfel ook een geestelijke 
belasting, doordat hij zijn eigen geschiedenis als de
mocratisch socialist en politiek leidsman zo langdurig 
moest over Ieven. Gelukkig hebben zowel hijzelf als de 
meesten in 'zijn' partij de zelfbeheersing getoond om, 
na zijn uittreden in 1971, niets te doen wat de tragiek 
daarvan nodeloos zou hebben vergroot. In de praktijk 
van elke ontmoeting bleef hij ons als 'kameraad' be
schouwen en wij hem. 
'Zijn eigen geschiedenis overleefd': immers, Drees 
was niet de bouwmeester van de Nederlandse verzor
gingsstaat, zoals hij na zijn overlijden veelvuldig is ge
noemd. Die verzorgingsstaat is immers uit drie lagen 
opgebouwd: het compromis tussen kapitaal en arbeid, 
aangegaan om zowel economische doelmatigheid als 
sociale rechtvaardigheid te verenigen; een stelsel van 
sociale verzekering om de risico's van de economische 
ontwikkeling te ondervangen; een bestel van verre
gaande inkomensoverdrachten teneinde een hoog ni
veau van publieke voorzieningen onder staatsleiding 
te waarborgen. 
Van de eerste twee is Drees, in het bijzonder als minis
ter van Sociale Zaken (1945-1948) de grondlegger ge
weest. Die beide dragen in vee! opzichten nog steeds de 
kenmerken van Drees' architectuur. Maar zij brach
ten niet meer - zij het vooral ook niet minder - tot 
stand dan desociale rechtsstaat. Hij schrok terug voor 
wat, in het bijzonder dankzij het denken en ijveren 
van Den Uyl, vervolgens aan collectieve herverdeling 
tot stand is gekomen. Hij vreesde de afname van indi
viduele verantwoordelijkheid, onbeheersbaarheid van 
collectieve uitgaven en uitdijende bureaucratie. Men 
hoeft het daarmee principieel niet eens te zijn om toch 
in te zien, dat hij in zijn kritiek ten dele gelijk heeft ge-

kregen. (Wat nog niet betekent dat Den Uyl deze geva
ren niet wenste te zien, wei dat hij die Iichter heeft ge
wogen.) 
De geschiedenis leek hem lange jaren nog een onaan
genarne last op te leggen. Hij werd meer en meer 'ho
ven de partijen' in Nederland uitgetild. Tijdens zijn 
ministerschap was dat niet of nauwelijks gebeurd, om
dat zijn omgeving maar a! te nauwkeurig wist met een 
overtuigd sociaal-democraat van doen te hebben. Pas 
na 1958Ieek, en niet !outer tot zijn genoegen, de relatie 
tussen Drees en het democratisch socialisme losser te 
worden, vooral daar waar zijn optreden en opvattin
gen tegen zijn oude partij konden worden ingezet. 
Het kenmerk - en daardoor de blijvende betekenis -
van Drees is het echter geweest, dat hij een man van 
'nationaal gezag' kon worden, omdat hij door en door 
sociaal-democraat was: stelselmatig vechtend tegen 
sociaal onrecht en voor vee! grotere gelijkheid in eco
nomische en sociale verhoudingen. Daardoor werd de 
sociaal-democratie op haar beurt een integrerend dee! 
van de Nederlandse samenleving en haar politieke stel
sel en raakten anderen van de juistheid van haar be
weegredenen en opvattingen overtuigd. 
Dat zeer vee! van wat Drees - met vee! meer moeite 
dan wij ons nu realiseren - tot stand heeft gebracht, 
spoedig daarna tot gemeengoed is geworden, ontdoet 
niet hem van zijn socialisme. Het toont aan dat, dank
zij hem, vee! socialistisch gedachtengoed in Nederland 
als geheel wortel heeft geschoten. 
De dood moet voor Willem Drees als zijn laatste be
vrijder zijn gekomen. Niettemin is zonder twijfel nog 
tot hem doorgedrongen dat de waardering in de Partij 
van de Arbeid, niet aileen voor zijn prestaties maar 
ook voor zijn denkbeelden, de laatste jaren weer is 
toegenomen. 
Drees' erfgoed maakt intussen dee! uit van de Neder
Iandse Grondwet en het verdient dus met grote zorg
vuldigheid te worden beheerd; niet aileen door de Par
tij van de Arbeid. 
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V akbondswerk in bedrijven 

De vakbeweging - in het bijzonder de FNV - zal de 
komende periode weer moeten Iaten zien dat zij brede 
lagen van de werkende en werkloze bevolking kan_ver
enigen, inspireren en in beweging brengen. De uit
gangssituatie hiervoor is weer wat gunstiger dan enke
le jaren geleden: het economisch klimaat is in gunstige 
zin veranderd; de ledentallen lijken zich te stabilise
ren. 
Het lijkt redelijk om te verwachten, dat het kort gele
den gekozen FNV -bestuur nieuwe inspiratiebronnen 
zal proberen aan te boren. Bovendien liggen er nog 
verschillende plannen, congresbesluiten en actie- en 
eisenprogramma's, die op uitvoering wachten. Er zijn 
ideeen ontwikkeld met betrekking tot nieuwe terrei
nen van belangenbehartiging, de arbeidsmarkt, dear
beidsorganisatie, nieuwe technologieen, de beroeps
kwalificatie. En ook het in juni 1987 gepubliceerde 
rapport FNV 2000 wacht nog grotendeels op uitvoe
ring.1 
Een wezenlijke vraag voor de hele FNV betreft de een
heid van optreden. Zullen bonden en FNV-bestuur el
kaar de mogelijkheid geven om eensgezind besluiten te 
nemen over de beleidsuitvoering, het optreden tegen
over werkgevers en overheid, de coordinatie van het 
arbeidsvoorwaardenbeleid en niet in de Iaatste plaats 
de nodige reorganisaties binnen de vakbeweging zelf? 
Deze vragen zijn bij herhaling gesteld, met name in in
terviews met voorzitter(skandidaat) Johan Stekelen
burg. 2 Het draait daarbij in feite om de vraag welke 
autoriteit een nieuw FNV-bestuur zich intern, maar 
vooral extern kan aanmeten. 
In deze bijdrage staat een verwante vraag centraal, die 
ook essentieel is voor de toekomst van de vakbewe
ging. Het is de vraag naar de macht, die werknemers 
kunnen uitoefenen in het economisch krachtenveld. 
De vakbeweging kan weer een maatschappelijke fac
tor van betekenis worden als zij nummeriek versterkt 
wordt (door een hoge organisatiegraad), als de aan
hang breed samengesteld is (orientatie op nieuwe 
werknemersgroepen), als er eensgezind wordt opge
treden en als de bonden over aantoonbare machtsposi
ties beschikken binnen de bedrijven, binnen het ar
beidsproces. 
De politieke aspecten van dit streven naar vergroting 
van vakbondsinvloed (de band tussen de progressieve 
partijen en de organisaties van werkende mensen en de 
nieuwe vormen die daarvoor gezocht moeten worden) 
blijven hier buiten beschouwing. De nadruk valt op de 
vakbeweging zelf. In de eerste plaats wordt aandacht 
besteedt aan de positie (van de vakbeweging) op de 
werkvloer. Hierbij komen ook de veranderende werk
gelegenheidsstructuur en veranderingen in het ar
beidsproces aan de orde. In de tweede plaats wordt 
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aandacht besteed aan nieuwe organisatievormen, zo
als ze zich binnen de vakbeweging aftekenen. In de 
derde plaats wordt aandacht besteed aan vormen van 
zeggenschap (vakbeweging en OR), en aan het wette
lijk kader waarin ze geplaatst moeten worden. 

Vakbeweging en onderneming 
In januari 1988 verscheen te midden van een ernstige 
bestuurscrisis bij de Industriebond FNV een onder
zoeksverslag naar de stand van zaken met betrekking 
tot het vakbondswerk in de onderneming. 3 Dit ver
slag, bekend geworden onder de naam 'ABB-rap
port', geeft de visie weer van een groep bestuurders , 
die het vakbondswerk in de onderneming op een nieu
we, meer professionele manier willen opzetten. 
Kern van het onderzoeksrapport is een anderhalfjaar 
durend stimuleringsproject in zes grote industriele be
drijven geweest. Het gaat om bekende ondernemingen 
zoals Philips Nijmegen (chips) en Gist Brocades Delft 
(geneesmiddelen, industrie!e enzyrr.en), die aile zes tot 
de moderne technologisch geavanceerde industrie ge
rekend kunnen worden. Het managementbeleid, de 
arbeidsorganisatie en de kwalificatiestructuur kunnen 
trendsettend worden genoemd en de organisatiegraad 
is bij uitstek laag (tien a vijftien procent is lid van de 
Industriebond FNV). 
De centrale vraag in het rapport handelt over de rol 
van het vakbondskader in de onderneming. Doe! van 
het hele project is dan ook om helderheid te brengen in 
de taken en bevoegdheden van het vakbondskader op 
de werkplek en in het scheppen van voorzieningen om 
de kaderleden vanuit de bondsorganisatie te steunen. 
De vakbeweging moet bekend zijn via zijn kaderleden 
op het werk . Deze moeten samen met !eden/ werkne
mers de problemen (belangen) op het werk signaleren 
en op een zo laag mogelijk niveau binnen de organisa
tie oplossen. 
De verdienste van het ABB-rapport ligt mijns inziens 
vooral in de manier, waarop het vakbondswerk in het 
bedrijf wordt gekoppeld aan de organisatie van de 
bond. Er wordt een overzicht gepresenteerd van de ta
ken, die kaderleden op het niveau van de onderneming 
zouden moeten vervullen . Vervolgens wordt de vraag 
gesteld, over welke ondersteuning deze kaderleden 
dan zouden moeten beschikken, zodat ze de gewekte 
verwachtingen ook echt waar kunnen maken. 
De in het rapport beschreven taken van kaderleden 
zijn bepaald niet allemaal nieuw. Voor een deel betref
fen ze de fundamentele voorwaarden, waar altijd a! 
aan voldaan moest worden om het vakbondswerk aan 
de basis te kunnen beginnen. Wat wei nieuw is: de ka
derleden opereren in moderne arbeidsorganisaties en 
worden dan ook geconfronteerd met bijna aile ont-
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wikkelingen die het vakbondswerk in de bedrijven de 
laatste jaren hebben verzwakt. 
Om werkelijk een 'come-back' te kunnen maken met 
het bedrijvenwerk moet, aldus de samenstellers, de 
vakbeweging haar eigen organisatie op een aantal 
punten veranderen. Kaderleden zouden een meer cen
trale rol moeten vervullen, waarbij erkend dient te 
worden dat het vaak om heel verschillende taken gaat, 
die ook door verschillende kaderleden moeten worden 
waargenomen. Het kader moet worden geadviseerd, 
begeleid en geschoold door bezoldigde bestuurders en 
medewerkers. 
Om een grotere en professionelere aandacht voor de 
kadervorming en -ondersteuning mogelijk te maken 
moeten er nieuwe taken en functies voor bezoldigden 
worden gecreeerd. Zo zouden de kaderleden moeten 
worden bijgestaan door specialisten op het districtsni
veau (op het terrein van de arbeidsorganisatie, de tech
nologie, bedrijfseconomie en dergelijke). De 
'bedrijven-medewerker' van de zestiger jaren zou dus 
in een andere gedaante terug moeten komen. 
Ik ben van mening dat de voorstellen die in het ARB
rapport worden gedaan waardevol zijn voor de hele 
Nederlandse vakbeweging. Het is jammer dat de dis
cussies over het rapport tot nu toe aileen betrokken 
zijn op de richtingenstrijd binnen het inmiddels afge
treden bestuur van de Industriebond FNV. De conclu
sies verdienen een nadere uitwerking en het valt te ho
pen dat het nieuwe bestuur van de Industriebond FNV 
hier de gelegenheid voor vindt. 

Het ABB-rapport heeft echter ook negatieve kanten. 
De samensteiiers hebben uitsluitend oog voor de 
micro-wereld van de afzonderlijke ondernemingen. 
Daar is de plaats van het kader en daar liggen zijn 'ta
ken' . 
Dat mag zo zijn, maar nergens in het rapport wordt 
geappeleerd aan de solidariteit, aan datgene wat vak
bondsactivisten onderling samenbrengt. Lange-ter
mijndoelen worden in het rapport niet ter sprake ge
bracht en evenmin wordt gesproken over de zeggen
schap die leden en kader (behoren te) hebben over de 
eigen bond. Het ABB-rapport geeft het nieuwe vak
bondskader dus wei een organisatie, maar het geeft ze 
geen doel, geen gezamenlijke ideologie . 
In diezin staat het rapport wei erg ver afvan zijn voor
lopers zoals 'Vakbeweging en onderneming' en 'Fijn 
is anders'. Dit waren immers vakbondsdocumenten, 
eveneens gebaseerd op sociologisch onderzoek, waar
door een hele generatie kaderleden zich gei'nspireerd 
en gemotiveerd voelde. 4 Het ABB-rapport zal nog een 
flinke bewerking moeten ondergaan voor het een zelf
de soort uitstraling kan bieden. 

Vakbeweging en arbeidsproces 
Studies naar het vakbondswerk in de onderneming be
perken zich meestal tot de grote (industriele) onderne
ming op een vaste lokatie. Het hiervoor genoemde 
ABB-rapport doet dat ook. Dit is echter niet meer het 
algemene beeld van de werkplek in de Nederlandse 
verhoudingen . 
In de eerste plaats verliest het grootbedrijf, vooral in 

sectoren waar de vakbeweging sterk was, terrein aan 
het midden- en kleinbedrijf. Grote concerns in de 
scheepsbouw, de machinebouw, de staal en de bouw
nijverheid zijn uit elkaar gevaiien of sterk ingekrom
pen. Daar staat weliswaar een (internationale) concen
tratietendens tegenover in andere marktsectoren, 
maar deze leidt niet per definitie tot meer werkgele
genheid op een en dezelfde lokatie. 
Het is zelfs de vraag of er, rekening houdend met de 
toegenomen communicatie-mogelijkheden, nog een 
sterke concentratie van werkgelegenheid binnen een 
onderneming of concern te verwachten valt. Het kan
torenpark van de jaren tachtig is geheel anders 
gestructureerd dan de industriele conglomeratie van 
de jaren vijftig en zestig. In dit verband wil ik ook wij
zen op het toenemend belang van het industriele of 
dienstverlenende toeleveranciers (co-makers) com
plex, met regionale produktie-eenheden, kantoren of 
bijkantoren, maar met een gecentraliseerde besluit
vorming. 
In de tweede plaats treffen we in aile bedrijfssectoren 
een zeer hoog percentage tijdelijke werknemers en 
werkneemsters aan . Zij hebben - ongeacht of zij nu 
uitzendkracht, thuiswerkster of 'jobcontractant' 
zijn - een andere relatie met de onderneming dan de 
vaste kern van medewerkers. In de derde plaats is er 
het toenemend belang van de projectmatige werkgele
genheid. Onder projectmatige werkgelegenheid versta 
ik werkgelegenheid die weliswaar vanuit een reguliere 
onderneming wordt verricht maar op wisselende loka
ties. Het is het werk van de onderhoudsmonteur, de 
handelsreiziger, de schoonmaakploeg, het advies- en 
organisatiebureau. In zekere zin valt niet aileen de hele 
bouw- en onderhoudssector onder deze categorie, 
maar ook een zeer groot deel van de dienstverlening en 
de handels- en transportsector. 
In de vierde en laatste plaats is er het probleem van de 
branchevervaging. Op grote industriele lokaties wordt 
onderhoudswerk aangenomen door gespecialiseerde 
bedrijven, die industrieel onderhoudswerk verenigen 
met bouw-, sloop, schoonmaak, opslag- en transport 
(afvalstoffen) en recycling. Het is geen uitzondering 
als deze bedrijven met zes of zeven coiiectieve arbeids
overeenkomsten geconfronteerd worden, waarbij zij 
de goedkoopste eruit pikken en dito vakbonden. Het
zelfde zien we gebeuren in bedrijfstakken waar nieuwe 
technologieen voor een andere arbeidsdeling hebben 
gezorgd. Dit is bijvoorbeeld het geval in de grafische 
sector en in de communicatiesector. 
De vier genoemde trends zijn op zichzelf geen van aile 
nieuw: het midden- en kleinbedrijf was altijd al be
langrijk; bijkantoren waren er altijd en tijdelijke ar
beidskrachten eveneens; projectmatige werkgelegen
heid is er altijd geweest; bedrijfstakken waren altijd in 
beweging. Het gaat hier echter om het afnemende be
lang van de grote industriele concentratie ten opzichte 
van andere werkgelegenheidsvormen. De analyse 
waarmee de metaalbedrijfsbond van het NVV (de 
ANMB) in de jaren zestig het 'bedrijvenwerk' inzette 
is achterhaald op minstens een hoofdpunt: namelijk 
op het punt van de schaalvergroting in het (industrieel) 
bedrijf en de werkgelegenheidsconcentratie. Coiiecti-
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viteit en massaliteit hebben plaats gemaakt voor een 
sterk gedifferentieerd beroepen- en bedrijvenpatroon, 
terwijl tegelijkertijd de arbeidsvoorwaarden steeds 
meer zijn gelndividualiseerd. Hierdoor zal het vak
bondswerk in de onderneming ingewikkelder en an
ders van structuur worden.s 

Eenheid en decentralisatie 
Belangenbehartiging op de werkplek vraagt om een 
uitgebreide groep kaderleden bij aile bonden. Zij los
sen zelf, op een laag niveau in de organisatie, proble
men op. Deze problemen zijn soms eenvoudig, soms 
complex omdat de vakbeweging niet aileen afspraken 
wil maken over lonen en werktijden, maar ook over de 
kwaliteit van de arbeid, de arbeidsorganisatie en de 
technologie. 
Dit alles vereist wat bij de FNV 'maatwerk' wordt ge
noemd; het ABB-rapport spreekt in dit verband van 
decentralisatie van het vakbondswerk. Een vakbonds
kaderlid mag geen eenzaam bestaan leiden en moet 
kunnen terugvallen op een gezamenlijke kadergroep 
en een professioneel vakbondsapparaat. De vraag is 
nu: waar vinden we de kadergroep? In de grote bedrij
ven kunnen we volstaan met kadergroepen op onder
nemingsniveau, die dan ook weer onderlinge relaties 
kunnen onderhouden. Bij kleinere bedrijven, lokaties 
of projecten kan dit niet. 
Om dit probleem op te lossen werkt de Bouw- en 
Houtbond FNV met regionale bedrijfskadergroepen 
(districtsbedrijvengroepen), met de bedoeling om ka
derleden uit verschillende ondernemingen te vereni
gen. Ook de tijdelijke werknemer, de ingeleende werk
nemer en de werknemer uit het kleinbedrijf kunnen op 
deze wijze een prominente plaats innemen in het vak
bondswerk in de onderneming. 
Vakbondswerk in bedrijven heeft echter niet aileen tot 
taak om individuele contactpersonen te ondersteunen. 
Er is ook een coordinerende taak: goed functioneren
de groepen kunnen de vakbondseenheid binnen en 
tussen bedrijven versterken. Dit stelt vakbonden in ze
kere zin in staat om zowel de interne als de externe ar
beidsmarkt te controleren. Dit laatste wordt door mij 
beschouwd als een van de essentiele taken van de vak
beweging in de jaren tachtig. Op deze manier worden 
immers ook werknemers met een zwakke arbeids
marktpositie, alsmede de uitkeringsgerechtigden in 
het spel betrokken. 
Werkgevers, zo moet in dat verband worden opge
merkt, pleiten in toenemende mate voor decentralisa
tie van sociaal beleid en arbeidsvoorwaardenbeleid. 
Op deze manier wordt een centrale rol toebedeeld aan 
de afzonderijke onderneming, die men het liefst zo 
min mogelijk wil binden aan centrale afspraken en re
gels. 6 Dit dwingt de vakbeweging enerzijds om het 
laagste niveau van de organisatie (bedrijf, bedrijfsaf
deling) te versterken. Maar anderzijds roept deze 
vorm van decentralisatie een coordinatiebehoefte op. 
De kracht van een landelijke en zelfs internationaal 
georganiseerde vakbeweging is immers in de eerste 
plaats gelegen in coordinatie en afstemming ter wille 
van de solidariteit. Solidariteit tussen werknemers uit 
uiteenlopende bedrijven, maar ook tussen werkne-
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mers en uitkeringsgerechtigden, vaste en tijdelijke 
werknemers. 
Coordinatie op bet niveau van kadergroepen, con
cerns ofregio's kan echter niet van de grond komen als 
er geen afstemming aan de top van de organisatie is. lk 
zou drie vormen van afstemming willen onderschei
den, die aile drie worden aangeroerd in het FNV 2()()() 
debat. In de eerste plaats die van advisering en begelei
ding van kaderleden. Deze activiteit is van zeer groot 
belang. Er blijkt een nog steeds groeiende behoefte 
onder kaderleden te bestaan aan advies. Een en ander 
is met een goed informatienetwerk te realiseren. Op 
deelgebieden functioneert bijvoorbeeld het 'FNV 
Steunpunt Technologie' op deze manier. 
Een vee! zwaardere afstemmingsvorm is die van een 
verbeterde coordinatie van het arbeidsvoorwaarden
beleid. Naar mijn mening vraagt juist decentralisatie 
van het vakbondswerk naar het niveau van de onder
neming om een zekere centralisatie van het arbeids
voorwaardenbeleid. Om een richting te kunnen bepa
len in de - naar ik hoop - opbloeiende bedrijfsacti
viteiten van de FNV is overeenstemming nodig over de 
hoofdlijnen van het arbeidsvoorwaardenbeleid. Ver
schillen in uitwerking en verschillen in tempo zullen 
dan ongetwijfeld blijven bestaan. Maar komt er geen 
centraal gecoordineerd beleid, dan bestaat de kans dat 
het vakbondswerk op de arbeidsplaats aan versnippe
ring ten onder gaat. Hooguit in bolwerken (grote goed 
georganiseerde bedrijven of sterke bedrijfstakken) lig
gen er dan nog kansen. Maar ook daar bestaat het ge
vaar dat bond en kader steeds sterker gaan leunen op 
deelbelangen of op door de werkgever geformuleerde 
problemen. 
De zwaarste vorm van coordinatie is, in de derde 
plaats, een vorm van herstructurering van FNV en 
bonden. Dit is het centrale thema van de jubileumpu
blikatie van de Bouw- en Houtbond FNV, Het nieuwe 
huis van de arbeid. Herstructurering zou volgens de 
meeste auteurs van deze bundel moeten leiden tot ver
sterking van de financieel zwakke bonden; tot her
nieuwde afstemming tussen de sectoren en tot uiteen
lopende reorganisaties in de top van de vakbeweging. 
Ad Teulings, een van de auteurs , pleit voor krachten
bundeling van verschillende bonden, onder meer op 
het terrein van bedrijfsactiviteiten, door middel van 
een zogenaamde divisiestructuur. 7 Ik ben het met Teu
lings eens: een gezamenlijke taakstelling (financieel, 
beleidsinhoudelijk en personeel) van aile bonden, ge
richt op de 'sector bedrijven' zou een enorme verster
king betekenen. Het zou met name de lastige organisa
tieproblemen die opgeroepen worden door flexibele 
arbeidsverhoudingen tot normale proporties terug
brengen, omdat het de concurrentie tussen de bonden 
onderling uitsluit. 
Blijft natuurlijk de vraag of het mogelijk is om ener
zijds een grotere stem toe te kennen aan de basis van de 
vakbeweging en anderzijds intensiever te coordineren. 
Te meer daar aan werkgeverszijde een krachtige lobby 
bestaat in de richting van verdere decentralisatie. Ik 
kan mij echter niet aan de indruk onttrekken dater de 
laatste jaren meer in gezeten heeft: een grotere afstem
ming vooral tussen de bonden en vakcentrales zou, 
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achteraf bezien, beter en ook mogelijk zijn geweest. 

Vakbondswerk wettelijk regelen 
Versterking van de vakbeweging onder de huidige om
standigheden vraagt om een fundamentele herziening 
van de organisatie, maar ook van het wettelijk kader 
van het vakbondswerk in de onderneming. Vanaf het 
eind van de jaren zestig werden er bij CAO afspraken 
gemaakt over dit vakbondswerk. Meestal werd iets ge
regeld over de faciliteiten van de vakbond op het werk 
(betaald verlof, vergadermogelijkheden, publikatie
mogelijkheden) en over de rechtsbescherming van 
vakbondskaderleden. Het aantal CAO's waarin een 
dergelijke voorziening is opgenomen is in de periode 
1974-1984 sterk toegenomen. Toch wordt nog steeds 
de behoefte gevoeld aan een wettelijke basisvoorzie
ning, omdat niet te verwachten valt dat de vakbewe
ging zich in aile bedrijven sterk zal kunnen maken 
voor een goede faciliteiten- en rechtsbeschermingsre
geling; en omdat de rechtspositie van de vakbonds
werker in het bedrijf minder goed is dan die van het 
OR-lid. 
Aan het eind van de jaren zeventig kreeg deze zienswij
ze nog volop steun buiten de vakbeweging - ook van 
het CDA. In 1981 diendeminister Albedaeen wetsont
werp in op het vakbondswerk in de onderneming. 
Hierin was sprake van een basisvoorziening geldend 
voor aile bedrijven en bedrijfstakken. De vakbewe
ging werd vrijgelaten om taken, doelstellingen en or
ganisatie zelf in te vullen. In de memorie van toelich
ting wees Albeda op de toenemende aandacht voor de 
kwaliteit van de arbeid en op het belang van onderne
mingsgewijze belangenbehartiging. 
Drie jaar later (1984) besloot minister De Koning het 
uitbrengen van de memorie van antwoord met twee 
jaar op te schorten. Hiermee was het wetsontwerp-Al
beda in de ijskast gezet. De Koning meende zich te 
moeten bedienen van een gelegenheidsargumentatie. 
CAO-partijen moeten het vakbondswerk in de onder
neming krachtig bevorderen, schreef de minister. En 
hij sprak zijn positieve verwachtingen uit omtrent het 
'zelfregulerend' vermogen van de sociale partners . De 
Koning wees in dat verband op het groeiend aantal 
CAO's, waarin een bepaling is opgenomen aangaande 
het vakbondswerk in de onderneming. Het zou dus al
lemaal niet meer nodig zijn. 
Een dergelijke gedachtenontwikkeling, ook elders in 
het CDA waarneembaar, gaat in de richting van het 
werkgeversstandpunt. 8 Het is duidelijk dat de meeste 
werkgevers grote bezwaren hebben tegen ·vakbonds
werk in de onderneming. Onder werkgevers heeft al
tijd een stroming bestaan, die de vakbeweging buiten 
de deur wil houden. 

De onwil om het vakbondswerk door middel van een 
wettelijke regeling vast te leggen past uiteraard binnen 
de doelstelling van deregulering. Vee! belangrijker is 
dat hij goed aansluit bij het idee om de OR te beschou
wen als het aangewezen orgaan voor over leg op onder
nemingsniveau. De OR zou de meeste taken van het 
vakbondswerk op de werkplek reeds vervullen, of ge
makkelijk kunnen overnemen. Bovendien zou de OR 

ook andere taken , zoals het arbeidsvoorwaardenbe
Jeid gemakkelijk van de vakbond kunnen overnemen. 
Ik zou de volgende argumenten willen noemen waar
om de OR niet in de plaats kan treden van de vakbond 
op het werk. In de eerste plaats kan het arbeidsvoor
waardenbeleid niet worden gedelegeerd aan de OR, 
dat wil zeggen aan werknemers binnen de onderne
ming. Dit zou leiden tot een onaanvaardbaar grote 
differentiatie tussen sterke en zwakke sectoren in het 
bedrijfsleven en het zou het einde betekenen van iede
re brede maatschappelijke doelstelling in het arbeids
voorwaardenbeleid. In het algemeen zou het ook de 
positie van werknemers ten opzichte van de eigen 
werkgever verzwakken. Niet voor niets heeft de vak
beweging al in haar kinderjaren het concept van de 
landelijk georganiseerde, centraal onderhandelende 
organisatie ontwikkeld. 
In de tweede plaats is het voor de OR moeilijk om 
werknemers te bereiken, die onder sterk geflexibili
seerde of ruimtelijk gescheiden verhoudingen werken. 
Aile recente onderzoekingen Iaten zien dat !eden van 
de OR bij uitstek gerecruteerd worden uit de vaste 
kern van personeelsleden. Bovendien is de OR niet 
aanwezig in de kleine ondernemingen. Het is waar dat 
ook de vakbeweging niet gemakkelijk toegang heeft 
tot dit segment van de bedrijvigheid. Maar juist een 
landelijke beweging kan gemakkelijker dergelijke 
doelen stellen en proberen de eigen zwakte te overwin
nen met goede organisatie. 
In de derde plaats kan de OR, een orgaan van de on
derneming, niet de plaats innemen van een belangen
vereniging, zoals een vakbond. Anders gezegd: de 
vakbeweging heeft voor de eigen verenigingstaken 
toegang nodig tot de onderneming. Ik doel dan op le
denwerfacties, bedrijfscontacten over het arbeids
voorwaardenbeleid, verkiezingen en dergelijke. 

In de praktijk blijkt de rolverdeling tussen vakbonds
kadergroep, vakbondsfractie in de OR en onderne
mingsraad sterk te varieren. Er zijn bedrijfstakken 
met sterke raden en zwakke vakbonden, bedrijfstak
ken met sterk vakbondswerk en zwakke raden, be
drijfstakken waar OR en bond heiden sterk zijn en 
tenslotte - helaas - bedrijfstakken waar heiden 
zwak zijn . De enige juiste vakbondsdoelstelling ten 
opzichte van de OR is die van samenwerking, samen
werking 66k met ongeorganiseerden. 
Vele vakbondstaken blijken te delegeren aan de OR, 
tot niet onbelangrijke onderdelen (zoals de invulling 
van de arbeidstijdverkorting) van het arbeidsvoor
waardenbeleid. Omgekeerd doet een zeer belangrijk 
percentage ondernemingsraden van tijd tot tijd een 
beroep op de vakbeweging. Er is geen reden om het 
terrein nader of anders te verdelen. Wei zie ik aanlei
ding om de vakbeweging het wettelijk grondrecht te 
verlenen, dat zij allang had moeten hebben in Neder
land: namelijk aanwezigheid op de werkplek. Ik zou 
er voor willen pleiten om het wetsontwerp-Albeda als 
uitgangspunt te nemen voor een nieuw wetsontwerp 
vakbondswerk in de onderneming. Het ontwerp be
hoeft een zekere actualisering en onderbouwing. Bo
vendien lijkt mij een nadere detaillering gewenst. 
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Ik zou het Albeda-ontwerp ongeveer willen volgen op 
het punt van faciliteiten (1) en rechtsbescherming (2). 
Daaraan toegevoegd zou kunnen worden een zekere 
inhoudelijke regeling van taken en bevoegdheden van 
het vakbondskader (3). Dit om vat minstens de volgen
de punten. In de eerste plaats het recht van onderhan
delen op laag niveau in de organisatie (dus in het alge
meen op lager niveau dan de OR). In de tweede plaats 
het recht om toe te zien op naleving, dan wei invul
ling/interpretatie van de coilectieve arbeidsvoorwaar
den op de werkplek. In de derde plaats materiaalver
zameling ten behoeve van de onderhandelingen over 
het arbeidsvoorwaardenbeleid, c.q. vakbondsbeleid. 
Een algemene wettelijke regeling inzake het vak
bondswerk in de onderneming, zou een enorme stimu
lans kunnen betekenen. Het zal een steun in de rug zijn 
voor vakbondskaderleden en bonden in die sectoren 
waar de beweging al sterk is. Bovendien zal een alge
mene regeling helpen om een wervend begin te maken 
in sectoren waar de vakbeweging nog zwak is. 

Een wat meer inhoudelijke regeling van taken en be
voegdheden dient uiteraard vooral in de praktijk en in 
het vakbondsbeleid ingang te vinden. Zolang er geen 
wettelijke regeling is kunnen de ontwikkelingen ge
woon doorgaan, omdat de afspraken die er al zijn 
kunnen worden uitgebreid via CAO-beleid. Het be
drijvenwerk zou op deze manier weer tot een beweging 
kunnen uitgroeien. Dit zal des te meer het geval zijn als 
de vakbeweging kans ziet om een nieuwe generatie ka
derleden te werven en op te leiden. Hierbij dient ook 
de zeggenschap van de kaderleden over het vakbonds
beleid een centrale rol te vervuilen. 

Vernieuwing Wet op de Ondernemingsraden 
Het is niet voldoende om de positie van de vakbewe
ging te versterken, zonder vernieuwingen door te voe
ren op het terrein van de werknemerszeggenschap. De 
belangrijkste vernieuwing zou betrekking moeten 
hebben op de herziening van de Wet op de Onderne
mingsraden. Er bestaat, zoals hiervoor werd opge
merkt, een belangrijke relatie tussen vakbondswerk en 
OR. De OR fungeert als vertegenwoordiging van de 
werknemers naar de Ieiding van de onderneming. De 
vakbondsleden vormen fracties in de OR en zijn daar
mee vakbondskaderlid. De vakbeweging heeft er al
tijd voor gepleit om de werknemerszeggenschap op 
ondernemingsniveau groter te maken. De OR is daar
voor het middel bij uitstek. 
De kans op herziening van de Wet op de Onderne
mingsraden lijkt wat groter dan de kans op een wette
lijke regeling van het vakbondswerk. Minister De Ko
ning heeft bij herhaling blijk gegeven van de bereid
heid om de Wet op de Ondernemingsraden aan te pas
sen en heeft mede met het oog daarop een onderzoek 
gelast naar het functioneren van de OR. Dit onder
zoek is thans afgerond9 en de discussie over wetswijzi
ging lijkt te kunnen beginnen. De vraag is of de wets
wijzigingen die De Koning voor ogen staan wei ingrij
pend genoeg zijn. 
Naar mijn mening 10 zouden nieuwe impulsen van de 
OR kunnen uitgaan als een verbetering werd aange-
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bracht in de relatie OR-achterban, dat wil zeggen als 
de OR meer faciliteiten zou krijgen ten behoeve van 
contacten met de werknemers en als de werknemers 
faciliteiten zouden krijgen (die zijn er nu niet) om in 
contact te treden met de OR. Een of tweemaal per jaar 
een vergadering van het voltallige personeel in de on
derneming zou de levendigheid van het OR-werk ten 
goede komen en zou de zeggenschap van het gehele 
personeel (daar gaat het toch om) bevorderen. 
Het lijkt daarbij verstandig om rekening te houden 
met vergelijkbare problemen in de vakbeweging. De 
vakbeweging heeft zeker te lijden onder verstarring en 
bureaucratiseringsverschijnselen; de OR heeft dit 
ook. OR-leden behoren, net als het vakbondskader, in 
de meeste gevallen tot de vaste er;t geschoolde kern on
der het personeel. Stoelvastheid, vergrijzing, achter
banproblemen zijn langzamerhand regel geworden. 
Er is dus aile reden om faciliteitenregeling voor de ach
terban naar voren te halen bij wetswijziging. 

Een tweede hoofdelement is gelegen in een vergroting 
van de bevoegdheden van de OR. De OR dient advies
recht te krijgen omtrent aile zaken die het strategisch 
c.q . financieel beleid in de onderneming betreffen. Dit 
betekent een verruiming van artikel 25 van de WOR. 
Daarnaast dient de ondernemer de plicht te krijgen, 
om overeenstemming met de OR te bereiken omtrent 
de hoofdlijnen van het sociaal (personeels)beleid. Dit 
laatste zal een aanzienlijke verruiming moeten beteke
nen van het huidige artikel27. Dit artikel is nu nog van 
beperkte betekenis, omdat de OR aileen mag mee
beslissen als het gaat om verandering, intrekking of in
troductie van 'een regeling' op een (beperkt) aantal 
omschreven terreinen. Het zou eenvoudiger en vooral 
democratischer zijn als de OR de uiteindelijke zeggen
schap (instemmingsbevoegdheid) kreeg over het gehe
le personeelsbeleid. Dit zou overigens wei een nadere 
afstemming vragen tussen het (adviesrecht omtrent 
het) financieel beleid enerzijds en het (instemmings
recht om trent het) personeelsbeleid anderzijds. Perso
neelsbeleid heeft vaak sterke relaties met het financieel 
beleid. 
Op een punt zou de zeggenschap van de OR beperkt 
moeten blijven. De OR kan via CAO-afspraken welis
waar de taak krijgen van nadere uitwerking of detail
lering van de arbeidsvoorwaarden, maar de CAO, dan 
wei iedere andere overeenkomst tussen vakverenigin
gen en werkgevers, gaat v66r de instemmingsbevoegd
heid van de OR. Als vakbonden een afspraak maken 
inzake sociaal beleid, gekoppeld aan een reorganisatie 
van een bedrijfstak, dan kan de OR geen inbreuk rna
ken (in een of meerdere bedrijven) op hetgeen is af
gesproken. 
Uiteraard doen vakbonden er goed aan om hun !eden 
(en naar mijn mening: ook de OR-en) in hun beleid ter 
zake te betrekken. Vakbondsafspraken dienen te pre
valeren hoven afspraken met de OR. Zijn er geen af
spraken dan zou de OR zijn gang kunnen gaan, mits 
de ondernemer in de praktijk niet de keuze krijgt 'tus
sen de vakbond en de OR'. 

Vervo/g op biz. 181. 



-t 

J 

Flexibiliteit, geen vrijblijvendheid 
Over de koppeling van lonen en uitkeringen 

'Het sociaal minimum: koppelen, ontkoppelen of anders koppelen?', zo luidde de lite/ van een art ike/ van Fred 
Schippers dat we in november vorig jaar publiceerden. Schippers stelde daarin dat aan een parallelle welvaarts
ontwikkeling tussen lonen en sociale minima moet worden vastgehouden. De Wet Aanpassingsmechanismen 
(W AM) van 1980 zou daarom weer van kracht moeten worden, zij het in gewijzigde vorm: erkend dient te wor
den dater redenen kunnen zi}n om aj te wijken van de parallelle ontwikkeling. De automatische koppeling mag 
aileen, en tijdelijk, worden verbroken, 'wanneer door externe schokken voor de economie het aantal uitkerings
gerechtigden sneller stijgt dan het aantal werkenden '. 
De redactie heejt in eerste instantie vo/ksvertegenwoordigers van CDA en VVD gevraagd om aan het 'koppe
lings'-debat in SenD dee/ te nemen. VVD-Kamerlid Linschoten accepteerde deze uitnodiging, en schreejvoor 
ons onderstaand verhaal. In het najaar hopen we een bijdrage vanuit de jractie van de PvdA te publiceren. 

De hoogte van het sociaal-minimum en de ontwikke
ling van het sociaal-minimum in vergelijking met de 
hoogte en ontwikkeling van andere inkomens, vormt 
in Nederland altijd een belangrijk onderwerp van dis
cussie. De uitkomst van deze discussie is niet aileen 
van groot belang voor de circa 3,2 miljoen ontvangers 
van een sociale (minimum) uitkering en de ongeveer 
250.000 minimum-loners, maar ook voor de algemene 
financieel- en sociaal-economische ontwikkeling van 
ons land. Sinds 1974 is het sociaal-minimum (de bij
standsuitkering ter voorziening in de algemeen nood
zakelijke kosten van het bestaan) gelijk aan het netto 
minimumloon van een volwassen werknemer. In ja
nuari 1980 kwam de Wet Aanpassingsmechanisme 
(WAM). Sinds januari 1980 volgt het sociaal-mini
mum, althans indien deze wet wordt toegepast, de 
loonontwikkeling in het bedrijfsleven. 

De Wet Aanpassingsmechanismen 
De WAM heeft geen gelukkig bestaan gehad. De afge
lopen negen jaar is de W AM slechts een enkele keer 
toegepast (tabell). 

Tabel I 
Ontwikkeling van het bruto·minimumloon, feitelijk en con
form de WAM, in procenten vanaf I januari 1980. 

Datum Feitelijke Index Aanpassing Index Verschil 
aanpassing conform WAM indices 

1980 2 102 2 102 0 
2 104 2,9 105 I 

1981 I 105,1 1,4 106,4 1,2 
2,3 107,5 

. 
0,1 106,5 -0,9 

1982 2,8 110,5 4,3 111,1 0,5 
2,4 113,2 4,2 115,8 2,3 

1983 I 114,3 1,7 117,7 3 
0 114,3 1,8 119,9 4,9 

1984 -3 110,9 0,1 120 8,2 
0 110,9 0,2 120,2 8,4 

1985 0 110,9 0,3 120,6 8,7 
0 110,9 0,3 121 9,1 

1986 0 110,9 0,7 121,8 9,8 
0 110,9 0,8 122,8 10,7 

Datum Feitelijke Index Aanpassing Index Verschil 
aanpassing conform WAM indices 

1987 0 110,9 0,5 123,4 11,3 
0 110,9 0,5 124 11,8 

1988 0 110,9 0,5 124,6 12,4 
• 

(Deze ontwikkeling dient overigens te worden bezien tegen de 
achtergrond van het feit dat in de periode 1974 t/ m 1979 het 
wettelijk minimumloon (bruto) is gestegen met 81,70Jo, ter
wijl de regelingslonen van werknemers in het particuliere be
drijfsleven in diezelfde periode zijn gestegen met 69,30Jo). 

Ieder jaar werd een beleidsmatige afweging gemaakt 
met betrekking tot een a! dan niet parallelle inkomens
ontwikkeling van uitkeringen en lonen. Aileen a! het 
volstrekt niet functioneren van de W AM rechtvaar
digt haar in trekking. Vaak wordt de huidige regerings
coalitie van CDA en VVD verweten de W AM lam te 
hebben gelegd. Het is zeker waar dat de regeeraccoor
den van respectievelijk 1982 en 1986 een toepassing 
van de WAM onmogelijk hebben gemaakt. Daarbij 
dient echter te worden bedacht dat toepassing van de 
W AM een voldoende sanering van de overheidsfinan
cien en dus een adequate aanpak van de werkloos
heidsproblematiek onmogelijk zou hebben gemaakt. 
Een Stelling die door het Centraal Planbureau in het 
Centraal Economisch Plan 19861, nader kwantitatief 
is onderbouwd. De regeringsfracties hebben door 
middel van het gevoerde beleid nadrukkelijk afstand 
moeten nemen van de W AM. 
Naar mijn opvatting heeft de oppositie dat materieel 
ook gedaan. De Partij van de Arbeid blijft weliswaar 
tot op de dag van vandaag, enkele dissidente geluiden 
daargelaten, verdediger van de principia die aan de 
W AM ten grondslag liggen, maar zorgt er vervolgens 
wei voor dat zulks geen financiele consequenties heeft. 
Ook volgens de beleidsvoornemens als neergelegd in 
het Verkiezingsprogramma van de PvdA, gaan de 
laagste uitkeringen er niet op vooruit vanwege de ver
onderstelde loonontwikkeling in verband met arbeids
duurverkorting en de daarmee gepaard gaande loon
inlevering. Zowel als gevolg van het regeringsbeleid, 

R. Linschoten 
Lid van de Tweede Kamer 
voorde VVD 
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als als gevolg van het door de PvdA gewenste beleid, 
gaan de laagste uitkeringen en het minimumloon er 
niet op vooruit. Zowel de regeringsfracties als de 
PvdA hebben daarbij, zij het op grond van verschil
lende overwegingen en langs verschillende wegen, het 
oog op de creatie van meer werkgelegenheid en het ge
zondmaken van onze economie. 
Niet de inkomensontwikkeling van de sociale minima 
maar de doeleinden van het sociaal-economisch beleid 
staan dan ook centraal bij de keuzen die worden ge
maakt. Daarover lijkt materieel consensus te bestaan. 
Nieuwe wetgeving met betrekking tot de ontwikkeling 
van de sociale uitkeringen dient rekening te houden 
met deze bestaande en noodzakelijke praktijk. Een 
automatische ontwikkeling van de uitkeringsbedragen 
maakt een noodzakelijke afweging, indien dat nodig 
is, in het kader van het financieel- en sociaal-econo
misch beleid onmogelijk. Voorzover de ontwikkeling 
van de uitkeringsbedragen direct afhankelijk zou be
horen te zijn van ontwikkelingen elders, is het onlo
gisch slechts de gemiddelde CAO-ontwikkeling in het 
bedrijfsleven als uitgangspunt te nemen. 

Wettelijk minimum-loon en sociale uitkeringen 
Het niveau van het wettelijk minimum-loon en de so
dale uitkeringen wordt in belangrijke mate bepaald 
door een tweetal overwegingen: 
1) Inkomenspolitieke/behoefte overwegingen. 
Het sociaal minimum moet voldoende zijn om te voor
zien in de noodzakelijke kosten van het bestaan. Het 
sociaal minimum moet in redelijke verhouding staan 
tot gemiddelde welvaartssituatie. 
2) Financieel- en sociaaleconomische overwegingen. 
Het niveau van het wettelijk minimumloon en de so
dale uitkeringen heeft concequenties voor het over
heidsbudget en de creatie van werkgelegenheid. 
De inkomenspolitieke/behoefte overweging moet met 
name zijn gebaseerd op de vraag wat we in Nederland 
wensen te beschouwen als de noodzakelijke kosten 
van het bestaan. Een internationale vergelijking toont 
aan dat we daar in Nederland een ruime visie op heb
ben. Het wettelijk minimumloon is in ons land hoger 
dan in bijna aile ons omringende Ianden. Ook de ver
houding tussen het wettelijk minimumloon en de ge
middelde beloning in ons land toont de sporen van een 
aanmerkelijke nivellering. 
Aileen Frankrijk, de VS en Nederland kennen een wet
telijk minimumloon. Andere Ianden kennen een stel
sel waar het minimumloonniveau door de sociale part
ners wordt vastgelegd in een CAO. In Nederland lig
gen de laagste loonschalen voor volwassen werkne
mers veelal iets boven het wettelijk minimumloon. De
ze loonschalen zullen evenwel direct (via koppeling 
aan het wettelijk minimumloon) of indirect de gevol
gen van veranderingen van het minimumloon onder
vinden. Als we het in andere Ianden geldende mini
mumloon omrekenen in guldens dan blijkt het Neder
Jandse bruto minimumloon na dat van Denemarken 
het hoogste te zijn. Het minimumloon in de Verenigde 
Staten Jijkt relatief hoog, omdat de dollar in 1984 nog 
bezig was aan zijn vlucht omhoog. Omgerekend in 
koopkrachtpariteiten (zodat gecorrigeerd wordt voor 
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overwaardering van de dollar in 1984) zou het mini
mumloon in de Verenigde Staten in 1984 circa 75o/o 
van het Nederlandse niveau bedragen. In termen van 
loonkosten is het verschil tussen Nederland en de ge
noemde Ianden nog groter. Dit wordt verklaard door 
de zogenaamde wig-problematiek (verschil tussen 
bruto- en netto-inkomen). (tabel2). 

Tabel2 
Wig (en marginale wig) voor de gemiddelde werknemer, Ne
derland is 100. 

NL BEL FR BRD VK ZW VS JPN 

wig (1985) 100 106 88 82 67 106 63 39 
marginale wig (1983) 100 79 74 72 67 97 56 52 

(Bron: overgenomen uit de Inkomensnotitie 1988 van het Mi
nisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid). 

De conclusie moet zijn dat in Nederland het mini
mumloon en de sociale uitkeringen op een hoog pijl 
liggen in vergelijking met de ons omringende Ianden. 
Daar is overigens bewust voor gekozen. Ook de afge
lopen jaren is ondanks de nadrukkelijke noodzaak 
besparingen aan te brengen, nooit gekozen voor een 
aanmerkelijke verlaging van het sociaal minimum. 
Bovendien wordt er ook op dit moment een beleid ge
voerd dat, ondanks de bevriezing van het wettelijk mi
nimum loon, de koopkracht voor de (sociale) minima 
tracht te handhaven. In tegenstelling tot het begin van 
de jaren '80 kon de koopkracht van het sociaal mini
mum de afgelopen twee jaar toenemen. Ook de rest 
van de huidige regeerperiode Jaat naar het zich laat 
aanzien de koopkracht van bet minimum onaange
tast. De motie Voorhoevelde Vries geeft aan dat de re
geringspartijen zich hiervoor sterk willen maken. In 
bet debat over de Voorlopige rekening 1986 in maart 
1987 spraken beide regeringsfracties de bereidheid uit 
de collectieve lasten zodanig te verlagen, primair via 
wigverkleining, dat hierdoor vanaf 1988 tenminste 
koopkrachtbehoud wordt mogelijk gemaakt. 2 

De hoogte van bet wettelijk minimumloon en van de 
uitkeringen hangt echter ook sterk samen met de ont
wikkeling van onze economie en de creatie van werk
gelegenheid. Allereerst is de hoogte van bet wettelijk 
minimumloon bepalend voor de prijs van arbeid aan 
de onder kant van bet Joongebouw. Hoe boger bet wet
telijk minimumloon, hoe groter de groep werkzaam
heden/ diensten die we te duur vinden en waar niet Ian
ger om zal worden gevraagd. Een lager minimumloon 
creeert een markt voor werkzaamheden die anders niet 
meer zouden plaats vinden. Een hoog niveau van so
dale zekerheid vertaalt zich in een hoge collectieve 
lastendruk. Een belangrijk dee! van de bestaande 
belasting- en premiedruk (wig) is het gevolg van keu
zen die we hebben gemaakt in de sfeer van de sociale 
zekerheid. De jaren '70 hebben duidelijk gemaakt dat 
een stijgende collectieve lastendruk wordt afgewen
teld en leidt tot hogere Joonkosten die de werkgelegen
heid nadelig belnvloeden. 
Recent cijfermateriaaP geeft aan dat de werkgelegen
heids-effecten van wig-verkleining groot zijn. Een ver-



kleining van de wig met 1 OJo-punt van het Netto Natio
naal Inkomen (NNI) geeft een groei van werkgelegen
heid van 23000 arbeidsjaren na 8 jaar te zien. Daar
naast moeten we vaststellen dat de manier van heffen 
van collectieve last en in ons land leidt tot een margina
le druk op het inkomen die remmend werkt op de wer
king van de arbeidsmarkt. 

Aanpassingsmechanismen 
Hierboven werd aangegeven dat a! sinds de invoering 
van de WAM er feitelijk sprake is geweest van een ad 
hoc-beleid. Oat is om meerdere redenen ongewenst . 
Het is goed dat in het regeeraccoord is vastgelegd dat 
de artikelen uit de W AM die betrekking hebben op de 
halfjaarlijkse aanpassingen van de loonontwikkeling 
worden ingetrokken en worden vervangen door een 
beleid van jaarlijkse beleidsmatige koppelingen. Het 
is geen houdbaar stand punt gebleken dat voor de half
jaarlijkse aanpassingen van het minimumloon en de 
uitkeringen slechts een maatstaf, de gemiddelde ont
wikkeling van het bruto loon, bepalend dient te zijn. 
In de beleidspraktijk spelen meer overwegingen een 
rol. Daarom bieden automatische indexeringsmecha
nismen niet de gesuggereerde rechtszekerheid. 
Het uitsluitend volgen van de gemiddelde loonontwik
keling zou belangrijke beslissingen m.b.t. het over
heidsbudget in handen leggen van de sociale partners. 
Het voeren van sociaal-economische politiek zou 
slechts mogelijk zijn binnen de door de sociale part
ners aangegeven marges. Indien er aanmerkelijke be
sparingen noodzakelijk zijn in de sfeer van de collec
tieve uitgaven zou de grote post sociale zekerheid niet 
tot de bezuinigingsmogelijkheden behoren. Als om
wille van het financieringstekort, de collectieve lasten
druk of andere overwegingen het noodzakelijk is te 
bezuinigen zal men zich moeten beperken tot andere 
collectieve uitgaven dan sociale uitkeringen. Dat kan 
onverantwoord zijn . Ook Hans Kombrink heeft daar 
op gewezen in een interview in Voorwaarts van 15 de
cember 1986. 
Ondanks het feit dat daarover vee!, m.i. onnodige, 
commotie is ontstaan heeft ook Frans Leijnse namens 
de complete PvdA-fractie in de Tweede Kamer Iaten 
weten, in het debat over de bevriezing van het mini
mumloon en de uitkeringen op 8 december 1987, dat 
het wettelijk minimum loon en de uitkeringen 'in grote 
lijnen' de algemene welvaartsontwikkeling dienen te 
volgen. 'In grote lijnen' kan niet duiden op een volle
dig automatisch aanpassingsmechanisme. Bovendien 
zegt het in grote lijnen volgen van de welvaartsontwik
keling niets over de systematiek die de PvdA dan wei 
zou willen volgen. Los daarvan ben ik het eens met de 
stelling dat het verschil tussen de ontwikkeling van de 
lonen in ons land en de ontwikkeling van de uitke
ringsbedragen niet te zeer mag verschillen. 
Interessant in het 'koppelingsdebat' van december 
1987 was dat Leijnse namens de PvdA-fractie het be
taalbaarheidsargument ten principale accepteerde. 
Hij wees er op dat de loonstijging, wil een koppeling 
verantwoord zijn, 'binnen verantwoorde marges moet 
blijven'. Een dergelijke opmerking impliceert per de
finitie een beleidsmatige afweging. Daarmee staat de 

PvdA (ten principa1e) niet ver af van de VVD opvat
tingen ter zake. 

De Sociaal Economische Raad heeft in maart van dit 
jaar haar opvattingen m.b.t. de koppelingsproblema
tiek onder woorden gebracht. 4 Het SER-advies aan
passingssystematiek minimumloon en sociale uitke
ringen is niet unaniem maar bevat een interessante 
standpuntbepaling. Interessant is dat geen enkel lid 
van de SER heeft gepleit voor een aanpassingssysteem 
waarin minimumloon en sociale uitkeringen onder ai
le omstandigheden automatisch worden aangepast 
aan de regelingsloonindex. Zo'n automatisme kan on
der omstandigheden, volgens de raad, negatieve effec
ten hebben voor de economische ontwikkeling. Bo
vendien is het belangwekkend te kunnen vaststellen 
dat aile !eden van de SER accepteren dat er zich om
standigheden kunnen voordoen die het rechtvaardi
gen dat het minimumloon en de (minimum) uitkerin
gen een verschillende ontwikkeling doormaken. 
Oat neemt niet weg dat een belangrijke meerderheid 
van de SER meent dat minimumloon en sociale uitke
ringen in beginsel de welvaartsontwikkeling moeten 
volgen. Deze meerderheid wijst een uitsluitend be
leidsmatige aanpassingssystematiek van de hand. Men 
adviseert een systematiek waarbij het minimumloon 
en de sociale uitkeringen a/s hoojdregel jaarlijks wor
den aangepast aan de regelingsloonindex, terwijl bij 
Algemene maatregel van bestuur van deze hoofdregel 
kan worden afgeweken in bepaalde in de wet omschre
ven omstandigheden. Men noemt daarbij, als het gaat 
om de aanpassing van het wette/ijk minimumloon, de 
volgende omstandigheden: 
1) belangrijke (de)nivellering; 
2) betekenende afwijkingen van de actuele loon trend; 
3) substantiele loondifferentiatie tussen en binnen 

sectoren. 
Het gaat bij deze afwijkingsgronden steeds om om
standigheden die bij onverkorte toepassing van de re
gelingsloonindex een verstoring van de loonstructuur 
kunnen veroorzaken. 
Als het gaat om de socia/e zekerheid valt deze meer
derheid in twee groepen uiteen. De meerderheid van 
de kroonleden noemt een viertal omstandigheden die 
het rechtvaardigen van de hoofdregel af te wijken: 
1) belangrijke (de)nivellering; 
2) betekenende afwijkingen van de actuele loon trend; 
3) sterke toename van het aantal uitkeringsgerechtig-

den; 
4) bovenmatige loonontwikkeling. 
Buiten de hier genoemde afwijkingsgronden moet ook 
in geval vart zeer onevenwichtige financiele verhou
dingen in de publieke sector afgeweken kunnen wor
den van de hoofdregel. In die situatie kunnen de uitke
ringen niet op voorhand worden uitgesloten van be
zuinigingen. Bij afwijking van de hoofdregel moet bo
vendien worden bezien of de minimumuitkeringen 
nog in voldoende mate voorzien kunnen in de noodza
kelijke kosten van het bestaan. Gezien de arbeids
marktfunctie van het minimumloon en de behoefte 
functie van de (minimum) uitkeringen is in de aanpas
singssystematiek ondanks een zelfde hoofdregel on-
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derscheid gemaakt in de respectievelijke afwijkings
gronden. Dit kan, zoals ik hierboven a! signaleerde, 
resulteren in een verschillende ontwikkeling van het 
netto-minimumloon en de netto-minimumuitkerin
gen. Dit impliceert dat de huidige netto-netto koppe
ling niet in de nieuwe aanpassingswet kan worden ge
handhaafd. 
De twee grootste vakcentrales hebben op het punt van 
de afwijkingsgronden m.b.t. de aanpassing van uitke
ringen een gedeeltelijk andere opvatting. FNV en 
CNV noemen de volgende afwijkingsgronden als het 
gaat om de aanpassing van de uitkeringsbedragen: 
1) belangrijke (de)nivellering; 
2) betekenende afwijkingen van de actuele loon trend; 
3) substantie!e loondifferentiatie tussen en binnen 

sectoren; 
4) in geval van bovenmatige loonontwikkeling. 
Waarmee ook de vakbeweging haar tot op heden be
staande opvattingen m.b.t. de koppeling van het wet
telijk minimumloon en de sociale uitkeringen aan de 
regelingsloonindex en m. b. t. de netto-netto koppeling 
nuanceert. Volledigheidshalve merk ik op dat de on
dernemersleden van de SER en een tweetal kroonleden 
zich hebben geschaard bij de voorstanders van een 
volledige beleidsmatige koppeling. 

Een beleidsmatige 'koppeling' 
De meerderheid van de SER neemt de gemiddelde 
loonontwikkeling als uitgangspunt voor de ontwikke
ling van het wettelijk minimumloon en de uitkeringen. 
Althans dat is de hoofdregel. Oat is m.i. een te zwakke 
basis. De consequenties in termen van ontwikkelingen 
op de arbeidsmarkt en in termen van overheidsfinan
cien, i.e. het financieringstekort en de collectieve 
lastendruk zijn te groot om volledig af te kunnen gaan 
op uitsluitend de regelingsloonindex. De bestaande fi
nanciele verhoudingen in de publieke sector, het ni
veau van de collectieve lasten, de omvang van het fi
nancieringstekort, maken het voor mij ondenkbaar 
dat nu a!, bij wijze van hoofdregel, de regelingsloonin
dex enig uitgangspunt van beleid blijft. De ontwikke
ling van het minimumloon en de uitkeringen blijft van 
grote betekenis voor de vraag of de publieke financien 
voldoende kunnen worden gesaneerd en of voldoende 
werkgelegenheid kan worden gecreeerd. 
Het koppelen (zelfs als het gaat om een hoofdregel met 
de mogelijkheid daar onder omstandigheden van afte 
wijken) van de ontwikkeling van het wettelijk mini
mum-loon en de uitkeringen aan de gemiddelde loon
ontwikkeling in het bedrijfsleven delegeert belangrijk 
'beslissingsbevoegdheid' naar de sociale partners. 
Naar mijn opvatting is dat maar ten dele verantwoord. 
Oat de sociale partners primair de verantwoordelijk
heid dragen voor ontwikkelingen met betrekking tot 
het minimumloon is logisch. Het minimumloon heeft 
een arbeidsmarktfunctie/prestatiebeloningsfunctie, 
een terrein waar bij uitstek sociale partners met elkaar 
zaken behoren te doen. Naar mijn opvatting is dat niet 
het geval als het gaat om beslissingen over de ontwik
keling van de uitkeringsbedragen. Bij beslissingen 
over het niveau van het sociaal minimum gaat het om 
de behoeftefunctie van het minimum. Met andere 
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woorden: wat moet, gegeven de _welvaartsontwikke
ling, worden verstaan onder de noodzakelijke kosten 
van het bestaan? Dat zijn beslissingen waarbij rege
ring en Staten-Generaal zelf de primaire verantwoor
delijkheid dienen te dragen. 
Bij het sociale zekerheidsbeleid gaat het bovendien om 
zulke grote bedragen dat de begrotingswetgever een 
belangrijke vinger aan de pols zal moeten kunnen hou
den. De volgende cijfers illustreren het belang daarvan 
(tabel3). 

Tabel3 Enkele kerngegevens om trent de ontwikkeling van de 
sociale zekerheid 1970-1992. 

1970 1980 1985 1988 1990 1992 

Uitgaven (in mid gld) (ramingen) 
- sociale verzekerin- 17,5 73,4 87,0 92,7 94,7 97,5 
gen 
- sociale voor- 1,4 10,7 21.,7 19,4 17,7 18,4 
zieningen 

Totaal uitgaven 18,9 84,1 108,7 112,1 112,4 115,9 

Uitgavendruk (OJoNI) 17,9 27,8 29,0 28,6 27,2 27,0 

Premiedruk (OJoNI) 15,0 20,2 22,9 22,7 2~.3 22,1 

Volume sociale 1609 2450 3503 3622 3612 3712 
zekerheid 

Verhouding werken- 2,9 2,0 1,3 1,3 1,3 1,3 
den/uitkerings-
gerechtigden 

Bron: Financiele nota sociale zekerheid 1988 

Invulling van de behoeftefunctie op minimumniveau 
kan bovendien niet beperkt blijven tot een beslissing 
met betrekking tot de bruto-ontwikkeling van de uit
keringsbedragen. Juist als we praten over de positie 
van inkomens op minimumniveau is het de koop
kracht-ontwikkeling die van groot belang is. We spre
ken dan dus ook over secundaire en tertiaire inko
mensontwikkeling. Besluitvorming met betrekking 
tot de inkomens- c.q. koopkrachtontwikkeling (juist 
op minimum niveau) dient mijns inziens integraal 
plaats te vinden. 
Oat maakt mij in deze koppelingsdiscussie tot voor
stander van een regeling die de regering (gecontroleerd 
door het parlement) de bevoegdheid geeft jaarlijkse 
aanpassingen van de uitkeringen te baseren op ont
wikkelingen in onze economie en daarmee verband 
houdende beleidsvoornemens en prioriteiten. Een der
gelijk flexibel aanpassingssysteem mag niet een te inci
denteel of vrijblijvend karakter hebben. De bevoegd
heid van het kabinet om aanpassingen aan te brengen 
of dat nate Iaten dient te worden begrensd door in een 
wet op te nemen, aan de hand van welke criteria men 
tot aanpassing kan/moet komen; en natuurlijk door 
de uitkomst van het overleg met het parlement. Ik 
denk daarbij aan de volgende criteria. Van het groot
ste belang is de ontwikkeling van de werkgelegenheid, 
maar daarnaast ook de ontwikkeling van het financie
ringstekort van de overheid en de ontwikkeling van de 



collectieve lastendruk. Bovendien is de ontwikkeling 
van de koopkracht en de loonontwikkeling in de markt
sector een belangrijk gegeven. 

Tot slot 
Tot 1959 kende Nederland een geleide loonpolitiek. 
De overheid decreteerde voor aile bedrijfstakken uni
forme loonsverhogingen en sloot haar eigen salarisbe
leid daarbij aan. Na de snelle industrialisatie schreeuw
de het bedrijfsleven om mensen die er niet waren . Aan 
het eind van de jaren '50 werden de spanningen op de 
arbeidsmarkt zo groot dat het kabinet-De Quay de ge
leide loonpolitiek moest beeindigen. Er kwam een ge
differentieerde loonpolitiek. De stijging van de arbeids
produktiviteit werd beslissend voor de toelaatbare 
loonsverhoging in een bepaalde bedrijfstak. 
Volgens de Nationale rekening van het CBS is dear
beidsproduktiviteit van het overheidspersoneel nul. 
Voor ambtenaren moest dus de eerste koppeling 
(trend) worden bedacht. In de jaren '70 zijn daar de 
koppelingen in de sfeer van de sociale zekerheid bij ge-

Vervo/g van biz. 176. 
De hier verkondigde, wellicht wat stellige leer, vloeit 
niet voort uit een door mij gewenste monopolisering, 
of zelfs voorkeursbehandeling van de vakbeweging. 
Hij is een gevolg van de eerder in dit artikel beschreven 
visie op onderlinge solidariteit van werknemers. Het 
loslaten van dit model zou hier en daar misschien lei
den tot een levendiger participatie van werknemers in 
de besluitvorming binnen de onderneming, maar de 
prijs zou zijn: het langzaam maar zeker ontstaan van 
geatomiseerde, decentrale arbeidsverhoudingen. Dit 
zou op lange termijn de positie van werknemers en 
vakbeweging ondermijnen. 
Tot slot nog een aantal wijzigingsvoorstellen die indi
rect de zeggenschap van werknemers en OR kunnen 
vergroten. De ondernemer zal gehouden moeten wor
den aan een duidelijker en beter op het strategisch be
leid afgestemde informatieplicht. Iedere ondernemer 
boven een zekere omvang dient verplicht te worden 
om meerjarenplannen op je stellen en te bespreken 
met de OR. Dit kan de controle op de hoofdlijnen van 
het ondernemingsbeleid vergroten. Bovendien zal de 
OR beter dan nu in staat zijn om initiatieven te nemen. 
In verband met dit laatste: het nu nog zwak ontwikkel
de initiatiefrecht zal moeten worden uitgebreid. De 
OR dient op aile punten van het ondernemingsbeleid 
in staat te worden gesteld om op eigen initiatief een be
roep te doen op hetzij het adviesrecht, hetzij het in
stemmingsrecht. Op die manier kunnen OR en werk
nemers gemakkelijker aan zet komen, waar nu nog 
moet worden afgewacht. 

No ten 
I . FNV 2000 gaat ondermeer over de profilering naar 

'nieuwe werknemersgroepen'. Een zeer bescheiden 
plaats kregen ook sommige reorganisatievoorstellen, 
zoals de oprichting van een gezamenlijk wervingsfonds 
in bedrijfstakken (dienstensector) waar de bonden zwak 
staan en financieel onvoldoende draagkrachtig zijn. 

komen. In het begin van de jaren '80 waren er meer in
komens gekoppeld dan er inkomens waren om aan te 
koppelen. Dit heeft mede bijgedragen aan de ernstige 
financieel en sociaal economische problemen van de 
afgelopen lO jaar. Een automatische koppeling tussen 
sociale uitkeringen en de ontwikkeling van de lonen in 
het bedrijfsleven ziet er misschien op het eerste gezicht 
sociaal uit. Op termijn kan zij echter voor ernstige so
dale problemen zorgen, als geen rekening wordt ge
houden met ontwikkelingen in onze economie en ont
wikkelingen op het gebied van de overheidsfinancien. 
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Helpers weg: de volkshuisvesting de jaren 
negentig in 

Het volkshuisvestingsbeleid van CDA en VVD voor 
de jaren negentig lijkt zich te richten op meer ruimte 
voor marktgerichte huurprijsvorming, herijking van 
het subsidiestelsel, meer handelingsvrijheid voor cor
poraties en stimulering van het eigen-woningbezit. Dit 
beleid kan, zo menen we, de gemeente van spil tot 
speelbal maken in het Iokale volkshuisvestingsbeleid. 
Gevangen tussen een landelijke overheid die kosten en 
risico's overhevelt en corporaties die zich bedrijfsma
tig opstellen, zullen de gemeenten waarschijnlijk nau
welijks meer in staat zijn een lokaal volkshuisvestings
beleid te voeren in het belang van de klant. Om dit te 
voorkomen is het zaak dat een andere visie op de volks
huisvesting wordt ontwikkeld. Dit artikel poogt daar
toe een bescheiden eerste aanzet te geven. 

Contouren van een nieuw beleid 
Jarenlang waren politieke partijen, rijk, gemeenten en 
woningcorporaties het eens over de hoofdlijnen van 
het volkshuisvestingsbeleid. Niet zonder reden werd 
de vervlechting tussen politiek en beleid binnen de 
volkshuisvesting beoordeeld als een voorbeeld van 
corporatisme. De politiek zat dringend verlegen om 
een grote woningbouwproduktie en door afspraken 
met andere partijen over produktie- en prijsbeleid kon 
men zich in de politiek van deze produktie verzekerd 
weten. Deze eensgezindheid en eendracht is ruw ver
stoord als we kijken naar recente ontwikkelingen bin
nen de volkshuisvesting. 
Zo is er de privatisering van de financiering van de wo
ningbouw. In plaats van leningen en garantstellingen 
van rijkswege moeten corporaties en andere verhuur
ders zelf leningen gaan aantrekken op de kapitaal
markt. Dit ondanks het gegeven dat deze financiering 
via de kapitaalmarkt duurder uitpakt en met name 
voor gemeenten nogal onvoorspelbare gevolgen kan 
hebben. Zo wijst Sa let in de WRR-studie Ordening en 
sturing in het volkshuisvestingsbeleid op de financiele 
gevaren van garantstelling door gemeenten in een si
tuatie waar sprake is van Ieegstand. 1 

Een andere ontwikkeling die niet onvermeld mag blij
ven, is de dreigende ingreep in het bestaande subsidie
stelsel. Met het zwaard van Ruding boven het hoofd is 
men op het Ministerie van VROM gaan denken aan 
een herijking van het subsidieregime. Objectsubsidies 
in de huur- en koopsector en subjectsubsidies als de in
dividuele huursubsidie worden in toenemende mate 
ter discussie gesteld. Voor de individuele huursubsidie 
geldt dat het 'open-einde' karakter van deze regeling 
hevig onder vuur Iigt. Met name het Ministerie van Fi
nancien wil dat er een vooraf overeengekomen budget 
beschikbaar wordt gesteld: 'op is op'. 
Een derde maar niet minder belangrijke ontwikkeling 
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is dat de overheid ook in voorwaardenscheppende zin 
een stap terug doet. Men combineert de ophanden 
zijnde decentralisatie met een deregulering op bepaal
de terreinen. Zo leeft binnen het Ministerie het idee 
dat de huurprijsvorming tot op zekere hoogte gedere
guleerd zou moeten worden. Een ambtenaar, die dicht 
bij het politieke vuur zit, suggereerde in een artikel: 
'een minder centrale sturing van de huurprijsvorming 
met een grotere onderhandelingsvrijheid voor markt
partijen wordt niet uitgeslotert en veronderstelt een 
minder vergaande bescherming van huurders en ver
huurders. Een minder vergaande ajscherming van de 
exploitatierisico 's door objectsubsidies is denkbaar. '2 

Een van de beleidssuggesties die recentelijk door 
staatssecretaris Heerma in dit kader zijn gedaan, heeft 
betrekking op de mogelijkheid woningbouwvereni
gingen enige vrijheid te geven bij het vaststellen van de 
huren. Het gevolg zou zijn dat de jaarlijkse, door de 
Tweede Kamer vast te stellen huurverhoging voor wo
ningwetwoningen niet meer in dezelfde mate op aile 
complexen wordt toegepast. Woningbouwverenigingen 
zouden de vrijheid krijgen voor het ene complex een 
grotere huuverhoging door te voeren dan voor het an
dere, of kunnen besluiten voor bepaalde woningen geen 
verhoging of zelfs een huurverlaging vast te stellen. 
Als klap op de vuurpijl kan dan nog verwezen worden 
naar het zeer recent door de VVD-fractieleider Voor
hoeve gedane voorstel om jaarlijks vijftien tot twintig
duizend woningwetwoningen per jaar aan zittende 
huurders te verkopen. Deze maatregel, door premier 
Lubbers als uiterst interessant omschreven en ook niet 
afgewezen door de CDA-fractie in de Tweede Kamer, 
zou wonderwel passen in het regeringsbeleid om het 
eigen-woningbezit te stimuleren. Feestredenaar Hans 
Wiegel heeft tijdens het jubileumcongres van de VVD 
gewezen op de politieke en electorale betekenis van 
een volkshuisvestingspolitiek waarin zittende bewo
ners het recht krijgen hun huurwoning te kopen. 
Dat hij daarmee de spijker op de kop slaat mag blijken 
uit de uitkomsten van een recent onderzoek van de 
RABO-bank.3 Daaruit blijkt dat 700Jo van de zittende 
huurders interesse heeft in de mogelijkheid om de 
eigen woning te kopen. Zelfs als men deze cijfers met 
de nodige scepsis interpreteert, blijft het feit overeind 
staan dat dit een niet te verwaarlozen dee) van de huur
ders c.q. kiezers betreft. 

Privatisering van de financiering, herijking van het 
subsidiestelsel, een meer marktconforme huurprijs
vorming en een stimulering van het eigen-woningbezit 
lijken bepalende elementen te worden van een libe
raal-confessioneel volkshuisvestingsbeleid voor deja
ren negentig. 



Het zou uitermate eenvoudig en geruststellend zijn als 
de contouren van het volkshuisvestingsbestel voor de 
jaren negentig afgedaan kunnen worden als het ideo
logisch produkt van de liberaal- confessionele samen
werking. Dit is echter een miskenning van de situatie 
op ten minste een tweetal onderdelen. In de eerste 
plaats kan de budgettaire problematiek van de over
heid niet achteloos terzijde worden geschoven als het 
over de volkshuisvesting gaat. De volkshuisvesting is 
een van de sectoren waaraan de overheid zeer vee! geld 
spendeert en bij iedere herijking van het volkshuisves
tingsbeleid zal rekening gehouden moeten worden met 
de bestaande budgettaire problemen. De vraag is dan 
of en zo ja, op welke wijze de volkshuisvesting kan bij
dragen aan de gezondmaking van de overheidsbegro
ting. 
In de tweede plaats blijken tendenzen als de privatise
ring van de financiering, de stimulering van het eigen
woningbezit en de geleidelijke terugdringing van het 
subsidie-instrument onderdeel te zijn van een reeds 
lang geleden ingezet privatiseringsproces in de volks
huisvesting. In het artikel 'The politics of privatizati
on' van Carolyn Teich Adams4 wordt overtuigend 
aangetoond dat regeringen ter linker- enter rechterzij
de in de VS en West-Europa in de afgelopen decennia 
een beleid hebben gevoerd dat neerkomt op een lang
zame privatisering van de volkshuisvesting. Daarbij 
moet worden aangetekend dat deze privatisering niet 
het terugtreden van de overheid betekent, maar een 
verandering in de wijze waarop de overheid in de 
volkshuisvesting intervenieert. 

De visie op de volkshuisvesting in het midden en ter 
rechterzijde van het politieke spectrum in ons land 
maar met name ook de trend van de privatisering bin
nen het volkshuisvestingsbeleid - zoals aangegeven 
in het artikel van Carolyn Teich Adams - plaatst de 
sociaal-democratie politiek en bestuurlijk voor een 
aantal uitdagingen. 
De eerste is van politiek-electorale aard. Met name een 
voorstel als de verkoop van woningwetwoningen kan 
goed vallen bij een groot dee! van de kiezers. De poli
tiek om zittende huurders het recht te geven hun huur
woning te kopen is dan ook bijvoorbeeld een van de 
pijlers waarop de regering-Thatcher rust. De aanvan
kelijk botte afwijzing van dit beleid door Labour had 
tot gevolg dat bij het electoraat het beeld ontstond van 
een partij die de gewone man niks gunt. Na verloop 
van tijd ging Labour om electorale redenen om en 
steunde het beleid van het verkopen van huurwonin
gen aan zittende bewoners. Wat de negatieve effecten 
zijn van het achter de feiten aanlopen ondervindt de 
Labour Party nu a! jaren achtereen. 
De tweede uitdaging heeft betrekking op de herijking 
van het volkshuisvestingsbeleid in sociaal-democrati
sche zin. Ook binnen de sociaal-democratie worden 
vraagtekens geplaatst bij de doelmatigheid van het be
staande financierings- en subsidiestelsel, is men voor 
een decentralisatie van de volkshuisvesting en verwel
komt men een meer marktgerichte opstelling van aile 
partijen. Een vertaling hiervan in een eigen sociaal
democratisch volkshuisvestingsbeleid heeft tot nu toe 

echter nog nauwelijks gestalte gekregen c.q. is nauwe
lijks onderwerp van debat geweest. 
De derde en laatste uitdaging in dit verband is de 
vormgeving van de positie van gemeenten in een tur
bulente volkshuisvestingssector. De gemeente, een be
stuurslaag waar de sociaal-democratie politiek en 
bestuurlijk goed vertegenwoordigd is, dreigt in de 
hoek terecht te komen waar de klappen vallen bij de 
herijking van het overheidsbeleid. De combinatie van 
de verkoop van woningwetwoningen, de liberalisering 
van de huurwoningsector en een grotere (bedrijfseco
nomische) zelfstandigheid van woningcorporaties 
maakt het goed mogelijk dat gemeenten van spil tot 
speelbal worden in het lokale volkshuisvestingsbeleid. 
In het vervolg van dit artikel zal met name aandacht 
besteed worden aan de laatste twee uitdagingen. Aan 
de hand van de contouren van het volkshuisvestings
beleid dat zich op nationaal niveau aftekent, zal nage
gaan worden welke consequenties dit heeft op het lo
kale niveau. 

Privatisering van de volkshuisvesting: een onomkeer
baar proces? 
Neemt men de trend tot privatisering van de volks
huisvesting tot uitgangspunt dan is het interessant na 
te gaan wat de (mogelijke) veranderingen in het volks
huisvestingsbestel betekenen voor de positie van ver
schillende partijen. Vooral de uitwerking van de ver
anderingen op de positie van de bewoner dient cen
traal te staan bij de uiteindelijke beoordeling van het 
(toekomstige) beleid. 

De veranderende rol van de rijksoverheid 
Op het niveau van de rijksoverheid zijn beslissingen 
genomen respectievelijk staan verdere beslissingen op 
stapel ten aanzien van het financierings- en subsidie
stelsel. 
Wat betreft de financiering is het duidelijk dat in het 
huidige beleid gekozen wordt voor financiering via de 
kapitaalmarkt. Van deze beleidswijziging hebben ge
meenten en corporaties van meet af aan beweerd dat 
zij niet effectief zou zijn . Onderzoek dat het Centraal 
Plan bureau voor de Parlementaire Enquetecommissie 
Bouwsubsidies verrichtte onderstreept deze opvat
ting. De afdeling bouwnijverheid van het CPB becij
ferde dat in 1988 drie miljard gulden voor de nieuw
bouw door sociale verhuurders nodig is . Door het 
wegvallen van de garanties zullen de financiers 111/o 
meer rente in rekening brengen. Dit scheelt 30 miljoen 
gulden per jaar. Door de lange looptijd van de lenin
gen zal het nadeel in het jaar 2000 zijn opgelopen tot 
300 miljoen gulden. In het verlengde van het werk van 
de Parlementaire Enquetecommissie Bouwsubsidies is 
de vraag geopperd of rijksleningen niet in ere hersteld 
zouden moeten worden. Tegen de achtergrond van de 
uitkomsten van ondermeer het onderzoek van het 
CPB is hier vee! voor te zeggen. 
Het subsidiestelsel vormt nog onderwerp van studie en 
discussies. De door Teich Adams gesignaleerde ver
schuiving van object- naar subjectsubsidies in de volks
huisvesting lijkt echter ook aan Nederland niet voor
bij te gaan. In de sfeer van het eigen- woningbezit 
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heeft staatssecretaris Heerma al enige tijd geleden Ia
ten weten dat naar zijn mening hier zonder subsidies 
gebouwd kan worden. Tot op heden onaangetast blijft 
echter de subjectsubsidie in de vorm van de aftrek
baarheid van de hypotheekrente. 
In de (sociale) huursector lijkt de omvang van de ob
jectsubsidies ter discussie te staan. Verwezen kan wor
den naar het eerder geciteerde artikel van de hand van 
een top-ambtenaar van het Ministerie van VROM. 
Ook van de kant van het bouwbedrijf voelt men de bui 
al hangen en studeert men op alternatieven voor de ob
jectsubsidie. Zo heeft het Algemeen Verbond van 
Bouw Bedrijven (A VBB) onlangs een rapport gepubli
ceerd waarin gesteld werd dat toepassing van het !age 
BTW -tarief (6o/o in plaats van 20%) als alternatief zou 
kunnen fungeren voor de objectsubsidies. 

Corpora ties tussen markt en woonrecht 
De liberalisering van de volkshuisvesting in de jaren 
negentig lijkt zich voor de woningcorporaties en ande
re verhuurders aan te kondigen in de vorm van een 
grotere handelingsvrijheid op het terrein van de huur
prijsvorming en een grotere financiele zelfstandig
heid. Voor corporaties zal het betekenen dat het be
drijfseconomisch handelen meer op de voorgrond 
komt te staan. De vraag wordt dan in hoeverre zij er in 
slagen de noodzaak tot een meer bedrijfseconomische 
opstelling te verzoenen met hun taak als sociale ver
huurder. 
Een goed voorbeeld van de gevaren van deze benade
ring is het door het Ministerie van VROM aangekon
digde Centrale Fonds voor de Volkshuisvesting. 
Besloten is om de 'rijkere' woningcorporaties te ver
plichten geld af te staan aan het Centrale Fonds voor 
de Volkshuisvesting. 'Armlastige' corporaties kunnen 
op dit fonds een beroep doen. Het is even onverstan
dig als onbegrijpelijk dat het Ministerie van VROM 
heeft voorgesteld om bij deze heffing uitsluitend uit te 
gaan van de financieel-economische positie van een 
corporatie. Van VROM mag worden verwacht dat de 
geleverde volkshuisvestingsprestatie een even belang
rijke rol speelt bij het bepalen van de afdracht aan bet 
Fonds. Belangrijk is om te benadrukken dat niet ai
leen de bedrijfseconomische positie van woningcorpo
raties en gemeentelijke woningbedrijven de toetssteen 
dient te worden of 'men het goed doet'. 

Gemeente: van spit tot speelbal? 
Het hierboven geschetste kader voor een volkshuis
vestingsbeleid in de jaren negentig lijkt weinig ruimte 
te bieden voor een lokaal volkshuisvestingsbeleid. De 
verbroken consensus tussen de verschillende partijen 
over een volkshuisvestingsbeleid Jijkt met name ten 
koste te gaan van de positie van gemeenten. 
Wat betreft de relatie rijk-gemeente is het duidelijk 
dat de decentralisatie vooral een overheveling van 
kosten en risico's van rijk naar gemeenten met zich 
brengt. In de sfeer van de kosten kan gewezen worden 
op de plannen rond de Individuele Huur Subsidie 
(IHS). Verwacht wordt dat de onlangs doorgevoerde 
veranderingen van de IHS de voorbode vormen voor 
veel ingrijpender wijzigingen. Hoog op het verlang-
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lijstje staat het 'dichtschroeien' van het 'open einde' 
karakter van de regeling en het meebetalen van ge
meenten; men vergelijke de huidige regeling ten aan
zien van de bijstandsuitkeringen. In de sfeer van de ri
sico's gaat het om de rol die gemeenten moeten spelen 
bij de financiering van woningbouw via de kapitaal
markt. Na het schrappen van rijksleningen zijn wo
ningcorporaties aangewezen op de kapitaalmarkt. De 
meeste gemeenten besloten daarop deze leningen te 
garanderen. Dat deze opstelling niet zonder financiele 
risico's is voor de lokale overheid moge duidelijk zijn. 
Ten aanzien van de relatie corporatie-gemeente is het 
niet denkbeeldig dat de gemeenten onvoldoende in 
staat zullen zijn sturing te geven aan het lokale volks
huisvestingsbeleid. Gegeven de opstelling van bet rijk, 
dat het maatschappelijke middenveld - waartoe cor
poraties behoren - een meer centrale rol wenst toe te 
kennen, en een meer bedrijfsmatige opstelling van 
corporaties is het niet ondenkbaar dat gemeenten bet 
nakijken hebben. De Groningse wethouder Gietema is 
eenzelfde mening toegedaan als hij waarschuwt voor 
een a! te centrale rol voor woningcorporaties . Het toe
delen van een meer centrale rol aan de woningbouw
verenigingen draagt volgens hem het gevaar in zich dat 
een corporatistische structuur ontstaat waarbinnen 
woningbouwverenigingen meer gefixeerd 'moeten' 
zijn op hun financieel-economische situatie dan de 
kwaliteit van de volkshuisvesting. 

De woonconsument: kind van de rekening 
De te verwachten privatisering van de volkshuisves
ting betekent voor de woonconsumenten in de eerste 
plaats dat de kosten van het wonen omhoog zullen 
gaan. Als men als scenario een combinatie aanhoudt 
van financiering via de kapitaalmarkt, inkrimping van 
de objectsubsidies en bevriezing van de subjectsubsi
dies dan is bet duidelijk dat de bewoner uiteindelijk 
duurder uit is. Een tweede gevolg van de privatisering 
voor de bewoner houdt verband met de verminderde 
rol van de gemeente ten opzichte van de corporatie. In 
het verleden adresseerden bewoners hun eisen vooral 
aan de gemeente. Als de invloed van de gemeente op 
de corporaties afneemt als gevolg van de privatisering 
dan is het zeer goed mogelijk dat bewoners minder ef
fectief invloed kunnen uitoefenen op de kwaliteit van 
de volkshuisvesting. 

Volkshuisvesting in de jaren negentig: gemeenten 
centraal 
Als rode draad door dit artikelloopt de voortdurende 
privatisering van de volkshuisvesting, ongeacht of het 
nu regeringen met een links dan wei rechts politiek ka
rakter betreft. Op basis van bestaande gegevens mag 
verwacht worden dat de privatisering zich ook in deja
ren negentig verder zal manifesteren. De vraag is dan 
op welke wijze een sociaal-democratisch volkhuis
vestingsbeleid hiermee omspringt. Ter afronding van 
dit artikel zal dan ook getracht worden een aantal mo
gelijke uitgangspunten c.q. discussiepunten voor een 
sociaal-democratisch beleid in de jaren negentig op 
een rij te zetten. 



Gemeente a/s spil van een voorraadbe/eid 
Voor een goed en meer sturend gemeentelijk volks
huisvestingsbeleid is het zaak dat de gemeenten niet ai
leen de verantwoordelijkheid maar ook de mogelijk
heden krijgen voor de uitvoering van het beleid. Dan 
pas is het mogelijk dat gemeenten een positie krijgen 
zoals die door Vermeulen, wethouder van Rotterdam 
en voorzitter van de VNG-commissie Volkshuisves
ting, is geschetst: 'In het beleid dat hij voor ogen heeft 
worden regelingen die bestaan in de sociale woning
bouw en stadsvernieuwing met de extra subsidies ge
koppeld aan bepaalde aantallen. Daarbij moet er 
ruimte zijn voor differentiatie en moet worden ge
zorgd voor flexibiliteit en een grotere lokale invloed. 
In die samenhang is het mogelijk te kijken naar min
der huursubsidie, een ander huurbeleid en een kleinere 
omvang van de produktie. Dat zijn toch de topics. 
Dan kunnen wij ook de exploitatie van corpora ties be
kijken, iets doen aan de positie van de algemene be
drijfsreserves en iets doen aan de rentebaten door ver
vroegde aflossingen. '5 

Als aanvulling op deze inkleuring van een lokaal voor
raadbeleid het volgende. Uitgangspunt van zo'n voor
raadbeleid dient de verhuurbaarheid van woningcom
plexen te zijn. Voorkomen moet worden dat het al of 
niet aanwezig zijn van subsidieregelingen het beslis
singscriterium vormt voor de aanpak van bepaalde 
woningcomplexen en wijken. 

Financiering in handen van een publiek-privaat sa
menwerkingsverband op lokaal niveau 
Binnen de volkshuisvesting wordt op dit moment 
vooral gesproken over de vraag hoe de financiering in 
de komende jaren gestalte dient te krijgen. Voor een 
sociaal-democratisch volkshuisvestingsbeleid in deja
ren negentig geldt dat de financiering van de sociale 
huursector bij voorkeur via de overheid dient te !open. 
Van verschillende zijden is in de afgelopen maanden 
overtuigend aangetoond dat de financiering via de ka
pitaalmarkt !outer een kostenverhogend effect heeft, 
zonder enige positieve uitwerking op de volkshuisves
ting. Integendeel, het blijkt dat woningcorporaties 
met moeite kapitaalmarktleningen kunnen aantrek
ken. Hierdoor dreigt het bouwprogramma van 1987 
en 1988 in de knel te komen. 
ben alternatief dat nadere bestudering verdient is een 
financiering van de volkshuisvesting door middel van 
een publiek-privaat samenwerkingsverband zoals men 
dat in het buitenland kent. Zo wordt de sociale wo
ningbouw in Frankrijk gefinancierd door middel van 
societes d'economie mixte. In de jaren vijftig werden 
deze gelntroduceerd op lokaal niveau. Gemeenten be
zitten 65 procent van de aandelen terwijl de overige 35 
procent in handen is van particuliere investeerders. Op 
de kapitaalmarkt trekken deze naamloze vennoot
schappen vervolgens geld aan voor sociale woning
bouw. Deze op zich succesvolle samenwerkingsvorm 
kent het probleem dat het moeilijk is om de rende
mentseisen te verzoenen met de meer sociale doelstel
lingen van dit fonds. In de loop der jaren is men dan 
ook steeds meer gaan opereren in de betere segmenten 
van de woningmarkt. De vraag laat zich stellen of dit 

een onvermijdelijk nevenverschijnsel is. 

Doorstromingsheffing en de Individue/e Huur Subsi
die 
Het 'dichtschroeien' van de lndividuele Huursubsidie 
(IHS) staat - zoals gezegd - hoog op het verlanglijst
je van het Ministerie van Financien. Tegen de achter
grond van de rijksbegroting is dit verlangen begrijpe
lijk. Met het 'dichtschroeien' van de IHS wordt deze 
regeling de facto afgeschaft. Tegen huurders kan im
mers in oktober van enig jaar moeilijk worden gezegd: 
'sorry de pot is leeg'. 
De IHS is een belangrijke hoeksteen van het volks
huisvestingsbeleid. Aantasting hiervan heeft gevolgen 
die nauwelijks te overzien zijn; vooral voor de vele 
huurders die op deze subsidie zijn aangewezen, maar 
ook voor de verhuurders. De verhuurbaarheid van ve
le woningen zou onder druk komen te staan, met aile 
financiele gevolgen van dien. Een middel om het be
roep op de IHS te verminderen is het bevorderen van 
de doorstroming. Goedkope huurwoningen zouden 
vrij moeten komen voor lagere inkomenscategorieen. 
De discussie over doorstroming en doorstrorningshef
fing is naar de achtergrond verdwenen. De weerstand 
in de politiek tegen de verschillende voorstellen bleek 
te groot. Deze discussie mag wat ons betreft weer ge
opend worden. Centraal dient dante staan in hoeverre 
een gemeentelijk doorstromingsbeleid effectiever kan 
zijn dan een landelijke doorstromingsheffing. 

De corporatie beoordelen op de volkshuisvestings
prestatie 
In de relatie tussen gemeenten en corporaties zullen 
gemeenten ervoor moeten waken dat de nieuwe zelf
standigheid van corporaties in bedrijfseconomisch 
opzicht niet ten koste gaat van de sociale doelstelling. 
Om deze taak van gemeenten te kunnen waarmaken is 
het zaak dat de volkshuisvestingsprestatie van corpo
raties en andere sociale verhuurders meetbaar wordt 
gemaakt. Hierdoor kan het bedrijfseconomische re
sultaat worden afgezet tegen de vraag welke catego
rieen huurders huisvesting wordt geboden. 

Een gedifferentieerde woningmarkt voor de woon
consument 
Het uiteindelijke resultaat van de centrale rol van de 
gemeente moet zijn dat de bewoner meer invloed kan 
uitoefenen op de omstandigheden waaronder hij of zij 
woont. Om de inbreng van bewoners(organisaties) op 
lokaal niveau te bevorderen kan gedacht worden aan 
de instelling van een Raad voor Woonconsumenten op 
lokaal niveau. Juist op deze wijze kan ervoor gezorgd 
worden dat woonconsumenten gebruik maken van de 
versterkte rol van de lokale overheid. 
Inhoudelijk dient het volkshuisvestingsbeleid gericht 
te zijn op een differentiatie van het woningaanbod en 
de woonkwaliteit. Mogelijke elementen van deze dif
ferentiatie zijn: 

Nieuwe eigendomsvormen. Bewoners kunnen kie
zen tussen een huur- of een koopwoning. Beide 
vormen van eigendom zijn thans strikt gescheiden. 
Voor deze keuze is meestal de hoogte van het inko-
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Regionaal beleid: een nieuw begin? 

In het novembernummer van Socialisme en Democra
tie heeft Pierre van Klee.f een somber verhaal gewijd 
aan het regionaal economisch beleid. Naar zijn oor
deel zijn er twee conclusies te trekken uit de meest re
cente voorstellen voor bijstelling van het regeringsbe
leid. 
In de eerste plaats wordt op het regionaal economisch 
beleid bezuinigd waardoor dit inhoudelijk op losse 
schroeven komt te staan. In de tweede plaats wordt de 
filosofie van dit beleid, een gespreide economische 
ontwikkeling voor het hele land, verlaten om plaats te 
maken voor een eenzijdige economische orientatie op 
de Randstad. De Vierde nota ruimtelijke ordening zou 
in dit opzicht naar zijn oordeel een breuk met het be
staande beleid betekenen. 
Alvorens in te gaan op het financiele aspect en de' Ak
te van Verlatinge' die de Vierde nota ruimtelijke orde
ning voor wat betreft het bestaande regionaal econo
misch beleid kennelijk is, wil ik een paar opmerkingen 
maken over het regionaal beleid in zijn algemeenheid. 
Want wat op het eerste gezicht een duidelijke afbake
ning lijkt, namelijk de bijdrage van de overheid aan de 
economische ontwikkeling van geografisch bepaalde 
gebieden, is in de praktijk een doolhof van regelingen, 
subsidiestromen en nota's van rijk, provincies en ge
meenten geworden. 

Terugblik op het regionaal beleid 
Het regionale beleid van de overheid is vooral na de 
Tweede Wereldoorlog tot ontwikkeling gekomen. 
Voor wat betreft het economische beleid kwam het re
gionale aspect vooral tot uitdrukking in de Industriali
satienota's, later gevolgd door de Nota's regionaal 
sociaa/-economisch be/eid (NRSEB). Op het gebied 
van het ruimtelijke beleid vormden de Nota's ruimte
lijke ordening het geeigende beleidskader. Hoewel het 
regionale economische beleid in de loop der jaren 
steeds meer als een onderdeel van het planologische 
beleid kon worden beschouwd - het spreidingsbeleid 
kwam steeds meer centraal te staan - bleef een duide
lijke integratie toch steeds uit. Op provinciaal niveau 
hebben de tegenstellingen op rijksniveau gelukkig al
tijd een meer ondergeschikte rol gespeeld, aangezien 
de provinciale streekplannen veelal meer waren dan 
aileen ruimtelijke plannen. Zo kon het gebeuren dat 
het provinciale regionale beleid in het kielzog van de 
Nota RSEB 1981-1985 extra aandacht ging besteden 
aan de regionale economische potenties en het 'orga
niserende vermogen van de streek'. Zaken die in de 
Structuurschets Stedelijke Gebieden 1983 ook een 
warm hart werden toegedragen. Naast het stimule
ringsbeleid voor het Noorden en het Zuiden (een 
rechtvaardige verdeling van de welvaart) ontstond het 
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ontwikkelingsbeleid voor met name de Randstad, met 
als doe! de inzet van schaarse middelen ter bevorde
ring van de welvaart van het hele land. Beide compo
nenten van het beleid werden in de Nota RSEB 1986-
1990 weliswaar gehandhaafd, doch de bezuinigingen 
bewerkstelligden reeds een verschuiving. 
In de herijkingsnota van Economische Zaken over het 
regionaal economisch beleid uit 1987 wordt definitief 
aileen nog maar gekozen voor een regionaal stimule
ringsbeleid. De verdeling van middelen wordt daaraan 
aangepast. Ter illustratie enkele cijfers van de sprei
ding van de middelen gedurende de afgelopen jaren en 
de voorstellen van de regering voor de komende tijd. 
Ter toelichting kan worden opgemerkt dat bij het re
gionaal-economisch beleid tot 1988 onderscheid werd 
gemaakt tussen directe en indirecte maatregelen. De 
voornaamste directe maatregelen hadden betrekking 
op de Investeringspremieregeling (IPR) en de Regio
nale Ontwikkelings Maatschappijen (ROM's). De be
langrijkste indirecte maatregelen financierden bijzon
dere regionale programma's, zoals het Integraal 
Structuurplan Noorden des Lands (ISP), de Perspec
tievennota Zuid-Limburg (PNL), bijzondere investe
ringsprogramma's voor Twente, Midden-Gelderland 
en Noord-Brabant, de grote steden en Europese regio
nale programma's. Een indirecte maatregel die voor 
alle provincies gold, was het voorwaardenscheppend 
beleid. Alles bij elkaar opgeteld geeft dit voor de vier 
landsdelen van ons land het volgende beeld voor deja
ren 1981-1985. 2 

(X f I min) 1981 1982 1983 1984 1985 Totaal Percentage 

Noord 
Zuid 
Oost 
West 

Totaal 

304 411 
147 202 
97 94 
10 37 

311 417 398 
225 319 431 

54 114 191 
41 48 39 

1841 
1324 
550 
175 

558 744 631 898 1059 3890 

470Jo 
34% 
14% 
4% 

100% 

Hoe gaat het financiele beeld er voor de komende ja
ren uitzien? Het toch a! magere percentage van vier 
voor het West en wordt verder verlaagd doordat de 
enige financiele maatregel waarvan het Westen tot op 
heden ook profiteerde - 57 miljoen voor voorwaar
denscheppend beleid was een pot voor alle provin
cies - wordt geschrapt. Voor de grote steden is een 
magere zeventien miljoen toegevoegd aan het gemeen
tefonds. 
Nog gekker is dat nieuw beleid op het terrein van eco
nomische groei en technologische vernieuwing waar
voor de regering via herschikking van middelen veer
tig miljoen gaat uittrekken ('nieuwe aanpak'), uitslui
tend voor een aantal provincies bestemd is . In de toe-



komst zijn er zeven provincies die nog regionale steun 
krijgen en vijf die daar niet meer voor in aanmerking 
komen. 
Deze verdeling is als volgt: 
- Regionale economische steun: Groningen, Fries

land, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Noord-Bra
bant en Limburg. 

- Geen regionale economische steun: Noord
Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Utrecht en Fle
voland. 

Het nieuwe financit:Ie kader na de zogenaamde her
ijkingsnota van minister De Korte voor de komende 
jaren zie er nu als volgt uit 3 : 

(X f I min.) 1988 1989 1990 

ROM's 107,3 107,3 107,3 
Nieuwe aanpak 40,0 40,0 
IPR 224,4 184,4 183,2 
Regioprogramma' s 137,5 137,5 137,5 
Voorwaardenscheppend beleid 57 ,2 
EFRO 51,0 51,0 51 ,0 
Onderzoek 0,3 0,3 0,3 

Totaal 577,7 520,5 519,3 

Wat men beoogde te bereiken met het regionaal beleid 
in aldie jaren, namelijk een herstructurering en stimu
lering van die regio's van ons land waar structureel een 
grote achterstand in de sociaal-economische ontwik
keling was ontstaan, mede door het verdwijnen van de 
traditionele bedrijvigheid, is niet zonder succes geble
ken. De mijnsluiting in Zuid-Limburg, het verdwijnen 
van grote delen van de wol- en lederindustrie in 
Noord-Brabant en de teloorgang van de textielindus
trie in Twente zijn goed opgevangen door de grote in
ventiviteit en krachtsinspanningen van aile betrokken 
overheden en het bedrijfsleven in deze regio's. 
Moeilijker ligt het in Noord-Nederland waar ondanks 
aile inspanningen een hoge werkloosheid is blijven be
staan. De Vierde nota ruimtelijke ordening erkent de
ze feitelijke situatie zonder erg vee! perspectief te hie
den. Dit is een zorgelijke ontwikkeling omdat wij in 
het regionaal economisch beleid er tot op heden nog 
nimmer van hebben willen uitgaan dat er voor bepaal
de regio's eigenlijk geen structurele oplossingen be
staan. Vast staat naar mijn oordeel dat met name voor 
Noord-Nederland regionale steun moet worden voort
gezet omdat wij ons uit sociaal oogpunt bij de huidige 
situatie niet willen en mogen neerleggen. 
Dit ligt voor de overige regio's anders, evenals voor 
het Westen van ons land. Hier geldt dat de verande
ring in de opvattingen van de regering over het regio
naal economisch beleid, de wijziging in aard en om
vang van de werkloosheid en de toenemende interna
tionalisering van het economisch handelen in onder
linge samenhang, wijzigingen in het denken teweeg 
hebben gebracht. 

Nieuwe ontwikkelingen 
De internationalisering van de Nederlandse samenle
ving is een sluipend proces. Vaak gaat het niet om een 
doelbewuste keuze maar is er sprake van een geleidelij-

ke ontwikkeling waarbij het bedrijfsleven vaak mijlen 
voor de overheid uitloopt. 
De totale Nederlandse land- en tuinbouw, grote delen 
van onze industrie, praktisch onze gehele dienstverle
ning en het geld en kapitaalverkeer zijn ingebed in een 
internationaal stelsel waarin Nederland, afhankelijk 
van het onderdeel, dan weer eens een bescheiden, een 
enkele maal een vooraanstaande rol vervult. Hetzelf
de geldt voor milieuverontreiniging, rampenbestrij
ding, vreemdelingen- en vluchtelingenverkeer, water
en energievoorziening, belastingstelsels, consumen
tenbescherming en vrede en veiligheid . Een geslaagde 
conferentie van de regeringsleiders van de Europese 
Gemeenschap is voor ons land op middellange termijn 
wezenlijker dan welke beslissing in Den Haag dan 
ook. 
Die internationalisering dient ook haar vertaling te 
krijgen in de wijze waarop in ons land een sociaal
economisch beleid wordt gevoerd, voor zover wij dat 
kunnen voeren. 

De tweede ontwikkeling is er een in eigen land en die 
heeft te maken met veranderingen op de arbeids
markt. Hier zijn de prognoses van de Vierde nota 
ruimtelijke ordening van belang. De regering volgt 
daar het Centraal Plan Bureau in de voorspelling dat 
de beroepsbevolking tot 2010 zal groeien van ruim zes 
naar ongeveer 7,5 miljoen personen. 
En, zo zegt de regering, 'Gelet op deze groei van de be
roepsbevolking moet vo/gens de berekeningen van het 
CPB bij een groei van de werkgelegenheid (in arbeids
uren) met maximaa/ 1 o/o gemiddeld per jaar rekening 
worden gehouden met een blijvend hoge werkloosheid 
in de komende 25 jaar. Een werkloosheid die zich 
vooral zal concentreren in de grote steden in het Wes
ten van hetland'. 4 

Een en ander houdt onder meer verband met de voor
spelling van de Vierde Nota dat Nederland rond 2015 
rond zestien miljoen inwoners zal tellen tegen nu 14,6 
miljoen, waarvan zeven procent etnische minderhe
den (4,4 procent nu) - voor de helft geconcentreerd in 
de grote steden in het Westen - , vergrijzing in het ge
hele land, toenemende zelfontplooiing en emancipatie 
en verdringing van lager geschoolde door hoger opge
leiden.s 
Nu a! blijkt de situatie te bestaan waarvan de Vierde 
Nota voorspelt dat deze zich de komende decennia zal 
toespitsen. De meest recente werkloosheidcijfers ge
ven aan dat naast de traditionele probleemregio's, met 
name de grote steden aanzienlijke en structurele werk
gelegenheidsproblemen hebben. 

Werkloosheid per provincie en arbeidsmarktrayon 
van de vier grote steden (situatie januari 1988)6 

provincie 

Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Flevoland 

aantal 

37.600 
34.200 
19.200 
48.400 

8.400 

percentage van de 
afh. beroepsbevolking 

21,7 
19,5 
14,7 
15,8 
12,7 
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Gelderland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Noord-Brabant 
Limburg 
Nederland 

81.200 
39.300 

121.600 
145.900 
11.700 
96.600 
56.100 

700.300 

14,4 
12,2 
14,8 
13,0 
10,7 
13,6 
15,3 
14,4 

grote steden aantal percentage van de 
afh. beroepsbevolking 

Amsterdam 72.200 24,3 
Rotterdam 50.900 21,3 
Den Haag 34.500 16,0 
Utrecht 21.900 15,1 
De hardnekkigheid van de werkloosheid in de grote 
steden, die zeker ook te maken heeft met de demogra
fische ontwikkelingen die eerder zijn vermeld, lijken 
bij de bepaling van het regionale sociaal-economische 
beleid van de regering geen enkele rol te spelen. Zoals 
recente publicaties in NRC-Handelsblad aangeven, 
zijn bij de aanpak ervan ook sociaal-culturele factoren 
van groot gewicht. Het grote stedenbeleid gericht op 
de bestrijding van nieuwe armoede, werkloosheid en 
op verbetering van de situatie in de achterstandswij
ken lijkt nu a! door de rijksoverheid te worden opgege
ven.7 Arme grote steden! 
Hetzelfde geldt voor de internationale positie van ons 
land. De Vierde Nota pocht weliswaar op de kansen 
die Nederland via versterking van de Randstad zou 
kunnen benutten, maar tegelijkertijd wordt in het re
gionaal economisch beleid de aandacht volledig ge
richt op de andere landsdelen. Wie mij de logica bier
van kan uitleggen is van harte welkom. 

Conclusie 
Terugkerend naar de vragen aan het begin van dit arti
kel kunnen nu enkele conclusies worden getrokken. 

Vervolg van biz. 185. 
men doorslaggevend. Corporaties houden er vaak 
a! rekening mee dat huurders met een behoorlijk 
inkomen vroeg of laat overstappen naar de koop
sector. De strikte scheiding tussen koop- en huur
woningen kan worden weggewerkt door eigen
domsvormen te ontwikkelen tussen buren en ko
pen in. Met nieuwe vormen van eigendom kunnen 
corporaties huurders met een (boven)modaal inko
men opvangen; 
Een gedifferentieerd onderhouds- en service
aanbod. De opkomst van de Doe-Het-Zelf-sector, 
de toenemende vergrijzing en andere ontwikkelin
gen maken dat er bij huurders verschillende be
hoeften ontstaan in termen van dienstverlening 
door de corporaties. Het is goed denkbaar dat met 
name doe-het-zelvers gelnteresseerd zullen zijn in 
een servicepakket waarbij zij vee! werk in eigen be
beer kunnen uitvoeren als het gaat om onderhoud 
en dergelijke. Ook de gevraagde kwaliteitsniveau's 
kunnen sterk uiteenlopen. Vooral gemeenten zou
den ervoor kunnen zorgen dat een gelndividuali-
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De eerste constatering van Van Kleef dat op het regio
naal-economisch beleid fors wordt bezuinigd is vol
strekt juist. Wat de regio's Noord, Oost en Zuid be
treft, deze krijgen minder geld, maar toch nog altijd 
520 miljoen per jaar voor de komende jaren. De regio 
West ontvangt vanaf 1989 niets meer. 
De tweede constatering, namelijk dat het streven naar 
een over hetland gespreide economische ontwikkeling 
wordt verlaten om plaats te maken voor een eenzijdige 
economische orientatie op de Randstad is met geen en
kel cijfer uit het regionaal sociaal-economisch beleid 
te onderbouwen. In de Vierde Nota wordt weliswaar 
een pleidooi gehouden voor versterking van de 
Randstad, vooral in verband met de internationale 
concurrentiepositie van ons land, maar het beleid van 
het ministerie van Economische Zaken wijkt daar vol
ledig van af. 
Het is wenselijk dat de regering een gegeven interna
tionale positie en een voorspelde demografische ont
wikkeling als uitgahgspunten neemt voor haar beleid 
en daaruit de consequenties trekt. Regeren is niet ai
leen vooruitzien, maar vooral ook kiezen . 
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seerd servicebeleid gebruikt wordt bij corporaties. 
De ervaringen in de Groningse wijk Kostverloren 
met een gelndividualiseerde stadsvernieuwings
aanpak zijn zeer veelbelovend. 

Dit zijn slechts twee voorbeelden van een aanpak om een 
meer gedifferentieerd aanbod tot stand te brengen bin
nen de volkshuisvesting. Bij de uitbouw van deze diffe
rentiatie kan de gemeente een belangrijke rol spelen. 
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Nachtgedanken (II) 

In het maartnummer van SenD publiceerde ik een ver
taling van Heine's 'Denk ich an Deutschland in der 
Nacht'. In een begeleidend commentaar legde ik uit 
dat Marko Fondse en ik een bundel Heine-vertalingen 
(tweetalig, 71 gedichten, Uitg. Bert Bakker) voorbe
reidden die 'Denk ik aan Duitsland in de nacht' moest 
gaan heten. Ik nodigde de lezers (socialisten zijn 
Heine-liefhebbers) uit om mee te zoeken naar een 
geslaagde vertaling van de tweede regel 'Dann bin ich 
urn den Schlaff gebracht', die zou rijmen op 'nacht'. 
Deze rijmklank leek mogelijkheden genoeg te bieden, 
met woorden als 'bracht', 'dacht', 'klacht', 'kracht', 
'macht', 'smacht', 'tracht', 'wacht', etcetera. AI pa
rafraserend zou daar toch iets mee te beginnen moeten 
zijn. Ik noemde zelf een dozijn mogelijkheden, maar 
verwierp ze allemaal, omdat ze geen van aile de soepel
heid en natuurlijkheid van het origineel bezaten. Een 
mogelijkheid die mij nog het beste beviel, had ik ach
ter de hand gehouden, namelijk: 

Denk ik aan Duitsland in de nacht: 
Die nacht wordt wakend doorgebracht; 

of - een variant gesuggereerd door Martin van Ame
rongen, die het Nawoord bij de bundel heeft geschre
ven -: 

Dan wordt die wakend doorgebracht; 
maar ik bleef hopen op iets beters. 

Vijf lezers van SenD gaven gevolg aan mijn oproep en 
stuurden mij hun oplossing. Ik dank allen hartelijk 
voor de genomen moeite en voor hun stimulerende op
merkingen. 
Karel van Eerd uit Amsterdam, bekend als vertaler 
van Pasolini, stuurde mij: 

Omdat ik weer aan Duitsland dacht, 
Heb ik een slapeloze nacht. 

Een werkelijk briljante vondst, waar evenwel het be
zwaar aan kleeft dat de beoogde titel van de bundel 
niet meer bruikbaar zou zijn. 'Denk ik aan Duitsland 
in de nacht' is zo'n gelukkige titel, omdat de regel 
spreekwoordelijk is geworden. Je kan niet gaan rom
melen met een gevleugeld woord. Het kan zijn, zoals 
Martin van Amerongen op 16 november 1985 betoog
de in zijn NRC-rubriek, dat de regel om de verkeerde 
redenen in zo menig geheugen is gegrift, omdat Hei
ne's slapeloosheid bij de gedachte aan Duitsland het 
gevolg was van getob over zijn oude moeder en niet 
van enig speciaal inzicht in de toekomst van Duits
land. Maar dat deed aan de waarde van de titel natuur
lijk niets af. 
Peter Jansen uit Den Haag memoreerde eerst de ge
noemde oplossing door middel van enjambement van 
Marko Fondse ('Denk ik aan Duitsland in de 
nacht,/Dan vlucht de slaap en woelend wacht/Ik op 

de dag, mijn ogen schroeien/En ik laat hete tranen 
vloeien. ') en vervolgde: 'Mij dunkt echter dat er een 
eenvoudiger enjambement mogelijk is dan het door 
Marko Fondse voorgestelde, door niet de tweede maar 
de derde regel in te korten: 

Denk ik aan Duitsland in de nacht, 
Dan is de slaap waarop ik wacht 
Verdwenen; met de ogen open 
Laat ik mijn hete tranen !open. 

Ook aan deze oplossing kleven de bezwaren van het 
enjambement en de toevoeging 'waarop ik wacht', zij 
het in mindere mate dan aan die van Marko Fondse.' 
In het maartnummer werd a! opgemerkt dat interpola
ties jammer zijn, maar aanvaardbaar als ze logisch 
volgen uit de context, en bij 'waarop ik wacht' lijkt dat 
het geval. Het woord 'Verdwenen' is evenwel niet zo 
idiomatisch. Beter zou misschien 'Geweken' zijn. 
Erik Jurgens uit Amsterdam schreef dat hij het eerste 
couplet jar en geleden eens had vertaald. Zijn vertaling 
luidde: 

Denk ik aan Duitsland in de nacht, 
Dan ben ik nog niet uitgedacht 
En hete tranen schrei ik dan, 
Daar ik de slaap niet vatten kan. 

Gaat het aan deze behendige oplossing die van een 
waar politicus te noemen? De implicatie lijkt: denk ik 
eenmaal aan Duitsland, dan ben ik zo een-twee-drie 
nog niet klaar, dat is een onderwerp waar je zo gauw 
nog niet over uitgedacht bent, daar zou ik eens een be
hoorlijke nota over moeten schrijven. Overigens is het 
onmisbare element 'niet meer kunnen slapen' niet ver
dwenen, aileen verhuisd naar regel vier. Het bezwaar 
is eigen aileen dat bij deze vertaling de angel er uit lijkt 
te zijn. 
De heer J. van Leeuwen uit Lochem stuurde in eerste 
instantie vier varianten eindigend op 'slag' en vervol
gens nog zes die eindigden op 'dag'. Van zijn 'slag're
gels vond hij zelf "t maakt slaaploos mij als 't waar' 
op slag' de geslaagdste, maar als soepele natuurlijk
heid dee! uitmaakt van de opgave, dan kan toch niet 
gezegd worden dat de regel op dit punt voldoet. Van 
de varianten met 'dag' leek 'dan wacht ik slapeloos de 
dag' de geschiktste. Maar het blijft halfrijm en er was 
gevraagd om vol rijm (de oplossing met 'Dan doe ik 
echt geen oog meer dicht' was ook a! verworpen). 
De laatste inzender, Jan Rietveld uit 's Hertogen
bosch, koos voor het rijmwoord 'wacht', in de beteke
nis 'het waken'. Hij zond twee varianten: 

Dan weet ik mij gedoemd tot wacht, 
en 

Rest mij een rusteloze wacht, 
Het is waar dat Van Dale bij 'wacht' de betekenis 'wa-
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ken' geeft, maar Van Dale tekent erbij aan: 'inz. voor 
de veiligheid van iets of iemand en bep. als opgedragen 
taak: (de) wacht houden; op wacht staan; de wacht be
trekken.' Het is waar dat het woord wei eens in een rui
mere zin wordt gebruikt, ik meen op de radio wei eens 
het zinnetje 'Voor wie gaan slapen een goede nacht en 
voor wie wakker moeten blijven een goede wacht' te 
hebben opgevangen, maar buiten die context blijft het 
woord 'wacht' voor niet-kunnen-slapen wat gefor
ceerd. 

Heeft mijn oproep nu succes gehad? Ik geloofhet wei, 
want uiteindelijk heb ik besloten de oplossing van Pe
ter Jansen nog iets aan te passen en daarbij in een 
moeite het enjambement weg te werken. lk dank hem 
in het bijzonder, omdat hij mij deze richting heeft ge
wezen, en zal hem binnenkort een exemplaar sturen 
van de bundel die namelijk deze maand verschijnt en 
niet in het najaar, zoals het maartnummer abusieve
lijk vermeldde. De uiteindelijke oplossing is: 

Denk ik aan Duitsland in de nacht, 
Dan wijkt de slaap waar ik op wacht, 
Ik Jig maar met mijn ogen open, 
En hete tranen laat ik !open. 

Signalementen 

1988: Banning redivivus? 

Sinds in de negentiende eeuw God dood is verklaard 
blijken, tot verbijstering van de zogenaamde 'vrijden
kers', velen hiervan niet overtuigd en maakt de gods
dienst, vooral in tijden van crisis en verwarring, af en 
toe een herleving door. Zonder het gevoel voor ver
houdingen uit het oog te verliezen zou men kunnen 
stellen dat met de figuur van Banning iets soortgelijks 
aan de hand is. 
Aan het eind van de jaren zestig is het personalistisch 
socialisme van Banning door met name Jan Rogier 
verklaard tot een gevaarlijke, ondemocratische, mis
schien zelfs wei fascistoi:de ketterij tegen het 'ware' so
cialisme. Banning, en met hem nagenoeg een gehele 
generatie van oudere sociaal-democraten, werd in de 
ban gedaan. Evenals in de negentiende eeuw, toen 
sommige dominees van hun geloof afvielen en rabiate 
athei'sten werden, waren er ook nu 'renegaten', die 
hun 'ouderwetse' socialisme afzworen en zich ontpop
ten tot felle bestrijders van het Banningiaanse 'bijge
Ioof'. Zij die, bijvoorbeeld in de Arbeiders Gemeen
schap der Woodbrookers, trachtten Banning's erf-
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goed te bewaren, werden door de meerderheid in de 
PvdA beschouwd als ietwat zielige relicten uit een 
voorbije tijd. Niet aileen Banning was dood, zijn so
cialisme was dat ook. 
Hoewel het wat overdreven is om van een Banning-'re
vival' te spreken, moet men niettemin constateren dat 
op dit moment, rond de honderdste geboortedag van 
deze geruime tijd vergeten 'ideoloog', zich een zekere 
kentering voltrekt. De aandacht die Banning de afge
lopen maanden ten dee! is gevallen staat echter niet los 
van het feit dat de sociaal-democratie uit de jaren 
1930-1960 zich sinds enige tijd mag verheugen in een 
groeiende belangstelling. Hiervan getuigt niet aileen 
het toenemende onderzoek naar dit tijdvak door 
historici, politicologen en sociologen, ook bij 'de poli
tiek' valt een dergelijke interesse te bespeuren. Zo 
kijkt binnen de PvdA menigeen met een zekere nostal
gie naar de tijd waarin deze de 'natuurlijke rege
ringspartij' was, wordt met name vanuit de hoek van 
de WBS herhaaldelijk gewezen op het belang van de 
verworvenheden uit deze peri ode, en begint de histori
sche analyse van 'Schuivende Panelen' niet voor niets 
bij het Plan van de Arbeid. In deze context is het on
vermijdelijk dat opnieuw aandacht wordt besteed aan 
de figuur van Banning. 
Geheel vergeten is Banning natuurlijk nooit - men le
ze bijvoorbeeld H.F. Cohen's dissertatie 'Om de ver
nieuwing van het socialisme' (1974), terwijl de Wood
brookers Banning altijd in ere hebben gehouden - de 
recente belangstelling lijkt mij toch een duidelijk 
symptoon van de 'Zeitgeist'. Dit betekent echter niet 
dat 'links Nederland' Banning nu massaal in de armen 
is gevallen, wei wijst vee! er op dat de tijd is aangebro
ken om Banning weer serieus te gaan bestuderen. 
Hoewel naast dit tijdschrift ook NRC-Hande/sblad 
enige aandacht aan de honderdste geboortedag 
besteedde, waren het niettemin in de eerste plaats bla
den van (protestants) christelijke signatuur die Ban
ning herdachten: Trouw, Hervormd Nederland, VU
Magazine, en uiteraard de Woodbrookersperiodieken 
Tijd en Taak en de Barchem-bladen. Daarnaast war en 
er ook de herdenkingen en symposia, te Makkum (23-
2), Bentveld (27- 2) en Leiden (9-4). 
Bij herdenkingen, tenzij van evidente schurken, staat 
vanzelfsprekend de positieve betekenis van de her
dachte voorop. Bij Banning waren het dus vooral zijn 
kwaliteiten als 'volksopvoeder', zijn maatschappelij
ke analyses en eruditie, de bezieling die hij overbracht 
op anderen, zijn betekenis voor zowel de ontwikkeling 
van de sociaal-democratie als van de hervormde kerk, 
en de bemiddelende rol die hij speelde tussen politiek 
en geloof, die de meeste aandacht kregen. Aangezien 
Banning niet de ideoloog is van een totalitaire staat (in 
dat geval stonden hier zijn Opera Omnia in meer dan 
honderd delen op de boekenplank) vielen er uiteraard 
ook enkele kritische geluiden te bespeuren. 
De liberate socioloog J.A.A. van Doorn (NRC 18-2) 
koestert weliswaar nog altijd bewondering voor Ban
ning (in zijn jonge jaren werd hij zeer gegrepen door 
het personalistisch socialisme en de idealen van de Ne
derlandse Volksbeweging), maar volgens hem is het 
falen van de Doorbraak voor een groot dee! te wijten 



aan enkele fundamentele zwakheden in Banning's so
cialisme. In de eerste plaats waren Banning en zijn me
destanders te zeer idealisten, die een te groot vertrou
wen hadden in de macht van het Woord, en die onvol
doende inzagen dat politiek in de eerste plaats een 
zaak van belangen is. Ten tweede was het persona
listisch socialisme te abstract, te theoretisch om een 
politiek saamhorigheidsgevoel te bieden, waardoor 
het een elitezaak bleef. Tot slot was Banning op twee 
manieren een 'unzeitgemasse' denker: de idee van een 
'Doorbraak' werd gelanceerd op een moment dat de 
Verzuiling haar hoogtepunt nog moest bereiken, terwijl 
na de oorlog velen huiverig stonden tegenover iedere 
vorm van ethische bevlogenheid. Banning was dus 
enerzijds te vroeg, anderzijds te laat, aldus Van Doorn. 
Op dit met forse halen geschetste beeld kwam uiteraard 
de nodige kritiek. Johan S. Wijne verweet Van Doorn 
onvoldoende oog te hebben voor de continulteit bin
nen de PvdA (NRC, 25-2) en H. E. Ruitenberg wees er
op dat Banning, hoewel een zeer gedreven man, vee! 
meer oog had voor maatschappelijke ontwikkelingen 
en krachtsverhoudingen dan de generatie van Nieuw 
Links. Juist deze generatie dacht in de eerste plaats in, 
veelal vage, morele categorieen: 'Ongereflecteerde 
ethische bevlogenheid maakte zich breed, onder het 
mom van "ethiek isjlauwe ku/". '.(NRC, 19-3) 
De discussie in NRC-Hande/sblad ging een andere 
richting in, toen mevrouw M. W. Braams stelde dat het 
Doorbraak-streven tot mislukken gedoemd was ge
weest, omdat Banning christendom en democratisch
socialisme te zeer aan elkaar gelijk stelde. Terwijl hij 
deze juist zei te bestrijden poetste Banning dus in feite 
de 'Anti-these' weer op, waarmee hij een barriere op
wierp voor niet-christelijke socialisten en voor christe
nen die zich politiek eerder tot de VVD voelden aange
trokken.(NRC, 7-4). Deze visie werd bestreden door 
Wim Thomassen (NRC, 13-4), terwijl C.H. Wiedijk 
door middel van citaten aantoonde dat bij Banning 
het christelijke geloof boven alles ging. (NRC, 21-4). 
Wat opvalt is, dat vrij vee! auteurs de nadruk leggen 
op Banning's idealisme, waarbij dan gesteld wordt dat 
dit zich dikwijls op nogal gespannen voet met de wer
kelijkheid bevond. Tegenwoordig zouden velen, te
recht, nogal terughoudend tegenover dit soort idea
lisme staan. (G.J. Pee/en, VU-Magazine feb . 1988; M. 
van Diggelen, Hervormd Nederland, 12- 3). Volgens 
Monic Slingerland was Banning's idealisme voor een 
groot dee! het gevolg van zijn beschermde jeugd, 
waarin hij, als zoon van een visser, sterk onder invloed 
van zijn moeder stood. Door zijn opvoeding, zijn ka
rakter, en de wijze waarop hij met mensen omging, 
was er altijd een zekere afstand tussen Banning en de 
harde werkelijkheid. Volgens Slingerland zag rondom 
Banning 'de wereld er iets mooier uit dan in het 
Buiten- Banningse'. (Trouw, 20-2) Dit alles mag waar 
zijn, het neemt niet weg dat Banning een zeer ver
dienstelijk socioloog was, die, misschien zelfs wei 
dankzij zijn idealisme, een scherp oog had voor maat
schappelijke verschijnselen als de massificatie van de 
samenleving, de atomisering van het individu, de hier
mee samenhangende neiging tot collectivisme, en de 
toenemende geestelijke armoede. 

Dat Banning geen 'echte' politicus was, in de zin van 
iemand die voor alles denkt in termen van macht en 
mogelijkheden, daar was hij zich zelf van bewust. Be
kend is zijn uitspraak dat hij van politiek geen 'ver
stand' had, en in Om de groei der gemeenschap (1926) 
ging hij weliswaar uitgebreid in op het machts
vraagstuk, maar maakte hij dat ondergeschikt aan de 
ethische norm van het recht. Wie dit echter constateert 
(bijv. J. van den Berg, Tijd en Taak 15-5-1987; Hart
mans, SenD januari 1988) stelt volgens Mieke Groen 
te hoge eisen aan Banning en gaat zodoende a-histo
risch te werk (Tijd en Taak, 13-2). Als dit zo is, dan 
wordt elke poging uit het verleden 'lering' te trekken 
problematisch. 
Volgens Johan Wijne mag men Banning ook geen 
'ideoloog' noemen. (Barchem-bladen nr . 18, mrt 
1988) In een wat moeilijk te volgen betoog, waarin hij 
ideologie gelijkstelt met wat Troelstra eens noemde 
'talmoedische haarkloverijen', schrijft hij dat Ban
ning het socialisme juist 'gedeconfessionaliseerd' 
heeft. Natuurlijk heeft Banning ertoe bijgedragen dat 
de sociaal-democratie afstand deed van een aantal 
dogma's. Maar als Wijne stelt dat Banning daarom 
geen ideoloog is, doch in de eerste plaats een 'volksop
voeder', dan moeten we ons afvragen of die volksop
voeding in feite ook geen ideologie was. (Als 'de jaren 
zestig' iets hebben opgeleverd, dan is dat het inzicht 
dat de kreet 'the end of ideology' ook een ideologische 
slogan was.) 
AI met a! kunnen we constateren dat er rond de per
soon van Banning een levendig debat is ontstaan, 
waarin kritiek op Banning en op diens critici een bij
drage Ievert aan ons inzicht in Banning's ideeen en het 
socialisme uit de jaren 1930-1960. Opvallend is dat de
ze discussie in de eerste plaats constructief van aard is. 
Rancuneuze, lasterlijke aantijgingen a Ia Jan Rogier 
leken dan ook tot het verleden te behoren. Leken, 
schrijf ik, want op 10 maart publiceerde Trouw een ar
tikel van J. Ridderbos, waarin Banning weer eens 
werd uitgemaakt voor een autoritair, anti
democratisch warhoofd met fascistische neigingen. 
Evenmin als Rogier is Ridderbos in staat Banning's 
pogingen een verklaring te geven voor de opkomst van 
het fascisme anders te zien dan als een apologie. Uit 
hun context gelichte citaten uit Het nationaa/-socialisme 
(1932) alsmede herhaling van Rogier's verdachtma
kingen moeten Ridderbos' gelijk aantonen. Nadat hij 
hierop was aangevallen door o.a. C. H. Wiedijk, Bert 
Barends en mijzelf (resp. Trouw, 17-3, 25-3 en 23-3) 
beklaagde Ridderbos zich erover dat hij geen ant
woord had gekregen op zijn 'vragen', en dat er geen 
'gesprek' op gang was gekomen. Alsof er behoefte is 
aan een dialoog die begint met wanbegrip en laster. 

Hedonisme 
Stood in de meeste publikaties het herdenken, het 'op
maken van de balans' centraal, de vraag naar de bete
kenis die Banning kan hebben voor de sociaal-demo
cratie van vandaag kwam aan de orde op de Banning
dag die op 27 februari te Bentveld werd gehouden. On
derwerp van deze dag was het spanningsveld tussen in
dividualisering en solidariteit - de centrale vraag in 
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Banning's werk. (Tijd en Taak, 12-3) 
Coos Huijsen Jeverde in zijn toespraak scherpe kritiek 
op 'Schuivende Panelen', waarin de individualisering 
naar zijn mening te klakkeloos was geaccepteerd als 
een onomkeerbare ontwikkeling. In navolging van 
Banning oordeelde hij positief over het individualise
ringsproces voor zover het de mensen had bevrijd van 
allerlei knellende sociale banden. Uiterst kritisch 
stond hij echter tegenover het hyperindividualisme dat 
bij velen is ontaard in een 'opperv/akkig en trooste
loos hedonisme'. In plaats van dit proces zomaar te 
aanvaarden zou de sociaal-democratie de gemeen
schapsgedachte moeten herwaarderen en weer tot uit
gangspunt moeten maken. Huijsen noemde dit 'eman
ciperen in een verantwoordelijke maatschappij' (voor 
aile duidelijkheid: dit is geen knieval voor de CDA
ideologen, maar een verwijzing naar een door de We
reldraad van Kerken in 1948 geformuleerd streven). 
Hans Pont, toen nog net FNV-voorzitter, ging in op 
de consequenties die de voortschrijdende individuali
sering heeft voor de vakbeweging. Tijdens de discussie 
trachtte hij het conflict tussen het individu en de ge
meenschapsgedachte op te lossen op een manier die de 
meeste aanwezigen beslist niet aanstond: hij definieer
de solidariteit als 'welbegrepen eigenbelang' . Het zal 
niet verbazen dat dit in een gezelschap van overwe
gend Woodbrookers een stevige discussie uitlokte. 
De tijd zal moeten leren of de recente discussie rond 
Banning meer is dan een kortstondige opleving. Zoals 
het er nu naar uitziet lijken Banning's persoon en werk 
genoeg inspiratie te bieden voor een behoorlijke dia
loog. En als Joop van den Berg gelijk heeft, dat de her
orientatie die de sociaal-democratie momenteel door
maakt minstens even fundamenteel is als die uit deja
ren dertig (SenD, dec. 1987), dan kan het geen kwaad· 
als we ons Iicht eens opsteken bij een man die in dat 
eerste vernieuwingsproces een cruciale rol heeft 
gespeeld. Hierbij moeten we Banning uiteraard niet 
beschouwen als een onfeilbare paus, als een goeroe die 
men te pas en te onpas citeert, maar evenmin kunnen 
we Banning afdoen als een ouderwetse, enigszins we
reldvreemde theologant. 

Rob Hart mans is historicus. In januari van dit jaar pu
bliceerden wij een artikel van zijn hand, getiteld 'Het 
socialisme van Willem Banning' . 
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Boeken 

De souvereiniteit van de Laatste Instantie 

Th.W.A. de Wit bespreekt: 
Dick Pels, Macht of eigendom? Een kwestie van intel
lectuele rivaliteit. Van Gennep, Amsterdam, 1987. 

'Alles Fragen ist ein Eindringen', zo formuleert Elias 
Canetti het: er bestaat geen onschuldig vragen. Juist 
de naleve vraag kan een verwoestende uitwerking heb
ben. Vragen stellen is namelijk al snel ondervragen, 
uitdagen, rivaliseren. In de intellectuele wereld, die 
leeft van het stellen van vragen bij vanzelfsprekendhe
den, is het al niet anders. Vaak is de kritische onder
vrager drager van een nieuwe claim op de absolute 
waarheid. Het meest gevolgrijk, in het uiterste geval 
zelfs een kwestie van Ieven en dood, is de realiteit van 
rivaliteit en uitdaging natuurlijk op het politieke vlak, 
waar rivaliteits-relaties tot vriend-vijand verhoudin
gen worden. 
AI in de eerste zin van het voorwoord van zijn boek be
kent Dick Pels zich tot een bepaalde opvatting over de 
relatie tussen waarheid en rivaliteit. 'Boeken worden 
denk ik niet zozeer geschreven om schone zaken als de 
Waarheid of de Wereld te dienen als wei om bepaalde 
personen te behagen of juist uit te dagen ( . . . )' (7). La
ter blijkt hij daarmee onder meer, in de stijl van de 
klassieke ideologiekritiek, te bedoelen dat intellectue
len - zijn boek is v66r alles een boek over intellectue
len, een sociologische zelfreflectie dus ook - op het 
toneel van de openbaarheid weliswaar de rol spelen 
van toegewijde dienaar van de Waarheid of de mens
heid, of van degenen die haar en haar toekomst bij uit
stek representeren, die haar leiden of managen (het 
Proletariaat, de Partij, de Nieuwe Middenklasse), 
maar dat er achter dit 'masker' (53) in werkelijkheid 
de specifieke belangen van intellectuelen zelf schuil 
gaan. 
Pels' uitgangspunt werkt natuurlijk als een boerne
rang: wie wil deze auteur dan 'behagen' of 'uitdagen', 
vraagt men zich direct af? Ik zal proberen deze vraag 
te beantwoorden vanuit een bepaalde invalshoek, na
melijk door te vragen naar de positie van Pels met be
trekking tot een door hemzelf regelmatig opgeroepen 
filosofisch probleem, dat van het beroep op een 'Laat
ste lnstantie' (ook Pels gebruikt hier vaak ironisch 
hoofdletters). Dat heeft tot gevolg dat veel van het so
ciologisch materiaal dat in dit boek wordt verwerkt 
hier onbesproken blijft of slechts zijdelings wordt 
aangestipt. Daar staat tegenover dat het probleem van 
de Laatste Instantie, dat in deze studie zo ongeveer om 
de tien pagina's opduikt, mijns inziens wei het piece de 
resistance is waarmee Pels wijsgerig worstelt. 
Binnen de sociologie situeert Pels zijn onderneming, 



die hij zelf 'niet zonder ambitie' (17) noemt, in een 
driehoek van onderzoeksvelden: de kennissociologie, 
de sociologie van intellectuelen en de klassentheorie. 
De interesse voor deze drie terreinen volgt uit zijn 
vraagstelling, die begint bij de verbazing over het feit, 
dat de begrippen 'macht' en 'eigendom' in de traditie 
van het sociale en politieke weten even alomtegen
woordig als vaag zijn, - het eerste natuurlijk deels 
dankzij het laatste . Pels zoekt een uitweg uit dit oer
woud door te vragen naar de relatie tussen be ide 'axia
le' begrippen. Wanneer men naar een definitie van de
ze begrippen vraagt blijken 'macht' en 'eigendom' 
vaak in termen van elkaar te worden omschreven 
(macht wordt gedacht als een vorm van eigendom en 
andersom), maar ook regelmatig in scherpe oppositie 
tegenover elkaar te worden gesteld (eigendom is dan 
macht-loos, macht niet-eigendommelijk). Dat laatste 
is kenmerkend voor het klassiek-liberale denken, en 
heeft verwantschap met andere liberale opposities en 
distincties die tot vandaag de dag doorwerken: 'staat' 
versus 'maatschappij', 'politiek' versus 'economie' of 
'produktie' en recenter: 'Gemeinschaft' versus 'Ge
sellschaft' of 'arbeid' versus 'interactie'. 

'Ideologische prima-donna's' 
Nu staan deze begrippen en onderscheidingen histo
risch gezien geenszins neutraal en onproblematisch 
naast elkaar. Hun onderlinge verhouding, wederzijd
se afgrenzing en definiering, jade onderscheiding zelf 
is voortdurend inzet van intellectuele strijd. De ken
nissociologische vraag naar de lotgevallen van deze 
strijd, uitgaande van de intultie dat 'macht' en 'eigen
dom' als een 'conceptuele tweeling' moeten worden 
behandeld die zich in een 'vijandelijke' of 'negatieve 
symbiose' (58; 110) bevinden, behandelt Pels in de eer
ste twee del en van zijn studie, die een 'genealogisch ta
bleau' van het macht-eigendomsdualisme (137) hie
den. In het eerste dee! introduceert Pels het 'reductie
dilemma', dat in zijn studie telkens weer zal opduiken, 
en waarmee ook het vraagstuk van de Laatste Instan
tie in het spel komt. Macht en eigendom worden histo
risch als twee concurrerende 'ideologische prima
donna's' (11), ieder begeleid en gesteund door twee ri
valiserende wetenschappen: de politieke theorie die als 
stamvader Aristoteles heeft en waarvan de moderne 
sociologie erfgenaam is, en de politieke economie met 
als stichter Adam Smith en voornaamste nazaat het 
marxistisch socialisme. De rivaliteit tussen beide 
'moederwetenschappen' gaat precies over de vraag 
welk begrip de logische, theoretische en generatieve 
prioriteit heeft: is 'macht' de fundamentele categorie, 
'eigendom' tenslotte daarvan afgeleidt, of moeten we 
zeggen dat 'macht' in /aatste instantie altijd gebaseerd 
is open te herleiden is tot eigendom? 
Pels spreekt niet aileen over reductiedi/emma, maar 
ook over reductiedwang, en het is duidelijk dat hij aan 
deze dwang, en daarmee aan het probleem van de 
Laatste Instantie wil ontsnappen, door de 'onbe
wuste, maar dwingende configuratie' van rivaliteit 
zelf tot onderwerp van reflectie, dus bewust te maken, 
- en daarmee te neutraliseren, voeg ik eraan toe. De 
luxe van deze afstand, 'een positie die ongeveer even 

ver afstaat van het zelfbeeld' (72) van beide historische 
tegenstanders, kan Pels zich ook permitteren, omdat 
het reductiedilemma in de zin van het grote Entweder I 
Oder van macht en eigendom door feitelijke ontwik
kelingen volgens hem al grotendeels achterhaald is. 
Dat blijkt uit het 'ruitvormige patroon van divergentie 
en convergentie' dat in hoofdstuk 2 ontwikkeld 
wordt. Nadat de 'liberale dichotomie' van soevereini
teit (imperium) en eigendom (dominium) zich uit de 
ene middeleeuwse leer van het dominium in een proces 
van 'celdeling' had ontwikkeld (divergentie), kan men 
in de twintigste eeuw door de feitelijke osmose van 
staat en maatschappij beide moedertalen of 'vocabu
laires' weer zien versmelten (convergentie). Tegen die 
brede historische achtergrond geplaatst zijn de discus
sies in de jaren zestig en zeventig waarin in de contro
verse tussen academische sociologie (voorop de 
machtstheorie van Weber) en marxisme (met zijn 
basis-bovenbouw topografie) het probleem van de 
Laatste Instantie nog volop levend was - al dan niet 
geformuleerd in geraffineerde, Althusseriaanse vorm 
- een soort laatste stuiptrekking, de apotheose van 
een lang drama met vele heftige uitbarstingen van in
tellectuele rivaliteit. 
Pels heeft dan de rol van de geschiedschrijver of ge
nealoog post festum, die na de ontnuchtering de ba
lans opmaakt. En hij laat inderdaad bij her haling blij
ken dat hij vee! sociologische touwtrekkerij, waarin de 
discussianten binnen het reductiedilemma blijven en 
rond een of andere Laatste Instantie graviteren tot op 
de draad toe versleten acht. Hij wil weg uit het 'dwin
gende raamwerk van discusie' (88) rond de Laatste In
stantie, de sociologie bevrijden 'uit de tang van het re
ductiedilemma' (71), en zijn boek heeft daardoor vaak 
het karakter van een grote schoonmaak. Theoretisch 
bereikt Pels de gewenste afstand van het reductiedi
lemma vooreerst niet door een kritiek op de politiek
filosofische veronderstellingen ervan, maar - klas
siek sociologisch - door de dragers van de referentie 
naar de Laatste Instanties, de intellectuelen in ruime 
zin, tot objekt van onderzoek te maken. Daarrnee 
worden voor hem het genoemde tweede en derde on
derzoeksveld, de sociologie van intellectuelen en de 
klassentheorie relevant. Pels ontwikkelt een intellec
tuelentheorie, waarin deze niet Ianger als instrument 
van een klasse worden behandeld (zoals in de benade
ring van het klassieke marxisme), maar evenmin ver
schijnen als belangeloze dienaar van de Wetenschap 
(zoals de academische sociologie vaak suggereerden). 
Dat 'soevereiniteit' en 'eigendom' in de liberale dicho
tomie steeds meer als 'verheven absoluta' tegenover 
elkaar komen te staan verwijst dus niet aileen naar een 
mythologisering van daaronder schuil gaande sociale 
spanningen tussen politieke en economische klassen, 
maar is ook uitdrukking van de 'existentiele rivaliteit' 
tussen groepen intellectuelen en van 'hun verlangen 
naar dogmatische zekerheid' (53) 

Rivaliteit en waarheid 
Hier stuiten we opnieuw op deal in bet voorwoord op
geroepen vraag naar de samenhang tussen het 'rivali
teitsperspectief' dat Pels onder meer in staat stelt de 
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eigen maatschappelijke rol van intellectuelen te be
lichten, en de kwestie van hun (on)zekerheid over wat 
het ware, dus legitieme vertoog is. Hoewel Pels in het 
tweede deel van zijn boek een grote hoeveelheid mate
riaal aandraagt voor zijn genealogisch tableau van het 
macht-eigendom dualisme (hoofdstukken over de ri
valiteit tussen marxisme en anarchisme, over de ge
boorte en ontwikkeling van de politieke economie, en 
over zijn historische rivaal, de klassieke sociologie als 
machtstheorie) wordt de kwestie rivaliteit-waarheid 
pas in de derde deel, en wei in het Iaatste hoofdstuk 
zelf onderwerp van reflectie. In hoofdstukken daar
aan voorafgaand maakt hij duidelijk hoe de overgele
verde machts- en eigendomsvocabulaires, geconfron
teerd met huidige sociologische problemen rond de 
klassentheorie (zoals het ontstaan van een 'nieuwe 
middenklasse' en de zogenaamde 'managersrevolutie'), 
die aile de zich voltrekkende osmose en vervlechting 
van de politieke en de economische sfeer als achter
grond hebben, 'moeite doen de nieuwe feiten theore
tisch te integreren - onder meer door een generalise
ring en dus vervaging van hun 'meesterbegrippen' -, 
en tot welke moeilijkheden en ongerijmdheden dit 
Ieidt. Pels wil zijn eigen alternatief om dit soort nieu
we problemen te stellen, de theorie van de 'kennisge
leide organisatie', bevrijden (143) van de resten van de 
eeuwige concurrentie tussen eigendoms- en machts
theorie. Deze traditionele alternatieven houden elkaar 
in een 'steriele machtsgreep' (142), zij leiden tot 'on
wezenlijke discussies', ja Pels meent dat het bij het re
ductiedilemma uiteindelijk om een 'vals dilemma' 
gaat. Daarom moet ook de logica van de Laatste In
stantie definitief 'geliquideerd' (181) worden. En Pels 
stelt regelmatig contemporaine auteurs als P. Bour
dieu en M. Foucault ten voorbeeld, waar deze de beide 
vocabulaires vrijelijk door elkaar gebruiken, zodat 
het reductiedilemma in het niets oplost. 
Men krijgt, kortom, regelmatig de indruk dat Pels zijn 
collega-sociologen toeroept nu eindelijk eens volwas
sen te worden en hun oude rivaliteitsspel op te geven. 
Veel van zijn historische en theoretische exercities zijn 
inderdaad gericht tegen een soort, tot aan de commo
tie in de jaren zestig en zeventig gekoesterde, onschuld 
bij intellectuelen: hun overtuiging, in het bezit te zijn 
van of in dienst te staan van de Waarheid, de juiste 
klasse of deal dan niet dialectische Vooruitgang van 
de Geschiedenis. Zoals J.F. Lyotard een filosofische, 
zo geeft Pels een sociologische formulering van het be
sef van het einde van de 'grands n!cits' en het einde van 
de universele intellectueel. Hij heeft zelfs de neiging 
dit in de twintigste eeuw opkomende besef in de ge
schiedenis terug te projecteren, bijvoorbeeld wanneer 
hij de controverse Marx-Bakounin in termen van het 
reductiedilemma beschrijft en vervolgens 'deprime
rend' (77) noemt. Ten onrechte, lijkt mij . 
Maar betekent dit alles nu ook werkelijk het einde van 
het probleem van de Laatste Instantie of de laatste 
Waarheid, en zelfs het einde van de rivaliteit als 
constituerend element in het intellectuele verkeer? Op 
dit punt wordt Pels' eigen positie complexer, interes
santer ook, omdat er bij hem een eigenaardige ambi
valentie zichtbaar wordt. 
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Machtsdromen 
In het laatste hoofdstuk werkt Pels de gevolgen uit van 
het resultaat van vorige hoofdstukken, het tenslotte 
betrekkelijk eenvoudige inzicht namelijk dat intellec
tuelen, wanneer zij strijd voeren om het bezit van het 
ware vertoog, om de 'juiste maatschappelijke diagno
se' (207), tegelijk ook hun eigen belangen als cultuur
dragers behartigen. Nu is het ware vertoog niet zozeer 
een ding dat men kan bezitten als wei een claim die 
men telkens opnieuw waar moet maken. Met Bour
dieu, aan wie hij een term als 'intellectueel en cultureel 
kapitaal' ontleent (een mooi voorbeeld van de ge
noemde generalisering van het eigendomsidioom), 
legt Pels daarom de nadruk op het persoonsgebonden 
en precaire, want van het geloof van anderen afhanke
lijke karakter van het bezit van het ware vertoog, van 
de intellectuele 'accumulatie' van cultureel kapitaal. 
Het gaat erom, erkend te worden, 'naam' te maken, 
een 'reputatie' te verwerven. Op jacht naar deze er
kenning maken intellectuelen gebruik van 'strategieen 
van distinctie': aileen door fmders te zijn dan anderen 
kan men naam, een positie etc. verwerven. Het hoogst 
bereikbare op dit vlak is een waarheidsmonopolie, een 
weten dat fixeert wie bezitters, wie bezitslozen zijn als 
het gaat om de waarheid. 
Welnu, precies deze 'monopolisering van wetenschap
pelijke legitimiteit' (210) was volgens Pels de inzet van 
de rivaliteit tussen de pleitbezorgers van de moederwe
tenschappen macht en eigendom. Van hieruit wil hij 
niet aileen de pendelbeweging in de politieke filosofie 
en theorie verklaren, de telkens terugkerende 'antago
nistische symbiose' (54) (Hobbes en Locke, Montes
quieu en Smith, Hegel en Marx, Marx en Bakounin 
... ) maar ook de neiging van beide partijen om tel
kens de onderlinge verschillen flink aan te zetten, de 
overeenkomsten daarentegen te negeren. Wat hem 
echter werkelijk voor raadsels stelt is niet dit gegeven 
van de 'rivaliteitsgebonden manier van produceren' 
(211) van intellectuelen ofhet feit van de aanwezigheid 
van belangen van intellectuelen, maar het waarheids
effect dat beide feiten maskeert. Intellectuelen hante
ren ook een 'strategie van belangeloosheid', zo heeft 
Pels van Bourdieu geleerd, die hun existentiele con
flicten als objectieve, immanente wetten van de werke
lijkheid zelf doet verschijnen. Pels' voorbeeld bij uit
stek hiervan is de hegeliaans-marxistische dialectiek. 
Het wilsmoment of het subjectieve moment is daar 
volledig uit de werkelijkheidsinterpretatie verdwenen, 
de theoreticus neemt slechts de Waarheid waar, de 
Laatste Instantie ontplooit zich door contradicties 
heen als de wet van de werkelijkheid. De 'wet', die hij 
er wei eerst zelf in heeft gelegd, zo stelt Pels. Datgene, 
waarover Pels zich opwindt, is de bekende 'list van de 
rede'. Gezuiverd van desmet der 'belangen' kan de in
tellectueel daardoor zijn 'imperiale droom', het ware 
vertoog, realiseren. En hiertegen komt Pels in het ge
weer: 'Als meesterbegrippen als eigendom en macht 
( ... ) uitdrukking geven aan verzwegen machtsdro
men, is het zaak om hun onzichtbare meesters op hun 
beurt te overmeesteren. Als 'Zijne Majesteit de econo
mie' of 'Zijne Majesteit de Staat' in zekere zin 'karak
termaskers' blijken van belanghebbende intellectue-



len, zijn we verplicht om deze begrippen tot menselij
ker en wereldlijker proporties terug te brengen.' (213) 
Waarom precies 'is het zaak ' deze meesters te over
meesteren? Vanuit welke noodzaak, vanuit welke in
stantie (wat zijn 'menselijker proporties'?) zijn we 
daartoe 'verplicht'? Hier komt Pels terecht in een logi
ca van de ontmaskering die evenzeer een logica van de 
rivaliteit is . Wanneer er geen onschuldige ontmaske
ring bestaat, komt vroeg of laat het moment dat het 
masker van de ontmaskering zichtbaar wordt. Pels 
wil, zo blijkt uit het voorbeeld van de dialectiek, het 
subjectieve, arbitraire van deze werkelijkheidsinter
pretatie weer Iaten oplichten. Ironisch genoeg is dat nu 
juist de betekenis van de Laatste Instantie waartegen 
hij zo ageert: soeverein, niet verder herleidbaar, pure 
wilsdaad of schepping. Pels wil het subjectieve, 'on
zuivere', staatsgreep-achtige van de Laatste Instantie 
niet aileen bij anderen zichtbaar maken, maar ook zelf 
weer een plaats geven in de intellectuele wereld, zoals 
aanstonds nog zal blijken. In deze zin verdedigt hij de 
Laatste Instantie. 

Van de andere kant is bet echter duidelijk dat Pels de 
moedervocabulaires definitief wil ontdoen van hun 
quasi-religieuze, theologische elementen. En bet is be
kend - maar er wordt door Pels nauwelijks aandacht 
aan geschonken - dat een term als 'soevereiniteit', 
een van de Laatste Instanties, een religieuse oorsprong 
heeft. Tot verna de Middeleeuwen gold niet macht of 
eigendom, maar aileen God als 'punt van oorsprong' 
(99) van aile macht, als potentia absoluta. Het klas
siek-moderne begrip soevereiniteit is een secularise
ring van deze theologische ' laatste' referent. Niet ver
bazingwekkend dus dat Pels in zijn moedervocabulai
res regelmatig religieuze trekken aantreft, en aan de 
kaak stelt. De Laatste Instanties zijn 'afgodsbeelden', 
zo zegt hij Max Stirner na (213), idolen (82); Pels 
constateert dat macht en eigendom in de moedertalen 
'totemachtig centraal' staan (134); en natuurlijk is 
eigendom regelmatig als een ' heilig' recht (36) be
schouwd. 

In bet verlengde van deze ideologiekritische houding 
ligt zijn aversie tegen krachtige politieke labeling. 
Wanneer hij in zijn zevende hoofdstuk over de zoge
naamde nieuwe managersklasse spreekt, verzet hij 
zich ertegen deze managers als 'slaven(drijvers) van de 
economische concurrentie' of 'plaatsbekleders van 
het kapitaai' (172) te betitelen. Dat verzet is natuurlijk 
niet aileen wetenschappelijk , maar ook politiek. Pels 
heeft afscheid genomen van deze politieke vijand
betiteling. We Ieven immers in een 'kapitalisme zon
der kapitalisten' (167)? Een kapitalisme zonder sub
ject is een kapitalisme dat als macht objectiefis gewor
den, niet meer als arbitraire schepping zichtbaar, een 
'Schicksalsmacht', om een woord van Max Weber te 
gebruiken. Hier toont Pels zijn andere gezicht, eerst 
als Aufklarer, vervolgens als positivist, en onder dit 
opzicht is zijn studie, als afscheid van aile heilige 
waarden in de sociale wetenschap, een typisch product 
van het technische tijdperk , bet tijdvak van de 'declin 
des passions politiques' (Donzelot) . 

Subjectieve impulsen 
We hebben twee tegenstrijdige houdingen in Pels' vi
sie op de verhouding van macht en waarheid onder
scheiden: een positivistische en een meer subjectieve 
duiding. Wat dat laatste betreft: Pels' verdediging van 
de subjectiviteit in de sociale wetenschap begint bij 
zijn affirmatie van de 'onontkoombaarheid' van de ri
valiteit. Nadat hij de 'meesters' heeft overmeesterd 
stelt hij zelf aan bet eind van zijn boek een opvatting 
van 'dualiteit' voor (197; 213 e.v.), waarmee hij wil 
aanduiden dat aile kennis en aile waarheid onvermij
delijk 66k politiek van aard is, dus een uiting van de 
'wil tot macht' van een particuliere groep of klasse. 
Volgens Pels moeten we afscheid nemen van bet door 
Weber nog gehanteerde onderscheid tussen neutrale, 
!outer op bet 'comtemplatieve denken' gerichte woor
den en begrippen, en woorden die, zoals op de titelpa
gina van Hobbes' Leviathan, tegelijk strijdmiddelen 
zijn. Pels citeert dan ook instemmend de twintigste 
eeuwse Hobbes, Carl Schmitt, die poneerde dat aile 
politieke begrippen, voorstellingen en woorden een 
polemische betekenis hebben. Nu geeft het te denken 
dat deze Schmitt niet aileen bet politieke ('das Politi
sche') als vriend-vijandstructuur tot uitgangspunt 
neemt van zijn rechts- en staatsleer, maar tevens 
krachtig vasthoudt aan bet soevereiniteitsbegrip, 
waardoor bet probleem van de Laatste Instantie dat 
Pels wil schrappen bij hem centraal blijft staan. Deze 
Laatste Instantie is bij Schmitt geen grote universele 
waarheid over de Mensheid of de Geschiedenis meer, 
maar een pure, autoritaire 'beslissing' van een macht 
die een einde maakt aan de chaos van de natuur
toestand, waartoe bet politieke in Schmitt's ogen on
herroepelijk leidt. Juist omdat aile politieke begrippen 
polemisch zijn en er geen door aile partijen gedeelde 
Waarheid meer is, staat bet soevereiniteitsprobleem 
bij hem centraal. 
Pels vertegenwoordigt ook een vorm van decisio
nisme, waar hij toegeeft dat 66k bet door hem voor
gestane beginsel van 'dualiteit' van politieke aard is, 
dat wil zeggen een rivaliserende daad, een bevel of een 
'subjectieve impuls' (218). Pels breekt een lans voor 
deze rivaliserende, belangengebonden, subjectieve 
impulsen in de theorievorming, als creatieve, demiur
gische 'eerste ordeningen van de chaos' (218) in de we
reid van de wetenschap, en daarmee zoals gezegd voor 
bet soevereine, niet vooraf gebonden, arbitraire mo
ment in de wetenschappelijke produktie. Soms lijkt 
het er echter op dat hij terugschrikt voor de volledige 
consequenties hiervan. Bijvoorbeeld wanneer hij be
nadrukt dat men van deze subjectieve impulsen 'goed' 
(218) gebruik moet maken: daar wordt bet arbitraire 
moment onmiddellijk ai weer aan een moraal (welke?) 
gebonden. Of als hij rivaliserende intellectuelen die de 
belangengebondenheid van hun kennis loochenen de 
universele deugd van de 'perspectivistische beschei
denheid' (218) wil bijbrengen. Maar als iedereen be
scheiden is, zich volledig bewust van bet !outer subjec
tieve van zijn perspectief, is dan ook de rivaliteit, en 
daarmee de politiek niet ten einde? Hier betreedt de 
andere Pels weer bet toneel, voor wie de grote waar
den, de verheven absoluta en de empathische subjecti-
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viteit hebben afgedaan in onze ontluisterde wereld . 
Hoe tegelijk bescheiden zijn en, zoals Pels zelf, 'de 
meesters overmeesteren'? Nu kan ik langzamerhand 
de vraag beantwoorden, die ik me aan het begin van 
deze bespreking stelde: wie wil Dick Pels met zijn boek 
zelf behagen, wie uitdagen? Uitdagend lijkt zijn studie 
op het eerste gezicht vooral naar allerlei vormen van 
wetenschappelijk en politiek 'universalisme' (197); in 
zoverre vertegenwoordigt Pels in de sociologie het 'af
fect tegen het algemene' (A. Honneth) dat voor het 
postmodernisme in de filosofie karakteristiek wordt 
geacht. Affirmatief lijkt zijn benadering zich te ver
houden tot een soort nieuw realisme dat wars van aile 
'dramatisering' zijn heil zoekt bij zakelijke, techni
sche oplossingen. 
Ik zeg: lijkt, want ik heb proberen aan te tonen dat 
Pels' boek ook een ambivalentie bevat tussen een rela
tivistisch, bijna nederig besef van het einde van aile 
vaandels waar intellectuelen ooit achteraan hebben 
gelopen, en een krachtige verdediging van de subjecti
viteit, en daarmee van de politiek als oorspronkelijke, 
creatieve ingreep in de loop der dingen. 
Door dit laatste element onderscheidt Pels zich, m.i. 
op sympathieke wijze, van de vaak serviele houding 
van de zogenaamde neo-realisten. Zijn hoek, waarin 
voortdurend tegen de Laatste Instantie van de Soeve
reiniteit wordt geageerd, is ook een onthulling en ver
dediging van de soevereiniteit van de Laatste Instan
tie. Studieobjecten zijn, zo merkt Dick Pels in Macht 
of Eigendom op, altijd al ingenomen of bezet. Daar
om is vragen juist in de wereld van het weten indrin
gen. Een indringende studie. 

Th. W.A. de Wit is filosoof, verbonden aan de Katho
lieke Theologische Universiteit Utrecht 

Over de jaren veertig, zestig en tachtig 

Jos Perry bespreekt: 
Jan Bank e.a., In dienst van het gehele volk. De West
europese sociaal-democratie tussen aanpassing en ver
nieuwing 1945-1950. Amsterdam 1987. Uitg. Bert 
Bakker i.s.m. de Wiardi Beckman Stichting. 

Wie twintig jaar geleden jong was en links, krijgt er 
vandaag de dag regelmatig van langs. In deze bundel is 
het weer raak. Het lijkt een hoek over de jaren veertig, 
maar vergis u niet: het is een afrekening van de jaren 
tachtig met de vermaledijde jaren zestig - die periode 
van 'totale intellectuele kaalslag' (aldus Jan Blokker 
in De Volkskrant van 19 april 1988). Wat de jaren 
zestig bejubelden, kan rekenen op verguizing door de 
jaren tachtig, en andersom. Beschouwden de jaren 
zestig de rol van sociaal-democraten in de naoorlogse 
kabinetten, in de woorden van Bank, als 'bewijs van 
onduldbare aanpassing', de jaren tachtig spreken bij 
monde van Bart Tromp van de 'meest succesvoile re
geerperiode' van de PvdA. Wie mocht menen dat dit 
succes verband houdt met theoretische inzichten 
- stokpaard van de jaren zestig! - wordt door Bank 
meteen uit de droom geholpen: 'De beste PvdA-minis
ters waren niet zozeer de denkers maar de bestuur-
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ders'. Als populariteit en stemmenwinst criteria wor
den voor de kwaliteit van politici, is denken inderdaad 
niet meer nodig. 
'Heimwee' en 'trots' zijn de sleutelwoorden van het 
boek. lk deel die gevoelens niet. Trots: op wapenfeiten 
van anderen? Heimwee: naar een tijd toen ik er nog 
niet was en Bart Tromp in de box lag? Potgieter was 
trots op de Gouden Eeuw; Walter Scott had heimwee 
naar de riddertijd . Blijkbaar putten mensen graag uit 
een geldealiseerd verleden troost voor een teleurstel
lend heden. Is dat de essen tie van dit hoek? Het heeft 
er veel van. 

Van Attlee naar Schumacher 
Voor aile duidelijkheid: de bundel gaat niet aileen 
over Nederland. Behalve een samenvattende inleiding 
door Bart Tromp en een slotbeschouwing door Wim 
Kok bevat hij de teksten van vijf lezingen, gehouden 
op een studieconferentie die de Wiardi Beckman 
Stichting in oktober 1986 organiseerde ter gelegenheid 
van haar veertigjarig bestaan. Uit een aantal West
europese Ianden werden deskundigen bij elkaar ge
bracht die de successen en nederlagen van 'hun' socia
listische partijen in de eerste naoorlogse jaren belicht
ten. Om vergelijking en discussie mogelijk te maken 
gebeurde dit aan de hand van een gemeenschappelijke 
probleemstelling. Kort samengevat: wat werd bereikt 
(en wat niet) en waardoor was dit mogelijk? De inlei
ders dienden zich primair te rich ten op de binnenland
se politiek; de analyse van de buitenlandse wettigde 
een aparte conferentie, aldus organisator Jurgen 
Hess. 
Hoe meer conferenties hoe beter, zou ik zeggen, maar 
zeker voor de betreffende periode is zo'n tweedeling 
niet zonder risico's. Zij kan een onderschatting van de 
effecten van de internationale consteilatie in de hand 
werken. De beginnende koude oorlog en het doorzet
ten van het dekolonisatieproces drukten immers hun 
stempel op deze jaren. Plaatst men de internationale 
dimensie tussen haakjes, dan komt de kritiek van de 
jaren zestig en zeventig inderdaad in de Iucht te han
gen. Is dat ook de bedoeling? Volgens inleider Tromp 
is de preoccupatie met buitenlandse en defensiepoli
tiek een ziekteverschijnsel: 'symptoom van onmacht 
en verval'. Die tweede conferentie kan dus zeker inte
ressant worden! Terecht hebben de meeste auteurs 
daar niet op gewacht en waar nodig het internationale 
aspect toch in hun verhaal een plaats gegeven. Hun be
oordelingen en conclusies echter worden sterk ge
kleurd door de hun opgedragen concentratie op bin
nenlands-politieke verworvenheden. 
Het paradepaardje van het Westeuropese socialisme 
in de jaren 1945-1951 was de Britse Labour-regering 
onder Ieiding van Clement Attlee. Over haar handelt 
de bijdrage van Kenneth 0. Morgan, die tevens, als 
enige, een zeer bruikbare beredeneerde bibliografie 
toevoegde. 'Met al haar fouten en gebreken' , aldus 
Morgan, 'bezorgde de regering-Attlee, in de ogen van 
haar aanhangers, Groot Brittannie haar finest hour.' 
Dat niet aileen haar aanhangers er zo over denken 
maar eigenlijk iedereen - wetenschappers en publie
ke opinie -, ' terwijl over zoveel in de Britse geschie-



denis van deze eeuw grote verdeeldheid bestaat', is 
veelzeggend. Morgan heeft dus aile reden om op te 
scheppen, maar doet dit niet. Zijn artikel is een even
wichtige inventarisatie van sterke en zwakke punten. 
Aan de ene kant de nationalisaties, de nagenoeg volle
dige werkgelegenheid, de National Health; aan de an
dere kant de beperkingen van economische en inter
nationaal-politieke aard. Engeland wilde, 66k onder 
Labour, een grote mogendheid blijven, en dat streven 
eiste zijn to!. Het feit dater zich aan het eind van de pe
riode een ernstige botsing in de partij voordeed toen 
gekozen moest worden tussen defensie en sociale 
voorzieningen, onderstreept de betekenis van de inter
nationale context. De oorlog in Korea; Amerikaanse 
druk, de onvrede hierover in eigen kring - finest 
hours duren nooit lang. Het kortstondige succes was 
mogelijk, aldus Morgan, dankzij een grote eensge
zindheid, sterke, gerespecteerde !eiders, en een voor 
Labour gunstig klimaat. 
Zweden was in de jaren 1939-45 buiten de rechtstreek
se oorlogvoering gebleven; maar de bijdrage van 
Thorsten Nybom maakt duidelijk dat de oorlog als 
factor van veranderingen in dit lander niet minder be
langrijk om was. In dat opzicht past Zweden volko
men in de reeks van behandelde Ianden. In andere op
zichten is het een buitenbeentje. De auteur noemt zijn 
land de 'extremist' onder de moderne verzorgingssta
ten. Hier schijnen immers uitsluitend superlatieven 
van toepassing. De grootste publieke sector; de hoog
ste belastingen; verreweg de hoogste graad van werk
gelegenheid; de sterkste arbeidersbeweging ter wereld; 
de langste periode van onafgebroken sociaal-demo
cratische hegemonie ... Twee vragen rijzen er dan: 
hoe speelden de Zweedse kameraden dat allemaal 
klaar? En: zijn de mensen daar inderdaad gelukkiger 
dan elders? De tweede vraag komt niet aan de orde; de 
beantwoording van de eerste stelt enigszins teleur. 
Duidelijk wordt wei dat de deskundigen het niet eens 
zijn over de juiste karakterisering van 'het Zweedse 
model'. Eenstemmigheid bestaat wei over de grote rol 
van de Zweedse arbeidersbeweging repectievelijk de 
sociaal-democratie. Maar nogmaals: wat maakte haar 
successen en de langdurigheid van haar leidende rol 
mogelijk? Nybom constateert dat een overtuigend po
litiek alternatief voor de sociaal-democratie ontbrak; 
maar daarmee verschuift hij eigenlijk het probleem. 
Verder is er, alweer, sprake van 'een superieure poli
tieke en organisatorische Ieiding', ofschoon vrijwel 
geen namen worden genoemd. Ook doet de auteur ly
risch over de goed georganiseerde, homogene, vol
strekt loyale en gedisciplineerde arbeidersklasse. Dat 
beeld van roerende eensgezindheid schijnt echter 
enigszins op gespannen voet te staan met wat hij zelf te 
berde brengt over verkiezingsuitslagen, arbeidscon
flicten en de rol van de communisten. Als er a! een 
consensus was, dan was het een 'bevochten' consen
sus, en juist daarover' en over de kosten, had ik graag 
meer gehoord! 
Interessanter zijn de bijdragen over Belgie en Neder
land, geschreven door respectievelijk Mieke van Hae
gendoren en Jan Bank. (Een toegezegde bijdrage over 
Frankrijk vie! jammer genoeg uit.) De ontwikkelingen 

in beide Ianden vertonen opmerkelijke parallellen. 
Terwijl in Groot-Brittannie en Zweden de sociaal
democraten op regeringsniveau de dienst uitmaakten, 
namen zij in Belgie en Nederland vanuit een minder
heidspositie dee! aan coalitieregeringen. In beide ian
den bleek de verzuiling in de arbeidersorganisaties een 
taaier Ieven te leiden dan socialisten en communisten 
hoopten. In beide Ianden was de positie van de sociaal
democratie na de oorlogsjaren politiek versterkt 
- VanAckerenDreesbe!ichaamden de rol van de so
cialisten in de illegaliteit - maar de electorale winst 
vie! tegen. De communisten daarentegen kwamen met 
grote fracties in de parlementen en in Belgie zelfs, tot 
1947, in de regering. Ter rechterzijde namen de con
fessionelen een sterke positie in; in beide Ianden wisten 
zij hun stempel te drukken op voor de sociaal-demo
cratie cruciale hervormingsplannen (sociale zeker
heid; publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie) en van 
nationalisatie of socialisatie kwam niets. Natuurlijk 
zijn er ook verschillen. In Belgie bracht de 'konings
kwestie' de samenleving op de rand van een burger
oorlog: op zichzelf een factor die de kansen op welsla
gen van een socialistische hervormingspolitiek nadelig 
belnvloedde. Dat laatste kan volgens de auteur ook ge
zegd worden van de macht van de katholieke kerk en 
haar organisaties (een factor die ook in het zogenaamd 
calvinistische Nederland niet onderschat mag wor
den). Bank wijst bovendien nog op weerstanden in het 
ambtelijk apparaat. AI met a! konden de sociaal-de
mocraten slechts in beperkte mate profiteren van het 
voor hen gunstige tij. 
Als dat tij ergens gunstig scheen was het overigens in 
Duitsland in 1945. Kurt Klotzbach, auteur van de bij
drage over (West-)Duitsland, wijst erop dat in de eer
ste jaren na de ondergang van het Derde Rijk 'bij de 
overweldigende meerderheid van de Duitse bevolking, 
en in de twee belangrijkste politieke kampen, zoiets als 
een consensus leek te bestaan over de noodzaak van 
een nieuwe, antikapitalistische ordening.' Waarom 
ging het feest niet door? Waarom bleef de SPD oppo
sitiepartij en kwam er van haar socialistische ideeen zo 
weinig terecht? Ook in het Duitse geval kan iemand 
die deze vragen wil beantwoorden de internationale 
politiek moeilijk buiten beschouwing Iaten. Klotzbach 
ontkent niet dat de Westelijke geallieerden een belang
rijke rol speelden, a! is die rol volgens hem in het verle
den vaak overdreven. Zelf zoekt hij de verklaring ech
ter vooral in het sociale klimaat en de politieke cultuur 
van de periode. Hij spreekt over de betekenis van het 
gezin (niet een specifiek Duits verschijnsel, lijkt mij), 
over 'sociale reprivatisering', 'gedeeltelijke depolitise
ring' en een 'daling van het socialistisch bewustzijn'. 
Uiteindelijk reikt zijn conclusie toch niet vee! verder 
dan de constatering dat 'de' Duitser meer zag in Kon
rad Adenauer dan in Kurt Schumacher. Schumacher 
was te zeer een anachronisme geworden. Gegeven het 
feit dat West-Duitsland na 1945 onder Ieiding van grijs
aards weer is opgebouwd, zou de vraag dus moeten lui
den: wat maakte de oude vos Adenauer aantrekkelijker 
dan de bijna twintig jaar jongere Schumacher? 
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De lessen 
Als proeven van geschiedschrijving zijn de beschou
wingen over Engeland, Belgie en Nederland van goede 
kwaliteit, terwijl die over Zweden en West-Duitsland 
enigszins tegenvallen. De overeenkomst in vraagstel
ling en periodisering heeft een bundel opgeleverd die 
biedt wat een bundel bieden moet: meer dus dan een 
toevallige verzameling losse stukken. Maar hoe staat 
het met de lessen? 
Er is een ondertoon van euforie bespeurbaar, en de 
verklaring voor de successen zoekt men vooral in de 
kwaliteit van de partijen (eensgezindheid, discipline, 
sterke, bekwame !eiders, pragmatisme). De euforie 
dee! ik niet en verklaringen zoek ik elders. Bekwame 
!eiders kan ik zowel voor als na de betreffende periode 
bij bosjes aanwijzen. Eensgezindheid is een betrekke
lijk iets (ik wees er a! op in het Zweedse geval) en bo
vendien is het gedisciplineerd achter sterke mannen 
aan marcheren op zichzelf niets om blij mee te zijn. 
Het feit dat diverse auteurs op die eensgezindheid zo
veel nadruk leggen zegt vooral iets over de manier 
waarop ze naar de huidige situatie kijken; over hun 
heimwee naar het wij-gevoel. 
Het zijn naar mijn idee in de eerste plaats de uitzon
derlijke omstandigheden in West-Europa direct na de 
Tweede Wereldoorlog geweest die de opmerkelijke rol 
van de sociaal-democratische partijen mogelijk maak
ten. In een door crisis en oorlog geteisterde samenle
ving waren de weerstanden tegen sturing van economi
sche processen drastisch verminderd. De wenselijk
heid, in vee! gevallen de noodzaak (denk aan voedsel
distributie) van overheidsingrijpen werd nauwelijks 
aangevochten. Daarbij moest echter afstand worden 
genomen van fascistische, nationaal-socialistische en 
communistische 'oplossingen'. Juist de sociaal-demo
cratie respectievelijk het pragmatische element in deze 
stroming kwam in aanmerking voor het klaren van het 
karwei: zij had immers altijd a! een actieve rol van de 
staat op economisch en sociaal gebied voorgestaan, 
was inmiddels principieel aanhangster van de parle
mentaire democratie geworden en in haar anticommu
nisme soms nog fanatieker dan de rechterzijde. 
Het tij was gunstig . Maar regeren is een ding; oogsten, 
je programma uitvoeren is een ander. Noch voor de 
Belgische socialisten, noch voor de Zweedse kan de 
periode 1945-1950 als oogsttijd bij uitstek worden ge
zien; voor de Westduitsers a! helemaal niet. Of het 
voor hun Engelse en Nederlandse kameraden anders 
lag is de vraag. De nationalisatie van particuliere on
dernemingen pakte in Engeland averechts uit en bleef 
aan onze kant van de Noordzee steken bij de Neder
landsche Bank. Op het terrein van de medezeggen
schap werd nergens grote vooruitgang geboekt. Con
junctuurbeheersing, werkgelegenheid, sociale zeker
heid, de opbouw van de verzorgingsstaat, het zijn alle
maal belangrijke zaken, maar ze stonden ofvielen niet 
met regeringsdeelname van socialisten (zie West
Duitsland). Intussen compromitteerden diezelfde so
cialisten zich door hun aandeel in nieuwe oorlogen: de 
oude oorlog tegen vermeende en echte communisten 
in binnen- en buitenland, en de vaak zeer hete oorlog 
tegen bewegingen voor onafhankelijkheid in de toen-
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malige kolonieen. 
Juist deze elementen in het optreden der sociaal-de
mocratie hebben in de jaren zestig en zeventig tot vee! 
kritiek en bier en daar ook zelfkritiek aanleiding gege
ven. Het zinloze bloedvergieten en de talrijke oorlogs
misdaden, gepleegd onder medeverantwoordelijkheid 
van de toenmalige kopstukken der PvdA, maken het 
voor menigeen moeilijk, in de jaren 1945-1950 'haar 
meest succesvolle regeerperiode' te zien. Thans is het 
blijkbaar niet meer bon ton aan dergelijke zaken te 
herinneren - Lou de Jong heeft het gemerkt. De jaren 
tachtig houden meer van succesverhalen en kiezen 
voor het overige een understatement. Ze spreken niet 
over oorlogsmisdaden, maar mompelen iets over 
' noodgedwongen vuile handen moeten maken' (Kok). 
Noodgedwongen? Hoezo? 
De gemiddelde leeftijd in de PvdA schijnt thans rond 
de vijftig te liggen. Ik wens de partij voor de jaren ne
gentig niet aileen bekwame !eiders en bestuurders, 
maar ook en vooral een generatie dwarse nieuwko
mers die een oude, simpele waarheid herontdekt: dat 
regeren geen doe! op zichzelf is, en dat de prijs ook te 
hoog kan zijn. 

Jos Perry is historicus en vertaler 
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Koude douche 

In de jaren zestig werd ook de PvdA slachtoffer van de 
angst om voor 'anti-communistisch' door te gaan. 
Sleutelwoord in de beoordeling van de politiek van de 
Sowjet-Unie en verwante regimes werd voortaan 'be
grip'. Begrip, bijvoorbeeld, voor de 'historische 
noodzaak' van de Berlijnse Muur. Deze houding moet 
echter scherp worden onderscheiden van sympathie 
voor het 'socialistisch experiment' die zo karakte
ristiek was voor halve en hele 'fellow-travellers'. In dit 
opzicht verloochende de PvdA - zij het verhalen -
niet haar principiele anti-communisme, dat vee! ouder 
is dan de koude oorlog, en voor het eerst geformuleerd 
is in de nog altijd interessante pamfletten-oorlog tus
sen Lenin, Trotski en Kautsky na de bolsjewistische 
greep naar de macht. 
Het 'begrip' voor de Sowjet-Unie werd voortaan ge
presenteerd als een afstandelijke, op hoge beginselen 
gebaseerde, schatting van de machtsverhoudingen op 
wereldniveau. Bij de kwestie van de kruisvluchtwa
pens bereikte deze opstelling een climax. De Westelij
ke reactie op de voortgaande bewapeningsinspanning 
van de Sowjet-Unie werd als eenzijdige actie voor
gesteld en vervolgens tot onderwerp van binnenlandse 
politiek gereduceerd. 
Nu gaat het er blijkbaar om Gorbatsjow te 'he! pen'. 
In dit opzicht zetten, zo stel ik me voor, recente uitla
tingen van de zijde van de Sowjet-Unie over het dub
belbesluit van de NA YO de partijgenoten onder een 
koude douche. Daarin wordt de uitbreiding van het 
Sowjetrussische militaire potentieel in de jaren zeven
tig en tachtig een typisch symptoom van het verstarde 
'oude denken' genoemd, waarop wei een reactie van 
deNA YO moest volgen. 
De vraag die daarna gesteld dient te worden luidt: zou 
het 'nieuwe denken' ooit een kans hebben gekregen als 
het 'oude' succes had geboekt, en de PvdA haar zin 
had gekregen: de NAVO installeert geen Pershing-If's 
en kruisvluchtwapens, de Sowjet-Unie gaat door ('be
grip'?) met de installatie van SS20's, etc .? Wie heeft 
Gorbatsjow tot nu toe meer 'geholpen', vredesbewe
ging en PvdA, of deNA YO? Zulke vragen onderstre
pen aileen maar de noodzaak dat de partij zich uitein
delijk een realistisch beeld dient te vormen van de ont
wikkelingen in de Sowjet-Unie en het Oostblok. 
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De betekenis en de beperkingen van bet 
postmodernisme als politieke filosofie 

Een van de interessantste debatten die binnen de he
dendaagse filosofie en sociale theorie gevoerd wor
den, is het zogenaamde modernisme-postmodernisme 
debat. In dit debat is ondermeer de vraag aan de orde 
of de hoop en de verwachtingen van de Verlichting 
niet als achterhaald en zelfs gevaarlijk overboord ge
zet moeten worden, omdat de ontplooiing van de men
selijke rationaliteit (waarop de verlichtingsdenkers 
van Kant tot Marx hun hoop gevestigd hadden) ons 
het tegendeel van een vrije maatschappij heeft ge
bracht. Is de pretentie dat een betere samenleving met 
rationele middelen dichterbij gebracht kan worden 
iiberhaupt te handhaven, of moeten dergelijke preten
ties - die tot nu toe bepalend geweest zijn voor het 
zelfbegrip van de socialistische traditie - principieel 
gewantrouwd worden en misschien zelfs helemaal 
worden opgegeven, omdat het project van de moderne 
tijd en de hooggespannen verwachtingen van de Ver
lichting in de twintigste eeuw op een geweldig en ge
welddadig fiasco uitgelopen zijn? En als dat inder
daad zo is, welke mogelijkheden blijven er dan nog 
over om geweld en onrecht binnen een 'postmoderne 
maatschappij' aan de orde te stellen, of hebben derge
lijke begrippen in een postmodern tijdperk hun bete
kenis verloren omdat zij verwijzen naar illusoire uni
versele normen, die in werkelijkheid niet meer behel
zen dan de ontoelaatbare generalisering van Iokale be
Iangen? 
Hoewel dergelijke vragen een grote filosofische en po
litieke betekenis hebben, wordt het modernisme
postmodernisme debat helaas gekenmerkt door een 
verregaande onoverzichtelijkheid en door aanzienlij
ke verwarring over de betekenis van de begrippen die 
door de verschillende partijen gebruikt worden. In dit 
artikel doe ik een poging de inzet van het debat te ver
helderen en zicht te bieden op de mogelijke betekenis 
en op de beperkingen van het postmodernisme als po
litieke filosofie . Ik begin met een korte terugblik op 
het ontstaan van het postmodernisme en een analyse 
van de uiteenlopende betekeniscomponenten van dit 
begrip, om zodoende tot een eerste afpaling te komen. 
Vervolgens ga ik wat dieper in op de ideeen van de be
langrijkste hedendaagse vertegenwoordiger van het 
postmodernisme, Jean Franfois Lyotard, in het bij
zonder op zijn bekendste boek, La condition postmo
derne en op zijn filosofische hoofdwerk, Le Difje
rend. Ik besluit met een poging tot evaluatie van de be
tekenis van het postmodernisme als politieke filosofie. 

Wat is bet postmodernisme? 
De meeste commentatoren zijn het erover eens dat het 
postmodernisme als culturele stroming zijn oorsprong 
heeft in de literatuurwetenschap. In zijn recente 

overzichtsboek 1 wijst Wolfgang Welsch op een artikel 
uit 1969 van de Amerikaanse literatuurcriticus Leslie 
Fiedler, waarin het begrip 'postmodern' voor het eerst 
in de hedendaagde betekenis wordt gebruikt. In dit ar
tikel - dat overigens volkomen in postmoderne stijl 
niet in een literair tijdschrift, maar in Playboy is ver
schenen - kondigt Fiedler een afscheid van de mod er
ne literatuur aan, zoals onder andere belichaamd in 
het werk van Marcel Proust, James Joyce en Thomas 
Mann. Met name de opvatting dat deze vorm van lite
ratuur als een absoluut hoogtepunt in de wereldlitera
tuur beschouwd kan worden en de daarmee verbon
den strikte scheiding tussen 'echte' literatuur en 'mas
sakunst', worden door Fiedler van tafel geveegd. De 
moderne literatuur is dood, maar de geboorteweeen 
van een andere, postmoderne literatuur kondigen zich 
reeds aan. Deze postmoderne literatuur bevindt zich 
niet Ianger in een ivoren toren, maar probeert juist om 
de kloof te dichten tussen experts en leken, tussen pro
fessionalisme en amateurisme. Daartoe vermengt de 
postmoderne literatuur welbewust verschillende stij
len, die voorheen als absoluut onverenigbaar werden 
beschouwd, bijvoorbeeld stilistisch purisme met 
volkskunst, sprookjes en mythische elementen. De 
postmoderne schrijver is volgens Fiedler een dub
belspion: hij maakt dee! uit van meerdere kampen en 
voelt zich evenzeer thuis in de sfeer van high-tech als in 
de sfeer van sprookjes of meditatie. 
Daarmee biedt Fiedler een eerste formulering van een 
centraal kenmerk dat in aile latere postmodernistische 
perspectieven teruggevonden kan worden, namelijk 
de bewust nagestreejde combinatie van heterogene 
elementen, die niet in een hogere synthese worden sa
mengesmolten, maar in hun heterogeniteit naast el
kaar blijven staan. 
Dit oorspronkelijk in de literatuurtheorie ontwikkelde 
postmodernisme-begrip is vervolgens in de architec
tuurtheorie ge!mporteerd, met name door Charles 
Jencks, die zelfbenoemde paus van het postmoder
nisme in de architectuur. 2 Jencks neemt met vee! 
aplomb afscheid van de moderne, op functionaliteit 
gerichte architectuur, zoals die in de twintigste eeuw 
met name door Le Corbusier, Gropius en Mies van der 
Rohe uitgedragen is, en bepleit daartegenover een 
postmoderne architectuur, die naast en tegenover het 
gezichtspunt van de functionaliteit ook andere stijl
principes toelaat, bijvoorbeeld elementen uit de antie
ke bouwkunst, citaten uit de Barok, lokale bouwstij
len, enzovoort. In het verlengde van deze stellingname 
introduceert Jencks het begrip dubbelcodering ter ka
rakterisering van postmoderne architectuur: een post
modern bouwwerk moet tegelijkertijd minstens twee 
bevolkingsgroepen aanspreken, bijvoorbeeld niet al-
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leen architectonisch gelnteresseerden (die bijvoor
beeld begeesterd kunnen raken door de wetenschap 
dat de daklijn van een postmodern gebouw exact de
zelfde optische correctie vertoont als het Parthenon in 
Athene) maar ook de lokale bevolking, die heel andere 
maatstaven aanlegt, zoals wooncomfort en de mate 
waarin de bouwstijl aansluit bij plaatselijke tradities . 
Dit punt kan nader toegelicht worden aan de hand van 
Umberto Eco 's De naam van de roos. Dit postmoder
nistische paradepaardje kent vele lagen, die onafhan
kelijk van elkaar 'genoten' kunnen worden. Het bevat 
bijvoorbeeld vele verwijzingen naar filosofische con
troverses, die voor kenners van de middeleeuwse filo
sofie hoogst amusant zijn . Maar het hoek laat zich 
ook genieten wanneer men volstrekt over die verwij
zingen heen leest en slechts het verhaal en de intrige tot 
zich neemt. Zodoende biedt het een aanschouwelijk 
voorbeeld van een centraal postmodernistisch princi
pe: de combinatie van heterogene elementen die in hun 
heteroginiteit niet aan een hogere eenheid onderwor
pen worden. 
Dat zelfde principe kan zonder moeite teruggevonden 
worden in de postmoderne beeldende kunst, die ge
kenmerkt wordt door het naast elkaar en op gelijke 
voet toelaten van een veelheid van '.quasistijlen', zoals 
het gebruik van cliches en plagiaat, van parodie en 
pastiches, kitsch en klassiek . 
Deze pluriformiteit en heteroginiteit verwijzen ook 
naar de maatschappijkritische dimensie, die in ieder 
geval voor het postmodernisme en Jencks kenmer
kend is . Hij verwijt namelijk de moderne, op functio
naliteit gefixeerde architectuur, dat zij ten onrechte 
aanspraak maakt op universaliteit, dat zij ten onrech
te claimt bouwprincipes te vertegenwoordigen die op 
algemene toepasbaarheid en universele geldigheid 
aanspraak kunnen maken. De praktische realisering 
van deze universaliteitsclaim in de vorm van de 'inter
nationale stijl ' belichaamt volgens Jencks een vorm 
van onderdrukking, omdat afwijkende bouwstijlen 
door de dominantie van de 'internationale stijl' geen 
kans krijgen. De postmoderne architectuur daarente
gen komt uitdrukkelijk op voor pluriformiteit en hete
roginiteit en staat kritisch tegenover universaliteits
claims en de daarmee verbonden eenheidssuggesties, 
die maar a! te makkelijk tot uitsluiting van het afwij
kende Ieiden. 

De postindustriele samenleving 
Hiermee is een eerste belangrijke component van het 
begrip 'postmodern' - afkomstig uit de Iiter~tuur- en 
architectuurtheorie en de beeldende kunst - in grote 
Iijnen aangeduid: het verwerpen van eenheid, totali
teit en universaliteit en het opkomen voor heterogini
teit en radicaal pluralisme. Een tweede component, 
die dwars op de eerste staat, heeft een sociologische en 
cultuurfilosofische herkomst en betreft de culturele 
gevolgen van de veranderingen die zich de afgelopen 
decennia in economisch en technologisch opzicht heb
ben voorgedaan in Westerse maatschappijen. De 
Amerikaanse socioloog Amitai Etzioni komt de 'eer' 
toe het begrip postmodern als eerste in deze zin ge
bruikt te hebben. In The Active Society uit 1968 stelt 
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Etzioni dat de moderne tijd in 1945 eindigt, omdat 
omstreeks dat tijdstip een omslag plaats vindt in de 
ontwikkeling van de moderne technologie, in het bij
zonder op het gebied van communicatie, energiewin
ning en kennisverwerving. Het postmoderne tijdperk 
dat na de Tweede Wereldoorlog begint wordt geken
merkt door een permanente toename van de efficientie 
en de maatschappelijke betekenis van deze technolo
gieen, met als gevolg dat de waarden die met behulp 
van die technologieen gediend zouden moeten wor
den, in toenemende mate in het gedrang komen. Daar
mee is volgens Etzioni de fundamentele uitdaging ge
geven om de verzelfstandigde technologieen aan nor
matieve restricties te onderwerpen . V oor Etzioni is het 
belangrijkste kenmerk van het postmoderne tijdperk 
dan ook dat beide ontwikkelingsmogelijkheden 
openstaan: zowel de totale overmacht van de nieuwe 
technologieen en het uitdrogen van aile normativiteit, 
als het ontstaan van een 'actieve maatschappij', waar
binnen de technologische ontwikkeling normatief aan 
banden gelegd is en in dienst zal staan van cultureel ge
definieerde waarden, in plaats van die te overheersen . 
Binnen de sociologie hebben echter noch Etzioni's 
denkbeelden , noch zijn terminologie school gemaakt. 
In plaats van de 'postmoderne' samenleving is binnen 
de sociologie het begrip 'postindustriele maatschap
pij' ingeburgerd geraakt, onder andere via het werk 
van David Riesmann en Alain Touraine. De meest in
vloedrijke theoreticus van de 'postindustriele maat
schappij' is echter Daniel Bell, die met name in neo
conservatieve kringen vee! prestige geniet. Het belang
rijkste kenmerk van de postindustriele maatschappij 
is volgens Bell dat niet Ianger machine-technologieen 
bepalend zijn voor de economische vooruitgang, maar 
'informatie-technologieen': er is sprake van een pri
maat van theoretische kennis en een versmelting van 
wetenschap en techniek, die zowel voor de technologi
sche vooruitgang als voor de bewuste planning van de 
maatschappelijke ontwikkeling bepalend zijn gewor
den. De postindustriele maatschappij belichaamt zo
doende voor Bell geenszins een radicale breuk met de 
industriele samenleving: de technocratische tendenzen 
die daarbinnen ook a! aanwezig waren, worden in de 
postindustriele maatschappij eenvoudigweg volledig 
dominant. 
Desalniettemin is er wei degelijk sprake van een be
langrijk verschil, omdat de postindustriele maat
schappij door een nieuw gevaar bedreigd wordt. De 
moderne cultuur is volgens Bell in toenemende mate 
gericht op individuele zelfverwerkelijking en op per
soonlijk genot en dreigt zodoende in botsing te komen 
met de eisen die een technologisch hoog ontwikkelde 
economie stelt. Een steeds hedonistischer cultuur zal 
echter op den duur niet in staat zijn een steeds techno
cratischer economisch systeem te dragen. 3 Bell ziet 
met andere woorden in de hedendaagse cultuur geen 
aanknopingspunten voor een normatieve controle van 
de technologische ontwikkeling, zoals Etzioni die nog 
zag, maar ziet slechts een zich verdiepende kloof tus
sen een hedonistische cultuur en een technocratisch 
economisch systeem, een kloof waarin de postin
dustriele maatschappij zijn ondergang tegemoet 
dreigt te gaan. 
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Een nog zwartere versie van deze bezorgde diagnose 
wordt verdedigd door de Duitse cultuurfilosoof Ar
nold Gehlen en - vanuit een totaa1 andere achter
grond - door de Franse filosoof Jean Baudrillard. 
In zijn uit 1975 daterende bundel Einblicke stelt Geh
len dat de geschiedenis zoals die door de Verlichting 
werd gedacht, als een proces dat een immanente zin 
heeft en vooruitgang te zien geeft, tot een einde geko
men is. Zin en vooruitgang zijn achterhaalde en illu
soire categorieen geworden. Hoogontwikkelde in
dustriele maatschappijen belichamen volledig zelfge
noegzame systemen, die geen enke1e cu1turele impuls 
meer nodig hebben of kunnen gebruiken. Technisch
wetenschappelijke vooruitgang en de institutionele in
kapseling van steeds grotere groepen mensen zijn de 
enig overgebleven realiteiten. Cultuur is tot theater ge
worden en de geschiedenis is tot een einde gekomen. 
Een verwante, nog radicaler geformuleerde diagnose, 
is te vinden in het werk van Jean Baudrillard. In een 
aanta1 boeken waarvan de toon steeds apocalytischer 
wordt, culminerend in Les strategies fatales uit 1983, 
betoogt Baudrillard dat moderne maatschappijen in 
een toestand van 'hypertelie' zijn beland. Wij verke
ren in een situatie voorbij aile doeleinden, een situatie 
waarin geen verschillen meer bestaan omdat we omko
men in de veelvormigheid, zodat alles indifferent is ge
worden en aile amusement en informatie ernaar tende
ren ruis te worden. Kenmerkend voor onze maat
schappij zijn de woekering en de cloon. Groei is aileen 
nog maar toename van steeds hetzelfde, copieen van 
copieen of uitdijende, structuurloze vleesmassa's, vet
zucht en kanker. Iedereen en alles is overvoerd - met 
eten, met informatie, met amusement - zodat er niets 
meer is dat er iets toe doet. We Ieven in ongekende 
rijkdom en omvattende verzorging, de utopie is aan
gebroken, de idealen van de Verlichting zijn gereali
seerd; maar het resultaat is terreur: een homogene 
ruimte, waar uiteindelijk aileen maar ruis te horen is. 4 

Het poststructuralisme 
Hiermee is de tweede betekeniscomponent van het be
grip 'postmodern' summier aangeduid: het postmo
derne tijdperk wordt gekenmerkt door de overmacht 
van verzelfstandigde technologieen en door de on
macht van de cultuur, die tot theater gedegradeerd is, 
tot een onderscheidsloze overvloed van tekens die uit
eindelijk nergens meer naar verwijzen. 
Tenslotte dient nog een derde betekeniscomponent 
van het begrip 'postmodern' genoemd te worden, die 
uit de hedendaagse filosofie stamt en herleid kan wor
den op de ideeen die binnen het Franse poststructura
lisme ontwikkeld zijn, met name door Jacques Derri
da en Michel Foucault. 5 

Een eerste gedachtenlijn die voor deze betekeniscom
ponent bepalend is, kan aangeduid worden als 'de on
dergang van het rationele subject'. Een groot dee! van 
de moderne filosofie, van Descartes en Kant tot en met 
Husser!, is gericht op de analyse en de filosofische ver
antwoording van de rationele vermogens van het 
(mannelijke!) subject. Het denkende en handelende 
subject wordt in de moderne filosofie opgevat als een 
zelfgenoegzaam centrum van betekenisgeving en we-

re1donts1uiting, in staat tot reflexief ze1finzicht en tot 
het verwerven van objectieve kennis van de werkelijk
heid, die hem in staat ste1t zijn omgeving te beheersen 
en zijn eigen doeleinden zo effectief mogelijk te reali
seren. Dit beeld van het rationele subject is in de loop 
van de twintigste eeuw aan het wankelen geraakt, on
der andere onder invloed van Wittgensteins latere 
werk, waarin de betekenis van begrippen en de geldig
heid van kennis niet Ianger als 'prestaties' van het ra
tionele subject worden opgevat, maar als sociaal ge
constitueerd worden beschouwd. 6 Een verwante, zij 
het anders geaarde gedachtengang kan gevonden wor
den in het Franse structuralisme, dat vooral via het an
tropo!ogische werk van Levi-Strauss bekend is gewor
den, maar dat zijn belangrijkste wortels heeft in de 
taalfilosofie van Ferdinand de Saussure, ontwikkeld 
aan het begin van de twintigste eeuw. 
Volgens De Saussure kan de betekenis die begrippen in 
een bepaalde taal bezitten geanalyseerd worden inter
men van een rege!-systeem, een structuur, die 'beteke
naren' (signifiants) aan 'betekenden' (signifies) kop
pelt, zodanig dat enerzijds de betekenaren eenduidig 
van elkaar onderscheiden zijn, en anderzijds hun mo
gelijke combinaties volledig vastliggen: 7 De elementen 
binnen een bepaalde structuur worden dus vastgelegd 
door het geheel van de relaties waarin zij tot de andere 
elementen staan, dat wil zeggen zij worden bepaald 
door de structuur. Structuren belichamen zogezien 
zelfgenoegzame en afgesloten gehelen, die aile moge
!ijke combinaties en transformaties, die binnen hun 
'domein' p!aats kunnen vinden eens en voor altijd 
vastleggen (en in die zin ook tot op zekere hoogte als 
een uitvergroting van het 'rationele subject' kunnen 
worden beschouwd). 
Poststructuralisten nu bestrijden in de eerste plaats 
deze notie van de zelfgenoegzaamheid en afgesloten
heid van het systeem van regels dat de structuur uit
maakt, en daarmee ook de mogelijkheid om de waar
de van de elementen van een systeem, bijvoorbeeld de 
betekenis van begrippen, eenduidig te bepalen. Vol
gens Derrida kennen de verwijzingsrelaties tussen te
kens geen einde. Tekens verwijzen niet naar iets wat 
buiten teksten, in 'de realiteit' bestaat, noch wordt 
hun mogelijke waarde vastge!egd door een afgesloten 
en reflexief toegankelijk systeem van regels. Tekens 
zijn sporen die s!echts naar andere sporen verwijzen, 
zoals een ingedrukte ruit een spoor vormt van een in
breker, maar een inbreker op zijn beurt een 'spoor' 
vormt van bepaalde eigendomsregels. Tekens maken 
anders gezegd dee! uit van een geheel van verwijzings
relaties dat nergens stopgezet kan worden, dat niet 
naar een oorsprong teruggeleid kan worden, noch de
finitief tot stilstand kan worden gebracht: de tekens 
zijn opgenomen in een spel van differenties, dat hen 
enerzijds, als geheel van verschillen, betekenis ver
leent, maar anderzijds hun betekenis uiteindelijk on
bepaald laat, omdat ieder teken spoor van andere, 
eventueel toekomstige tekens is, en zodoende nooit 
definitief bepaalbaar is. 8 

Waar het structuralisme enerzijds afscheid neemt van 
het autonome, rationeel denkende en handelende sub
ject, omdat de vermogens van het subject herleid wor-
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den op aan aile subjectiviteit voorafgaande structu
ren, houdt het anderzijds vast aan dit grondbegrip van 
de moderne westerse filosofie, omdat nu aan structu
ren tot op zekere hoogte de eigenschappen van het ra
tionale subject worden toegekend. Langs een andere 
weg komt ook het structuralisme om zo te zeggen bij 
een geordende werkelijkheid uit. In het poststructura
lisme gaat ook die orde overboord: structuren zijn al
tijd 'lek', het spel der differenties beantwoord niet aan 
een onveranderlijke metaorde. Niet aileen het subject 
verdwijnt zodoende als auto nome bron van zin- en be
tekenisgeving uit beeld, ook de ordenende, betekenis
garanderende en totaliteit-handhavende 'werking' 
van structuren wordt in het poststructuralisme als een 
onhoudbare illusie ontmaskerd. 
Dat kan nader toegelicht worden aan de ontwikkeling 
in het den ken van Michel Foucault, naast Derrida zon
der twijfel de belangrijkste en meest invloedrijke 
poststructuralistische denker. Hoewel Foucault ont
kende structuralist te zijn, vertoont met name zijn 
vroegere werk duidelijke structuralistische kenmer
ken. In Les mots et les choses uit 1966 bijvoorbeeld 
probeert Foucault onder andere te Iaten zien dat de 
kennisverwerving die in de menswetenschappen 
plaatsvindt niet begrepen kan worden als de accumu
latie van rationeel gefundeerde inzichten in het den ken 
en handelen van het moderne subject, maar opgevat 
moet worden als een specifiek discours, waarvan de 
mogelijkheidsvoorwaarden worden vastgelegd door 
een epistemologisch veld, een episteme, waarvan de 
betrokken wetenschappen zich niet bewust zijn, maar 
dat hun activiteiten volledig vastlegt. 'De mens' die 
zowel het object als het produkt van de mensweten
schappen vormt, bestaat slechts binnen een specifieke 
historische kenstructuur en staat op het punt te ver
dwijnen: wij beleven de dood van de mens, zoals Fou
cault stelt, dat wil zeggen de dood van het tegelijker
tijd autonome en wetenschappelijk geobjectiveerde 
subject, dat het produkt is van de moderne episteme. 
Deze voorstelling van zaken vormt enerzijds een breuk 
met het structuralisme, omdat Foucault verschillende 
epistemes onderscheidt, die radicaal van elkaar onder
scheiden zijn en niet op hun beurt vanuit een omvat
tende 'superstructuur' verklaard kunnen worden. 
Maar anderzijds blijft Foucault in de jaren zestig nog 
gebonden aan structuralistische vooronderstellingen, 
voorzover hij epistemes als zelfgenoegzame, in zich 
besloten structuren analyseert, die de mogelijkheids
voorwaarden voor de kennisproduktie die daarbinnen 
plaatsvindt volledig vastleggen. 
In de tweede fase van zijn ontwikkeling, ongeveer van
af 1970, verdwijnt deze notie naar de achtergrond, en 
komen de praktijken op de voorgrond te staan waarin 
de sociaalwetenschappelijke kennisverwerving inge
bed is. Foucault richt zijn aandacht nu expliciet op de 
machtseffecten die met de produktie van 'ware ken
nis' verbonden zijn. De sociale wetenschappen ver
schijnen nu als leveranciers van specifieke 
machtstechnieken, in het bijzonder het panoptische 
toezicht en het classificerende en normerende onder
zoek, die zich ontwikkelen en gestalte krijgen in speci
fieke institutionele verbanden, zoals scholen, zieken-
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huizen, inrichtingen, fabrieken en gevangenissen. 
Ware kennis en macht vormen zogezien twee kanten 
van dezelfde medaille. Sociaalwetenschappelijke ken
nis wordt geproduceerd in het kader van asymmetri
sche relaties, waarin de onderzochten - of dat nu 
leerlingen, arbeiders, zieken, gevangenen of gekken 
zijn - altijd als object van informatie, nooit als sub
ject van communicatie tegemoet getreden worden. De 
sociaalwetenschappelijke kennisverwerving, zegt 
Foucault, is gericht op het creeren en in stand houden 
van 'produktieve en volgzame lichamen' .9 

In de tweede fase van Foucaults ontwikkeling staan 
zodoende niet Ianger structuren van het weten cen
traal, maar de twee-eenheid van macht en kennis en de 
concrete praktijken waarin die twee-eenheid gestalte 
krijgt. Radicaler nog dan in zijn eerste fase onder
graaft Foucault zodoende de notie van het autonome, 
rationeel denkende en handelende subject . De sociale 
wetenschappelijke kennisverwerving, die vanaf zijn 
ontstaan niet aileen aanspraak op cognitieve rationali
teit gemaakt heeft, maar ook een van de belangrijkste 
dragers vormt van de emancipatorische Verlichtingsi
dealen, wordt door Foucault ontmaskerd als een 'mi
crofysica van de macht' . Via de sociale wetenschap
pen wordt macht uitgeoefend in de vorm van ware 
kennis. Rationaliteit en waarheid worden zodoende 
ontdaan van al hun emancipatorische en 'verlichten
de' connotaties en gereduceerd tot aanduidingen van 
specifieke machtsstrategieen. 
Hiermee is de derde betekeniscomponent van het be
grip postmodern aangeduid, zij het opnieuw in zeer 
grove lijnen. De postmoderne filosofie heeft - in aan
sluiting op het poststructuralisme - volledig afstand 
gedaan van 'subjectiviteit', 'rationaliteit' en 'waar
heid', zoals die in de moderne filosofie van Descartes 
en Kant tot en met Husser! ontwikkeld zijn. Het sub
ject geldt niet Ianger als autonome bron van zin en be
tekenis, maar als effect van de teksten waarin het 'in
geschreven' is, en de noties van rationaliteit en waar
heid zijn ontdaan van hun emancipatorische lading en 
ontmaskerd als namen van machtsstrategieen. 

Tegen deze achtergrond kunnen nu de opvattingen 
van de belangrijkste postmodernistische denker, Jean 
Francois Lyotard, in grote lijnen uit de doeken wor
den gedaan. Zijn werk is niet aileen van belang, omdat 
hij aile drie hierboven genoemde componenten van 
het begrip postmodern tot een spanningvolle eenheid 
weet te brengen, maar vooral ook omdat bij hem, dui
delijker dan bij enige andere postmodernist, de vraag 
naar een rechtvaardige inrichting van de maatschap
pelijke verhoudingen in het postmoderne tijdperk bo
venaan de agenda blijft staan. Lyotard spant zich tot 
het uiterste in om te ontkomen aan het cynische en he
donistische relativisme waarin het postmodernisme -
op grond van de inhoud van aile drie de betekeniscom
ponenten - steeds weer dreigt te belanden. Het bena
drukken van heteroginiteit en pluralisme en het ver
werpen van ieder streven naar universaliteit en totali
teit is immers slechts een stap verwijderd van een 
alomvattend relativisme, waarbinnen op cultureel ni
veau tussen oud en nieuw, mooi en lelijk, goed en 
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slecht niet Ianger zinvol onderscheiden kan worden . 
Het centraal stellen van de onderscheid-delgende 
overvloed aan informatie, amusement en consumptie
ve mogelijkheden en het daarmee gepaard gaande 
leeghoofdige hedonisme als basiskemnerken van de 
huidige massacultuur, wijst in dezelfde cynisch
relativistische richting. Het ontmaskeren van objecti
viteit en waarheid tenslotte als namen van machtsstra
tegieen, leidt tot het ondergraven van de belangrijkste 
maatstaf van de westerse cultuur en tot het uithollen 
van het centrale beginsel van de Verlichting: het idee 
dat de ontplooiing van de menselijke rationaliteit de 
garantie vormt voor het ontstaan van een vrije en 
rechtvaardige samenleving. Alledrie de betekeniscom
ponenten van het begrip 'postmodern' dragen met an
dere woorden de kiemen in zich van een radicaal relati
visme of zelfs een cynisch hedonisme en suggereren 
zodoende een definitief afscheid niet aileen van de om
vattende pretenties van de Verlichting, maar ook van 
haar normatieve maatstaven, in het bijzonder de idea
len van vrijheid en gelijkheid, die mede voor het 'pro
ject van de moderne tijd' bepalend zijn geweest. 
Het intrigerende van het postmodernisme als culturele 
stroming is echter dat binnen de verschillende beteke
niscomponenten tegelijkertijd andere en zelfs tegen
gestelde noties te vinden zijn, die eerder in de richting 
wijzen van een radicalisering van de normatieve idea
len van de Verlichting. Het opkomen voor pluralisme 
en heteroginiteit kan ook een radicaal-democratische 
strekking hebben; een beschrijving van de toenemen
de verzelfstandiging van economische en technische 
ontwikkelingen en een analyse van het leeghoofdig he
donisme dat daarmee hand in hand gaat kunnen ook 
in dienst staan van kritiek en verdieping van zelfin
zicht; het zichtbaar maken van de interne relatie tus
sen waarheid en macht tenslotte kan ook een ontmas
kerende strekking hebben, in dienst van het versterken 
van lokale tegenstrategieen, zoals bij Foucault kenne
lijk het geval is. 10 Het fascinerende aan het werk van 
Lyotard is dan, zoals gezegd, dat bij hem meer dan bij 
enige andere postmodernist deze spanning voortdu
rend zichtbaar blijft en als het centrale probleem van 
het postmodernisme wordt vastgehouden. Aan de ma
nier waarop Lyotard met dit probleem worstelt kun
nen echter ook de fundamentele beperkingen van het 
postmodernisme als filosofisch perspectief aanschou
welijk worden toegelicht. 

Jean FranfYois Lyotard 
Lyotards bekendste boek, het in vele talen verschenen 
postmodernistische manifest, La condition postmo
derne uit 1979 is helaas (ook in zijn eigen ogen) een van 
zijn minst geslaagde boeken. Dat wil niet zeggen dat 
zijn betoog oninteressant of irrelevant zou zijn, maar 
wei dat de argumentatie voor zijn centrale stellingen 
op een aantal pun ten behoorlijk ram melt. 11 Pas in de 
daaropvolgende kleinere geschriften uit de jaren tach
tig en vooral in zijn filosofische hoofdwerk Le Diffe
rend slaagt Lyotard erin zijn postmodernistische posi
tie gestalte te geven. Ik begin deze paragraaf met een 
korte weergave van en een kritiek op La condition 
postmoderne, om vervolgens het fundament van Lyo-

tards positie nader toe te lichten aan de hand van het 
latere werk. 12 

Tegen de hierboven geschetste achtergrond zijn de 
voornaamste stellingen van La condition postmoder
ne eenvoudig te begrijpen. Het uitgangspunt van Lyo
tards betoog wordt gevormd door de opkomst van een 
postmoderne cultuur (betekeniscomponent l) en het 
ontstaan van een postindustriele samenleving (beteke
niscomponent 2). Gedeeltelijk in aansluiting op, maar 
ook uitgaande boven poststructuralistische opvattin
gen (betekeniscomponent 3), luidt zijn centrale stel
ling dan dat deze ontwikkelingen een diepgaande ver
andering met zich mee brengen in de status van de ken
nis, in het bijzonder de wetenschappelijke kennis. De
ze raakt niet aileen steeds meer gei:nformatiseerd -
een ontwikkeling die zich op aile maatschappelijke ni
veau's doorzet - maar ontwikkelt zich ook in toene
mende mate tot een koopwaar, een postindustrieel 
produkt dat een centrale positie inneemt in de wereld
wijde concurrentieslag om de economische en de poli
tieke macht. De waarheid of onwaarheid van kennis 
wordt onbelangrijk, wat telt is nog slechts of kennis 
het prestatievermogen verhoogt, of kennis de 'perfor
mativiteit' van het (economische en politieke) systeem 
vergroot, zoals Lyotard zegt. 
Het punt waar het Lyotard om gaat is dan dat zodoen
de de ontwikkeling van wetenschap en techniek - en 
daarmee tot op zekere hoogte de maatschappelijke 
ontwikkeling in zijn geheel - tendentieellosgemaakt 
wordt van de legitimerende kaders, waarbinnen de 
ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis zich de 
afgelopen eeuwen heeft bewogen. Daarmee dreigt een 
legitimatieprobleem te ontstaan, omdat de weten
schappen niet in staat zijn hun eigen legitimatie veilig 
te stellen. Het wetenschappelijke taalspel is op cogni
tieve prestaties gericht en is voor haar legitimatie aan
gewezen op buitenwetenschappelijke, normatief ver
ankerde kaders die een narratief karakter hebben en 
zodoende een verhaal kunnen bieden waarbinnen de 
ontwikkeling van wetenschappelijke kennis als een 
zinvolle en normatief gerechtvaardigde onderneming 
gelegitimeerd kan worden. 13 Een centraal kenmerk 
van de postmoderne conditie is nu volgens Lyotard 
dat de 'grote verhalen' die de afgelopen eeuwen een 
bedding voor de wetenschappelijk-technische vooruit
gang boden inmiddels zeJf in diskrediet zijn geraakt. 
In La condition postmoderne onderscheidt Lyotard 
twee van dergelijke wetenschaps-legitimerende verha
len, namelijk het Verhaal van de Geest en het Verhaal 
van de Emancipatie. Het Verhaal van de Geest gaat te
rug op Hegel en Sch/eiermacher en heeft vooral via 
Humboldts formulering van het universele 'Bil
dungs'-ideaal grote invloed uitgeoefend. De ontwik
keling van wetenschappelijke kennis wordt in dit ver
haal gekoppeld aan de ontwikkeling van de morele 
vermogens van de mens, twee parallelle ontwikke
lingsprocessen, die op hun beurt dee! uitmaken van de 
ontwikkeling van de Idee of de Geest, zoals die door 
de filosofie - als koningin der wetenschappen - aan 
het Iicht wordt gebracht. In het Verhaal van de Eman
cipatie daarentegen staat niet de Geest centraal als het 
uiteindelijke subject van de ontwikkeling van kennis, 
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maar bekleedt het volk of de mensheid deze erepositie. 
De ontwikkeling van kennis ontleent in dit verhaal zijn 
legitimiteit aan de bijdrage die de wetenschappen kun
nen leveren aan de ontwikkeling van een praktisch 
subject, namelijk de bevrijding van verheffing van de 
mensheid. 
De belangrijkste these van Lyotard is dan dat deze 
'metaverhalen' failliet zijn. Zij hebben hun geloof
waardigheid verloren, niet aileen doordat de weten
schappen steeds minder op waarheid en steeds meer op 
performativiteit gericht zijn, maar ook omdat de grate 
verhalen zelf interne spanningen bevatten, die uitein
delijk tot hun ondergang hebben geleid. Het Verhaal 
van de Geest kampt met het probleem dat het, om de 
ontwikkeling van de wetenschappen te kunnen legiti
meren, zich zelf als een waar verhaal tot gelding moet 
brengen. Het streven naar legitimatie brengt delegiti
matie met zich mee, doordat de eis waarheid te funde
ren op die eis zelf wordt toegepast, zoals Nietzsche in 
zijn analyse van het Europese nihilisme volgens Lyo
tard als eerste heeft gedaan. Het Verhaal van de Geest 
wordt zodoende ontdaan van zijn absolute aanspra
ken en gedegradeerd tot een verhaal temidden van ve
Ie. 
Het emanicipatie-verhaal heeft eveneens te kampen 
met een vorm van 'interne erosie', omdat de onder
schikking van de wetenschappelijke kennisverwerving 
van een praktisch-normatief project een interne ver
bondenheid van kennis en normativiteit suggereert. 
Maar tussen cognitieve en normatieve uitspraken 
bestaat volgens Lyotard geen enkel intern verband. 
Waarheid en normatieve juistheid zijn door een diepe 
kloof gescheiden. Het wetenschappelijke taalspel 
wordt geregeerd door eigen regels, die op geen enkele 
manier verwijzen naar een buiten de wetenschap lig
gend normatief project. Lyotards conclusie is dan ook 
dat het idee van een 'metasubject' of dat nu Geest is of 
de mensheid, zijn geloofwaardigheid verloren heeft. 
De meta verhalen waarin dit unificerende subject op de 
troon van de geschiedenis wordt geplaatst hebben hun 
geloofwaardigheid verloren en zijn gedegradeerd tot 
een verhaal temidden van velen. Het is nu een typisch 
'moderne' reactie op deze situatie om dit feit diep te 
betreuren en te blijven verlangen naar een omvattend 
en legitimerend verhaal, dat de verloren eenheid en be
stemming weer kan hersteilen. Het getuigt echter van 
een postmodern bewustzijn wanneer men dit rouw- . 
proces weet afte sluiten en definitief afziet van het ver
Iangen naar een metaverhaal. Pas dan ook komt het 
legitimatieprobleem dat in La condition postmoderne 
centraal staat in aile duidelijkheid op tafel te Iiggen: 
hoe kan de ontwikkeling van de wetenschappelijke 
kennis, en daarmee tot op grate hoogte de maatschap
pelijke ontwikkeling in zijn geheel, gelegitimeerd en, 
voorzover mogelijk, gestuurd worden wanneer er geen 
grate verhalen meer beschikbaar zijn, maar uitslui
tend een veelheid aan Iokale, heterogene verhalen die 
geen eenheid meer kunnen noch willen bieden? 
Lyotard onderscheidt twee mogelijke antwoorden op 
deze vraag, die duidelijk herinneren aan Etzioni's 
schets van de postmoderne situatie. De eerste moge
Iijkheid is volgens Lyotard dat de wetenschappelijke 
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ontwikkeling uitsluitend en aileen in termen van toe
nemende performativiteit gerechtvaardigd gaat wor
den. De reorganisaties van het hoger onderwijs die de 
afgelopen tijd in de meeste Europese Ianden hebben 
plaatsgevonden wijzen duidelijk in die richting. Het 
traditionele 'Bildungsideaal' is naar de schroothoop 
verwezen; rendement, efficientie, flexibiliteit en mo
dularisering zijn de nieuwe toverwoorden. Dit bete
kent dat niet aileen vanuit het systeem gezien maar 
ook voor de studenten zelf de vraag naar waarheid en 
onwaarheid van kennis irrelevant wordt. Het enige dat 
nog telt is waartoe de kennis in kwestie dient, hetgeen 
vanuit het systeem gezien betekent: welke input
output relaties worden erdoor geoptimaliseerd; en 
voor studenten betekent: welke consequenties heeft 
het voor mijn carrieremogelijkheden om mij dit brok
je kennis a! dan niet eigen te maken. 
Net als Etzioni neemt Lyotard krachtig stelling tegen 
dit kapitalistisch-technocratische scenario. Wanneer 
de ontwikkeling van kennis primair aan het criterium 
van toegenomen performativiteit afgemeten zou gaan 
worden, is het resultaat volgens Lyotard onvermijde
Iijk een of andere vorm van terreur. De vergroting van 
de performativiteit van het economische en het politie
ke systeem gaat namelijk zijn inziens hoe dan ook ge
paard met de afbraak van veelvormigheid en met de 
gelijkschakeling van de bonte veelheid van alledaagse 
taalspelen die vanuit zichzelf niet op performativiteit 
betrokken zijn. Met een simpel voorbeeld: je kunt uit 
tien mer ken bier, twintig mer ken auto's en dertig mer
ken sigaretten kiezen, mits je maar bier drinkt, auto 
rijdt en sigaretten rookt. 
Het is echter volgens Lyotard geenszins onvermijde
Iijk dat de ontwikkeling van de wetenschappen en 
daarmee tot op grate hoogte de maatschappelijke ont
wikkeling, geheel en a! aan het performativiteitscrite
rium gebonden zal raken. Voor deze stelling voert hij 
in de eerste plaats een wetenschapstheoretisch argu
ment aan. De interne ontwikkeling van de weten
schappen wordt namelijk volgens Lyotard mede be
paald door een principe dat dwars op het performati
viteitscriterium staat en dat hij aanduidt als de 'para
logische openheid' van de wetenschappelijke kennis
verwerving. Wat hij daaronder verstaat kan 
eenvoudig toegelicht worden aan de bekende 
paradigma-theorie van Thomas Kuhn. 
Volgens Kuhn wordt de ontwikkeling van rijpe weten
schappelijke disciplines gekenmerkt door de afwisse
Iing van perioden van normale wetenschap en van re
volutionaire wetenschap. In perioden van normale 
wetenschap bestaat binnen de wetenschappelijke ge
meenschap in kwestie een grate mate van overeen
stemming over de grondslagen van het vak en de geei
gende methoden om vooruitgang te boeken. De ken
nisverwerving heeft dan het karakter van 'puzzlesol
ving', namelijk het oplossen van het puzzels die door 
het gemeenschappelijke paradigma gedefinieerd wor
den. Vroeger of later Ioopt deze activiteit echter vast: 
de puzzels 'komen niet meer uit' en er ontstaat twijfel 
aan de geldigheid van de tot dan toe gehanteerde on
problematische vooronderstellingen. Er ontstaat dan 
een periode van onzekerheid, waarin nieuwe concep-
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tuele kaders geconcipieerd worden, grondslagende
batten gevoerd worden en potentiele alternatieven 
voor het falende paradigma ter discussie worden 
gesteld. Een dergelijke periode van onzekerheid wordt 
beeindigd door een wetenschappelijke revolutie, 
waarin een nieuw paradigma 'aan de macht komt' dat 
nieuwe puzzels op de agenda plaatst en de grondsla
gendebatten een halt toe raept. Waar Kuhn van me
ning is dat normale wetenschap de regel en revoluties 
de uitzondering zijn, stelt Lyotard dat de wetenschap
pelijke kennisverwerving niet aileen door de 'logica' 
van heersende paradigma's maar altijd ook door de 
'paralogica' van onverwachte denkbeelden en destabi
liserende doorbraken gekenmerkt wordt. Zodoende 
ontbreken in ieder geval binnen de wetenschappen zelf 
de orde, de voorspelbaarheid en de gelijkvormigheid 
waar de op performativiteit gerichte systeemtheoretici 
volgens Lyotard van uitgaan. 14 

Bovendien is hij van mening dat in een postmoderne 
maatschappij op het niveau van de ailedaagse taalspe
len eveneens tekenen zichtbaar zijn die wijzen in de 
richting van bewust nagestreefde heterogeniteit en on
derzoek naar mogelijkheden voor paralogische door
braken van gevestigde kaders . Zijn conclusie luidt dan 
ook dat het legitimatieprobleem dat in de postmoder
ne samenleving ontstaan is door het failliet van de gro
te verhalen niet noodzakelijkerwijs op technocrati
sche basis opgelost zou hoeven te worden, met aile ter
roristische consequenties vandien. De ontwikkeling 
van de wetenschappen zou niet in termen van toene
mende performativiteit, maar in termen van het veilig 
stellen en bevorderen van paralogische openheid gele
gitimeerd kunnen en moeten worden. De gelnformati
seerde postmoderne maatschappij zou zich dus ofwel 
kunnen ontwikkelen in de richting van een voorheen 
ongekende technocratische terreur , die door het fail
liet van de grate verhalen ideologisch gezien vrij spel 
zou hebben en in de nieuwe informatietechnologie een 
beheersingsinstrument bij uitstek zou bezitten; ofwel 
zij zou zich kunnen ontwikkelen in de richting van al
gemene paralogische openheid, op basis van de alge
mene beschikbaarheid van informatie en computerca
paciteit. 
Langs die lijnen, luidt dan de slotzin van La condition 
postmoderne, tekent zich een politiek af waarin 'het 
verlangen naar rechtvaardigheid evenzeer tot zijn 
recht zal komen als het verlangen naar exploratie van 
het onbekende.' 

Tekortkomingen 
Hoewel uit dit betoog a! duidelijk de spanning naar 
voren komt die kenmerkend is voor Lyotards diagno
se van de postmoderne situatie, in de vorm van de te
genstelling tussen performativiteit en paralogie, ver
toont zijn analyse tegelijkertijd aanzienlijke tekortko
mingen. De eerste, in het oog springende tekortko
ming is de manier waarop hij de paralogie tegen de 
performativiteit in stelling brengt. Een voor de hand 
liggend tegenargument tegen de para Iogie als legitima
tieprincipe voor de ontwikkeling van de wetenschap
pen is namelijk dat paralogische openheid juist ook 
voor een op performativiteit gericht systeem tot op ze-

kere hoogte een noodzakelijkheid vormt, zodat per
formativiteit door het tolereren en zelfs stimuleren 
van een zekere mate van paralogische openheid aileen 
maar bevorderd wordt. 15 Gorbatsjow's glasnost is 
daar een aardig voorbeeld van. 
Het verzet tegen de terreur die het performativiteits
criterium uiteindelijk impliceert moet dan van buiten 
de wetenschappen komen en van buiten het economi
sche en politieke systemen waarin die opgenomen zijn. 
Maar over de bronnen en mogelijkheden van dat ver
zet heeft Lyotard bijzonder weinig te melden . Het eni
ge wat we daarover te horen krijgen is eigenlijk dat het 
alledaagse verhalende weten, in tegenstelling tot de 
wetenschappelijke kennisverwerving, op de vermen
ging van verschillende soorten taalspelen berust, (cog
nitief, prescriptief, imperatief, enzovoort) en zodoen
de van zichzelf uit op verscheidenheid betrokken is, 
aangevuld met de mededeling dat er buiten de weten
schappen discussiegroepen aangetroffen kunnen wor
den, die op doorbraken en vernieuwingen gericht zijn 
en bijzonder gebaat zouden zijn bij vrije toegang tot 
de databanken van de universiteiten, ondernemingen 
en staatsbureaucratieen. Uit het feit dat in werkelijk
heid een dergelijke vrije toegang in de meeste gevallen 
uit aile macht verhinderd wordt, blijkt al hoe idea
listisch Lyotards analyse op dit punt is. Voor de para
logie als alternatief legitimatieprincipe blijken kortom 
binnen de wetenschappen slechts beperkte aankno
pingspunten te bestaan, terwijl de verzetsmogelijkhe
den van de buitenwereldschappelijke 'paralogische' 
discussiegroepen die hij aan het slot van zijn betoog 
ten tonele voert, volstrekt schimmig blijven. 
Een tweede zwakte van zijn analyse betreft de manier 
waarop hij de 'grote verhalen ' als failliet terzijde 
schuift maar tegelijkertijd blijft vasthouden aan het 
idee van rechtvaardigheid, dat met name in het kader 
van het emancipatieverhaal zijn belangrijkste formu
lering heeft gevonden. Los van een of ander groot ver
haal dreigt de notie rechtvaardigheid volledig in de 
Iucht komen te hangen, als een norm waar men voor, 
maar even goed tegen kan zijn, afhankelijk van het 
taalspel waarin men toevallig verkeert, of van de 'logi
ca' waaraan men op argumentatief verder niet te 
rechtvaardigen gronden de voorkeur belieft te geven. 
Wanneer de eerste de beste marketingdeskundige aan 
Lyotard zou vragen 'Wat is er eigenlijk tegen dat con
sumenten op hun wenken bediend worden en clienten 
efficient verzorgd worden door een feilloos functione
rend , volledig gelnformatiseerd industrieel systeem?', 
dan zou Lyotard op grand van zijn betoog in La con
dition postmoderne slechts kunnen tegenwerpen dat 
een maatschappij die geheel en al op de eisen van in
dustriele massaproduktie en professionele verzorging 
is ingesteld, hem vee! te eenvormig is en hem op die 
gronden als onrechtvaardig voorkomt. De discussie 
zou kortom het karakter hebben van een confrontatie 
tussen twee tegengestelde normatieve uitgangspunten, 
die in laatste instantie slechts met een beroep op sub
jectieve voorkeuren gerechtvaardigd kunnen worden: 
in het ene geval de subjectieve voorkeuren van indivi
duele consumenten, zoals aan het Iicht gebracht via 
marktonderzoek, in het andere geval de subjectieve 
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voorkeur van een postmodernistisch filosoof, ver
spreid via een internationale bestseller. 16 

Deze twee onopgeloste problemen uit La condition 
postmoderne zijn tot op zekere hoogte maatgevend 
geweest voor de verdere ontwikkeling van Lyotards 
den ken . Dat wil ik tot besluit van deze paragraaf kort 
Iaten zien in de eerste plaats aan de hand van enkele 
kleinere geschriften van Lyotard uit de jaren tachtig, 
in de tweede plaats aan de hand van een korte bespre
king van zijn filosofische hoofdwerk, La Differend 
dat in 1983 gepubliceerd is en van een ander, zeer vee! 
zwaarder kaliber is dan La condition postmoderne. 

Van de kleine geschriften uit de jaren tachtig verdie
nen vooral Le Postmoderne explique aux enjants en 
Tombeau de /'intel/ectuel aandacht, alsmede de inter
views die Lyotard gegeven heeft rondom, de mede 
door hem georganiseerde tentoonstelling 'Les Imma
teriaux'. Uit deze kleinere geschriften zijn in het bij
zonder de volgende drie punten van belang. 
a) De eerste verschuiving die opvalt betreft de nieuwe 
manier waarop Lyotard het failliet van de grote verha
len analyseert. Niet aileen is het aantal der grote verha
len uitgebreid, maar ook wordt hun failliet niet Ianger 
herleid op de 'interne erosie' waaraan de grote verha
len onderhevig zijn. De neergang van de meta verhalen 
wordt nu rechtstreeks in verband gebracht met de gru
weldaden en de onderdrukking die in de twintigste 
eeuw in naam van de grote verhalen gepleegd zijn. Het 
grote verhaal van de Hegeliaanse dialectiek is weer
legd door Auschwitz: deze misdaad , die werkelijk ge
pleegd is, is in ieder geval niet rationeel, stelt Lyotard. 
Evenzo is het grote verhaal van het communisme 
weerlegd door de arbeidersopstanden in de Oostblok
landen en is het grote verhaal van de westerse demo
cratie weerlegd door mci '68. Het grote verhaal van de 
vrije markt tenslotte is volgens Lyotard weerlegd door 
de economische crises van 1911 en 1929 terwijl de 
postkeynesiaanse 'oplossing' voor de crisisdreiging 
weerlegd is door de crisis van 1974-1979. 17 Het moder
ne project is kortom ten onder gegaan aan het geweld 
dat zijn eigen realisering heeft meegebracht en aan de 
weerlegging van zijn pretenties door de feitelijke 
historische ontwikkeling. Postmoderniteit begint 
waar dit failliet erkend wordt. 
b) In aansluiting op deze centrale, steeds weer herhaal
de diagnose opent Lyotard een felle aanval op twee 
onderling verbonden pijlers van de grote verhalen: 
enerzijds het idee van de intellectueel en diens op
dracht; anderzijds het idee van een universele geschie
denis . In het titelopstel van de bundel Tombeau de 
l'intellectuel bijvoorbeeld omschrijft hij een intellec
tueel als een denker die zich op de plaats stelt van een 
'universeel subject', of dat nu het proletariaat of de 
mensheid is, en zich vervolgens tot taak stelt om de si
tuatie waarin dit universele subject verkeert te door
gronden, met het oog op de realisering van zijn eigen
lijke historische bestemming. De intellectueel combi
neert met andere woorden universele normatieve pre
tenties met een omvattende, op waarheid aanspraak 
makende cognitieve analyse, en dient zichzelf de com
petentie toe om op grond daarvan aanwijzingen te 
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kunnen geven voor de praktische realisering van het 
heil van volk, proletariaat of mensheid . 
De intellectueel is kortom de auctor en beheerder van 
een groot verhaal en als zodanig volgens Lyotard bij
zonder gevaarlijk . De cognitieve pretenties van intel
lectuelen zijn onhoudbaar, want de omvattende in
zichten waarop zij hun verhalen proberen te bouwen 
kunnen door de wetenschappen niet geleverd worden 
en de universaliteit van hun normen blijkt in de prak
tijk gepaard te gaan met uitsluiting, met de onder
drukking van alles en iedereen dat niet in het heilsver
haal past. Weg met de intellectuelen en met de door 
hen geprojecteerde universele geschiedenis, conclu
deert Lyotard dan ook; Iaten wij onze intelligentie ge
bruiken zonder een groot verhaal te verzinnen, als fi
losofen en kunstenaars die slechts naar doorbreking 
van gevestigde regels streven en zodoende het lokale 
karakter van ieder verhaal proberen zichtbaar te rna
ken, maar ook als gewone, politiek betrokken bur
gers. Op deze manier, stelt Lyotard kunnen wij mis
schien 'de intelligentie losmaken van de paranoia die 
"de moderniteit" tot stand heeft gebracht' . 18 

c) In de derde plaats staat in de kleinere geschriften uit 
de jaren tachtig een thema op de voorgrond dat afwe
zig is in La condition postmoderne, maar dat in Lyo
tards vroegere werk al een bijzonder belangrijke 
plaats innam, namelijk de plaats en de betekenis van 
de kunst in het postmoderne tijdperk . Lyotard sluit 
zich niet zonder meer aan bij die postmoderne denkers 
die zich vrolijk maken over de avantgardes en hun 
voorhoede-pretenties. Hij staat namelijk positief te
genover hun voortdurende streven de bestaande ar
tistieke constructieregels te ondergraven en nieuwe re
gels te ontdekken. Daarin onderkent hij een esthetica 
van het sublieme, die een postmodern karakter aan
neemt op het moment dat afgezien wordt van de 
'troost van de schone vorm' en de 'consensus van de 
gevestigde smaak' en het artistieke streven gericht is 
op het doen ervaren van de onoverbrugbare kloof tus
sen het met artistieke middelen voorstelbare en het 
conceptueel voorstelbare, met name het doen ervaren 
van de pijn die de erkenning van het bestaan van die 
kloof oproept. 'Een postmoderne kunstenaar of 
schrijver verkeert in de positie van een filosoof' de 
tekst die hi} schrijft, het kunstwerk dat hi} voortbrengt 
beantwoorden in hun principe niet aan van tevoren 
vastliggende regels . .. en zi} kunnen niet beoordeeld 
worden aan de hand van vertrouwde categorieen. Het 
kunstwerk is nu net op zoek naar die regels en catego
rieen. ' 19 

Dezelfde positie kan teruggevonden worden in de in
terviews die Lyotard gegeven heeft rondom de ten
toonstelling 'Les Immateriaux' die in 1985 in Parijs 
gehouden werd en volgens Lyotard bedoeld was om 
bij het publiek sensibiliteit te wekken, of beter: te ac
tualiseren, voor de uitdrukkingsmiddelen op artistiek, 
technisch en cybernetisch gebied die in het postmoder
ne tijdperk beschikbaar zijn gekomen, met name ten 
gevolge van de verschuiving van het 'materiele' in
dustrialisme van de moderne tijd naar het 'immaterie
le' karakter van de postmoderne informatiemaat
schappij.20 De filosofische verantwoording van deze 
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positie is te vinden in Lyotards belangrijkste, meest in
trigerende en meest gecompliceerde boek: Le Diffe
rend, 'mon livre philosophique' zoals Lyotard bijna 
liefkozend zegt. 

Le Differend 
Waar mijn voorafgaande uiteenzetting al nauwelijks 
recht doet aan de ideeenrijkdom van Lyotards werk, 
geldt dat a! helemaal voor de nu volgende uiteenzet
ting van Le Difjerend. Hoewel ik voorbij ga aan de ve
le geleerde excursies naar illustere filosofische voor
gangers waarmee het boek gelardeerd is (onder andere 
Pro/agoras, Plato, Aristote/es, Hegel, Kant, Marx en 
Levinas), kan ik niet geheel aan technisch-filosofische 
begrippen ontsnappen. Bovendien doet een poging 
om de hoofdthesen van Le Difjerend te presenteren 
noodzakelijk onrecht aan de bijzondere stijl van het 
boek, waarin het onderwerp dat aan de orde is juist 
niet rechtlijnig benaderd wordt, maar via een groot 
aantal omtrekkende bewegingen vanuit steeds wisse
lende invalshoeken en met grote omzichtigheid om zo 
te zeggen 'binnen handbereik' wordt gebracht. 
De inzet van Lyotards betoog wordt gevormd door het 
bestrijden van de centrale filosofische en politieke illu
sies van de moderne tijd, in het bijzonder van de notie 
van het denkende en handelende subject als centrum 
van zin- en betekenisgeving en het idee van de 'maak
baarheid' van de geschiedenis, in het bijzonder de 
historische realiseerbaarheid van vrijheid en emanci
patie. Tegen die achtergrond ontwerpt Lyotard een fi
losofisch systeem, dat steunt op (maar ook sterk af
wijkt van) Kantiaanse en Wittgensteiniaanse ideeen, 
en dat gericht is op de volledige eliminatie van het sub
ject als centrale filosofische categorie, maar tegelij
kertijd een door en door normatief karakter heeft. De
ze paradoxale, bij uitstek moderne filosofische onder
neming, probeert hij te realiseren, via een analyse van 
de verhouding tussen taal en werkelijkheid, waarin de 
zin ('le phrase') de centrale categorie vormt. Met iede
re afzonderlijke zin, bijvoorbeeld 'geef mij dat was
handje even aan', of: 'hou op rotzak', 'jeetjemineetje' 
correspondeert volgens Lyotard een specifiek 'zinsu
niversum', waarbinnen altijd vier polen te onderschei
den zijn: de 'adressaat' van de zin, de 'geadresseerde', 
datgene waarnaar de zin verwijst (de referent), en ten
slotte de betekenis van de zin. Zijn centrale these is 
dan dat zinnen gebeurtenissen vormen, die als gebeur
tenissen altijd een singulier, hier-en-nu karakter heb
ben, maar anderzijds altijd opgenomen zijn in ketens 
van gebeurtenissen, waarbinnen de zin dee! uitmaakt 
van een grotere eenheid. Op iedere zin moet altijd een 
andere zin volgen ('men kan niet anders dan aankop
pelen'), al is het maar in de vorm van een stilte, want 
ook een stilte Iaten vallen, of het wegdraaien van het 
hoofd of helemaal niets doen in reactie op een zin, zijn 
volgens Lyotard vormen van aankoppeling op vooraf
gaande zinnen, en belichamen daarmee zelfs een zin. 
Enerzijds vraagt iedere zin dus om een nieuwe zin, om 
een vorm van aankoppeling, anderzijds is de aard en 
inhoud van die koppeling principieel contingent: iede
re zin vormt voor Lyotard principeel een gebeurtenis 
op zich, die niet op grond van een of andere immanen- . 

te of transcendente noodzakelijkheid (God, het Zijn, 
de intensies van een Subject, de loop van de Geschie
denis, de Bestemming van de Mensheid, de Opdracht 
van het Proletariaat, enzovoort) de mogelijke aan
koppeling door andere zinnen a! bij voorbaat vastlegt. 
Men moet aankoppelen, maar hoe is principieel open. 
Daar komt nog bij dat de aankoppeling niet aileen 
principieel open is, maar dater bovendien verschillen
de soorten zinnen zijn, die onderling absoluut onver
taalbaar zijn. Lyotard stelt dat de interne ordening 
van iedere afzonderlijke zin aan bepaalde regels 
beantwoordt, die hij aanduidt als zins-ordeningen 
('regimes de phrases'). Als voorbeelden noemt hij: be
schrijven, vertellen, ondervragen, tonen, bevelen, 
normeren, opwekken, kortom het hele scala aan talige 
uitingen dat in de linquistische pragmatiek als 'perfor
mative' wordt aangeduid. Zonder daar verder vee! ar
gumenten voor aan te voeren, poneert Lyotard dat de 
verschillende zinsordeningen volstrekt heterogeen 
zijn: de ordeningsregels van de ene zinsordening zijn 
niet verbonden met en onvertaalbaar in de ordenings
regels van een andere zinsordening. Met iedere zinsor
dening correspondeert een eigen 'universum'. Uit een 
beschrijving bijvoorbeeld kan geen voorschrift wor
den afgeleid en omgekeerd, om een van Lyotards be
langrijkste voorbeelden te citeren. 
De verscheidenheid van de zinsordeningen en de con
tingentie van de aard en inhoud van de koppelingen 
tussen de zinnen, worden door Lyotard om zo te zeg
gen als ontologische kenmerken van het talig-in-de
wereld-zijn opgevoerd. Dit principiele 'isolement' van 
de verschillende zinnen ten opzichte van elkaar neemt 
echter niet weg dat zij actueel op allerlei manieren met 
elkaar verbonden worden. Hun principiele isolement 
neemt met andere woorden niet weg dat feitelijk steeds 
weer allerlei min of meer vastliggende koppelingen 
voltrokken worden. Van dergelijke 'gebaande koppe
lingspaden' is de bestaande sociale orde afhankelijk. 
Die gebaande paden worden door Lyotard aangeduid 
als vertoog-soorten ('genres de discours') wiens voor
naamste kenmerk is dat zij op de realisering van een 
bepaald doe! gericht zijn, bijvoorbeeld kennis ver
meerderen (wetenschap); kennis bijbrengen (onder
wijs); kooplust opwekken (reclame); 'stichten' (een 
preek houden), enzovoorts. Binnen de verschillende 
vertoogsoorten worden uiteenlopende, op zich hetero
gene zinsordeningen met elkaar gecombineerd in het 
Iicht van het specifieke doe! dat binnen de vertoog
soort in kwestie centraal staat. Zo zou een preek kun
nen beginnen met een beschrijving van een stand van 
zaken, gevolgd door een normatieve beoordeling 
daarvan en besloten kunnen worden met een waar
schuwing voor de spirituele risico's die het niet opvol
gen van die norm met zich meebrengt. Maar in de ver
toogsoort wetenschap is een dergelijke combinatie uit
gesloten en worden zinnen in principe uitsluitend aan 
elkaar gekoppeld volgens de regels van de descriptieve 
zinsordening, op zijn hoogst in de toepassingsfase 
aangevuld met hypothetische imperatieven ('als je x 
wilt bereiken, moet je yen z doen). 
De volgende these van Lyotard is dan dat niet aileen de 
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verschillende zinsordeningen met eigen 'universa' cor
responderen en onderling heterogeen zijn, maar dat 
ook de verschillende vertoogsoorten waarbinnen de 
heterogene zinsordeningen tot een 'doelgerichte een
heid' worden gebracht, op hun beurt onderling onver
gelijkbaar zijn en elkaar uitsluiten: 'In een tragedie 
bijvoorbeeld is de uitroep "waartoe deze ijdele op
schik, wat drukken deze kleren mij terneer" gericht op 
het opwekken van mee/evende betrokkenheid, maar 
een technicus zou hierop reageren met een onderzoek 
naar /ichtere textie/soorten en een soberder k/eding
wijze'.21 
Hiermee is het toneel in gereedheid gebracht voor de 
presentatie van Lyotards centrale begrip: 'strijdheid' 
('le different'). De meest algemene omschrijving van 
'strijdigheid' zou zijn: een situatie waarin een van de 
betrokken partijen niet in staat is ervaren onrecht en 
het daarmee verbonden lijden te formuleren in termen 
die het onrecht als onrecht aan de andere partij(en) 
communiceerbaar maakt. Een voorbeeld moge dit 
verduidelijken. Wanneer de aarde voor een bepaalde 
indianenstam als de heilige bron van aile Ieven geldt, 
dan wordt het onrecht wat hen wordt aangedaan door 
hen te dwingen het land waarop zij Ieven te verkopen, 
niet weggenomen wanneer een rechtbank hen een ho
gere prijs voor hun land toewijst. De rechtbank voor
onderstelt een legitimiteit van privebezit en de moge
lijkheid en rechtmatigheid van het kopen en verkopen 
van land, en vooronderstelt daarmee de geldigheid 
van een vertoogsoort waarbinnen datgene wat in het 
vertoog van de betrokken indianengroep centraal 
staat, namelijk de heiligheid van de aarde en de dank
baarheid voor het feit dat zij het mogelijk maakt op 
haar en met haar te Ieven, iiberhaupt niet gearticuleerd 
kan worden. Het onrecht dat hen aangedaan wordt, 
een onrecht dat aileen formuleerbaar is in termen van 
hun eigen vertoog, wordt in de juridische procedure ge
reduceerd tot 'ondervonden schade', een schade die 
dan volgens de regels van het geldende recht, idealiter 
op basis van een onpartijdige taxatie van de economi
sche waarde van de grond in kwestie, wordt gecom
penseerd. Maar die compensatie voltrekt juist de strij
digheid, voltrekt de overmacht van het ene vertoog en 
de categorale uitsluiting van het andere. 
Zogezien is er sprake van strijdigheid wanneer een on
recht ('tort') gereduceerd wordt tot een vorm van 
schade ('dommage'), of wanneer ervaren onrecht zelfs 
niet eens in de gereduceerde en onrechtvaardige vorm 
van geleden schade kan verschijnen. Anders geformu
leerd: er is sprake van strijdigheid wanneer een van de 
betrokken partijen niet over een vertoog beschikt 
waarmee ervaren onrecht kan worden gearticuleerd, 
of wel over een dergelijk vertoog beschikt, maar daar
voor geen erkenning vindt, omdat de grondcatego
rieen van het eigen vertoog door het waarbinnen die 
erkenning plaats zou moeten vinden, worden uitgeslo
ten. 
De quintessens van Lyotards postmodernistische filo
sofie wordt nu gevormd door de these dat iedere kop
peling tussen zinnen potentieel een situatie van strij
digheid schept. ledere koppeling brengt immers een 
specifieke vertoogsoort in het spel ten koste van an de-
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re vertoogsoorten, en brengt zodoende potentieel een 
strijdigheid tot stand, een situatie van niet
articuleerbaar onrecht. Daarmee zet Lyotard de He
gelse dialectiek niet van het hoofd op de voeten, zoals 
Marx deed, maar brengt hij een volledig omkering van 
het dialectische vooruitgangsdenken tot stand. Im
mers, waar voor Hegel iedere 'koppeling' (voorzover 
iiberhaupt relevant voor de ontwikkeling van de we
reldgeschiedenis) juist in zijn negativiteit ten opzichte 
van de voorafgaande elementen in de dialectische ke
ten, naar een hogere eenheid verwijst en actief aan de 
totstandkoming van die eenheid bijdraagt, daar ver
wijst voor Lyotard iedere koppeling juist naar het ont
breken van eenheid, of preciezer nog, naar het geweld 
en het onrecht dat onvermijdelijk met iedere gesugge
reerde en geactualiseerde eenheid verbonden is. 
De meest extreme vorm daarvan ziet Lyotard in Ausch
witz belichaamd: de definitieve weerlegging van het 
emancipatieverhaal; de definitieve breuk met het idee 
dat de mensheid een 'wij' zou vormen, op weg naar 
een gemeenschappelijke bestemming. Maar de heden
daagse maatschappelijke situatie wordt eveneens door 
strijdigheden gekenmerkt. Als voorbeeld noemt Lyo
tard steeds opnieuw de wetenschappen, die door het 
opleggen van het primaat van een beschrijvend en ana
lyserend betoog andere vertoogsoorten uitsluiten. De
ze sterk aan Foucault herinnerende these wordt door 
Lyotard onder andere toegelicht aan de hand van de 
Franse historicus Faurisson, die twijfelt aan de reali
teit van de Duitse gaskamers, omdat het hem niet ge
lukt is een 'ooggetuige' te vinden . Doordat Fauris
son de descriptieve vertoogsoort als bindend vooron
derstelt, wordt uitgesloten dat nog levende ooggetui
gen misschien verkiezen te zwijgen over hun ervarin
gen, of die ervaringen voor geen prijs met iemand als 
Faurisson willen delen. 
Daarnaast richt Lyotard de schijnwerper op het kapi
talisme en op de monetarisering van goederen en rela
ties die voor deze produktiewijze kenmerkend zijn. 
Hier herhaalt hij in feite de diagnose uit La condition 
postmoderne, waarbij de terreur die hij uit de over
macht van het performativiteitscriterium zag voor
tspruiten nu terugkeert in de vorm van de strijdigheid 
en het daarmee verbonden onrecht tussen de kapita
listische monetarisering van goederen en diensten 
enerzijds en daardoor verdrukte vertogen waarbinnen 
die monetarisering als pervertering geldt. 
Ook het probleem dat in La condition postmoderne 
onopgelost bleef, keert in Le Differend in aile hevig
heid terug, namelijk het idealistische karakter van 
Lyotards schets van de 'tegenkrachten' en daarmee de 
ongelijkwaardigheid van de twee alternatieven die in 
de postmoderne maatschappij open zouden staan: ter
reur door performativiteit versus paralogische open
heid. De ongelijkwaardigheid van deze alternatieven 
is in Le Differend aileen maar groter geworden, zoals 
enerzijds blijkt uit Lyotards inschatting van de feitelij
ke overmacht van de kapitalistische markteconomie, 
maar anderzijds ook duidelijk wordt uit de politieke 
filosofie die hij hier ontwikkelt. De kern daarvan 
wordt gevormd door de these dat rechtvaardigheids
noties en politieke idealen aileen maar als Idee - in de 
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Kantiaanse zin - naar voren gebracht mogen worden, 
dat wil zeggen: als voorstellingen waarmee principieel 
geen empirische standen van zaken kunnen correspon
deren, omdat zij tot een andere, ideele orde behoren. 22 

Wanneer men voorspiegelt een koers uit te kunnen 
stippelen voor de feitelijke realisering van een als uni
verseel gepresenteerd normatief ideaal, bijvoorbeeld 
rechtvaardigheid, dan bezondigt men zich aan een 
'groot verhaal' en vermengt men onvergelijkbare ver
toogsoorten op een manier die onvermijdelijk tot on
rechtvaardigheid zal leiden, omdat in het kader van 
grote verhalen geen plaats is voor verscheidenheid en 
geen gevoeligheid mogelijk is voor strijdigheden. 
Rechtvaardigheid mag dus slechts als Idee uitgedragen 
worden, niet als politiek programma dat aanspraak 
maakt op universaliteit. De enige legitieme praktijk 
die men in naam van rechtvaardigheid kan bedrijven is 
volgens Lyotard de filosofische en artistieke inspan
ning om strijdigheden te articuleren, om uitdruk
kingsmogelijkheden te scheppen voor (nog) niet arti
culeerbaar onrecht. Maar zelfs die activiteit ontkomt 
niet aan de onontkoombaarheid van strijdigheid, om
dat ieder nieuw geschapen vertoog weer gebaande 
koppelingen schept en daarmee tot uitsluiting zal lei
den ... Het enige waar wij dan ook uiteindelijk nog 
een zekere hoop op kunnen vestigen is het onophefbare 
gebeurteniskarakter van de zin ('arrive't il?'). Juist 
omdat de zin wezenlijk een gebeurtenis is, kunnen 
koppelingen nooit helemaal worden vastgelegd, kun
nen 'koppelingspaden' niet eens en voor altijd worden 
gebaand. Het kan altijd gebeuren dat er een onver
wachte zin die onrecht verwoordt aangekoppeld zal 
worden. Maar dat gebeuren kan en mag niet tot een 
politiek programma dat aanspraak maakt op univer
sele geldigheid worden gereduceerd en omgevormd, 
op straffe van het her hal en van het geweld dat het pro
ject van de moderne tijd in naam van vooruitgang en 
emancipatie heeft opgeleverd. 
Op deze manier komt Lyotard tenslotte tot een 'onto
logische' oplossing voor het decisionisme-probleem 
dat in La condition postmoderne onopgelost bleef: 
met de noodzaak tot 'aankoppelen' is onrecht een on
vermijdelijke, in de structuur van de menselijke 
bestaanswijze verankerde gegevenheid; maar er zijn 
vormen van aankoppeling mogelijk die stem kunnen 
geven aan ervaren onrecht, ook al kan en mag geen en
kele stem pretenderen de weg te kunnen wijzen naar 
het uitbannen van alle onrecht ... 

Een aanzet tot evaluatie 
Met name tegen de achtergrond van de socialistische 
traditie zou men Iicht geneigd kunnen zijn een negatief 
oordeel te vellen over de politieke relevantie van Lyo
tard postmodernistische filosofie. Daarvoor zou men 
bijvoorbeeld aansluiting kunnen zoeken bij Haber
mas' ongezouten kritiek op het postmodernisme, zo
als bijvoorbeeld geformuleerd in zijn bundel Die neue 
Unubersichtlichkeit. Daarin stelt Habermas onder
meer dat het postmodernisme het neo-conservatisme 
in de kaart speelt, omdat het voedsel geeft aan de neo
conservatieve kritiek op de sociale wetenschappen in 
het algemeen en op linkse intellectuelen in het bijzon-

der, die onder het mom van emancipatie en vooruit
gang op niets anders uit zouden zijn dan op macht. 
Bovendien nemen postmodernisten volgens Haber
mas a! te gemakkelijk afscheid van de Verlichtings
idealen, waar zij enerzijds een omvattende, argumen
tatief onderbouwde kritiek op de ontwikkeling van 
Westerse maatschappijen leveren, maar anderzijds 
weigeren om de kritische maatstaven die zij daarbij 
vooronderstellen rationeel te rechtvaardigen. 23 Zo
doende zouden ze zich in een tegenspraak verwikke
len, doordat zij datgene doen waarvan ze zeggen dat 
het onmogelijk en ontoelaatbaar is, namelijk met cog
nitieve middelen een normatief relevante maatschap
pijanalyse leveren die op meer dan lokale geldigheid 
aanspraak maakt. 
Hoewel deze kritiek met betrekking tot sommige post
modernistische denkers zeker hout snijdt, berust zij 
m.i . toch op een eenzijdige beoordeling. Habermas 
lijkt zich teveel op de tweede en de derde betekenis
component te concentreren en ten onrechte voorbij te 
gaan aan de radicaal-democratische strekking die in 
ieder geval mede voor de eerste betekeniscomponent 
bepalend is en die zeker in het werk van Lyotard 
(waarover Habermas zich overigens publiekelijk nog 
nauwelijks heeft uitgesproken) pal op de voorgrond 
staat. 
Men zou mijns inziens het werk van Lyotard zwaar 
onrecht doen, wanneer men niet zou zien dat zijn filo
sofische positie eerder berust op een radicalisering van 
de normatieve inhoud van het Verlichtingsdenken, 
dan op het verwerpen van de Verlichtingsidealen. 
Lyotards 'filosofie van de strijdigheid' getuigt juist 
van een uiterste sensibiliteit voor onrecht en uitsluiting 
en maakt een radicale kritiek mogelijk op zelfgenoeg
zame filosofische en . wetenschappelijke vertogen 
waarbinnen de notie van strijdigheid en van onrecht 
dat onuitgesproken blijft, iiberhaupt niet geformu
leerd kan worden. 
Juist voor een denker als Habermas en voor al diege
nen die met hem een kritische voortzetting van de 
marxistisch/ socialistische traditie beogen, lijkt het 
van groot belang te zijn om de radicale zelfkritiek van 
de dialectische traditie die door Lyotard mede vol
trokken wordt, volledig serieus te nemen . Net als Fou
cault heeft Lyotard belangrijke inzichtn te bieden over 
de relatie tussen waarheid en macht, respectievelijk 
tussen universaliteit en uitsluiting, inzichten die juist 
voor diegenen relevant zijn die, zoals Habermas, om 
zo te zeggen op zoek zijn naar vormen van niet
uitsluitende universaliteit. 
Lyotards filosofie van de strijdigheid vormt een fasci
nerende poging om tegen de achtergrond van het ge
weld dat in naam van marxisme en positivisme bedre
ven is en bedreven wordt - een filosofische positie te 
ontwikkelen die absoluut immuun is tegen uitsluitend 
en onderdrukkend gebruik. Voor zover ik kan zien 
vormt dat de diepste motivatie voor Lyotards ontolo
gische premissen: doordat hij onrecht analyseert als 
een onvermijdelijk uitvloeisel van de noodzaak tot 
aankoppelen enerzijds en de onvergelijkbaarheid en 
onverenigbaarheid van de vertoogsoorten anderzijds, 
kan zijn filosofie onmogelijk een of andere vorm van 
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(geseculariseerde) verlossing beloven. Zodoende is het 
niet aileen bij voorbaat uitgesloten dat zijn filosofi
sche positie voor legitimerende doeleinden gebruikt 
zou kunnen worden, maar reikt hij bovendien een be
grippenkader aan waarmee zelfs de meest subtiele vor
men van uitsluiting nog zichtbaar gemaakt en gekriti
seerd kunnen worden. 
Tegelijkertijd is echter duidelijk dat Lyotard voor de
ze immunisering van zijn filosofische positie tegen uit
sluitend en onderdrukkend gebruik, een hoge prijs be
taalt. In de eerste plaats blijft namelijk de onmisken
bare en radicale normatieve inzet van zijn hele onder
neming op een merkwaardige wijze filosofisch onuit
gewerkt. Gegeven zijn analyse van het principH!le 
isolement van de zin en de uiteindelijke contingentie 
van iedere koppeling ontbreekt in zijn begrippenkader 
een ontologische basis voor de normatieve veroorde
ling van strijdigheden. Het lijkt er sterk op dat Lyo
tard, met de radicale eliminatie van het subject als 
meester van de natuur en van de geschiedenis, zichzelf 
ook beroofd heeft van de mogelijkhei om nog aan te 
kunnen geven aan wie of aan wat het onrecht wordt 
aangedaan dat hij bij postulaat invoert, en waarom 
dat erg is. Wat kan Lyotard met andere woorden nog 
aanvoeren wanneer iemand naar aanleiding van de 
uitspraak: 'hier is sprake van strijdigheid en van niet 
articuleerbaar onrecht', aankoppelt met de zin 'So 
what'? Het lijkt er sterk op dat hij dan aileen nog maar 
iets kan zeggen als: 'binnen mijn vertoog geldt de regel 
dat heterogeniteit eerbiedigd moet worden en dat men 
gespitst moet zijn op de mogelijkheid van uitsluiting'; 
waarop de ander binnen Lyotards premissen princi
pieel de vrijheid heeft om welke aankoppeling dan ook 
te kiezen inclusief een vertoogsoort waarbinnen tegen
gestelde prioriteiten gelden - bijvoorbeeld het maken 
van zoveel mogelijk winst in zo kort mogelijke tijd, 
een streven dat door sensibiliteit voor strijdigheden in 
hoge mate gehinderd wordt - zonder dat Lyotard 
daar andere dan externe (op per definitie onvergelijk
bare premissen gebaseerde) kritiek op zou kunnen le
veren. 24 

Dit belang.rijke punt kan misschien nader verduide
lijkt worden aan de hand van de manier waarop met 
dit probleem binnen het filosofische kader van Haber
mas wordt omgegaan. Met voorbijgaan aan aile subti
liteiten van zijn positie kan gesteld worden dat Haber
mas in een dergelijke situatie nog tegen zou kunnen 
werpen dat het in de praktijk brengen van de premis
sen die aan de concurrerende vertoogsoort ten grond
slag liggen tot symptomen zalleiden, die onvermijde
lijk ook voor de betrokkene(n) zelf een probleem zullen 
vormen. Habermas kan die tegenwerping naar voren 
brengen omdat hij datgene doet wat Lyotard zichzelf 
verbiedt: het postuleren van universele communica
tieve structuren, wier normatieve implicaties niet 
straffeloos met voeten getreden kunnen worden. 2s 
Hiermee wil ik geenszins vooruitlopen op de uitkomst 
van een eventuele afweging tussen de positie van Ha
bermas en die van Lyotard; want daarvoor zou heel 
wat meer argumentatie vereist zijn. Maar ik wil wei op 
een probleem wijzen dat mijns inziens op Lyotards 
agenda zou behoren te staan, omdat het er aile schijn 
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van heeft dat zogezien de normatieve inzet van zijn he
le onderneming op een zeer wankele filosofische basis 
rust. 26 

Daarmee kom ik aan een tweede, zo mogelijk nog gro
ter probleem en tevens aan de afronding van mijn be
toog. Dit probleem hangt rechtstreeks met het eerste 
samen en betreft zijn analyse van de positieve weten
schappen en van de kapitalistische produktiewijze. 
Waar Lyotard in La condition postmoderne nog 
hoopgevende aanknopingspunten zag in de weten
schappen (en daarmee tot op zekere hoogte ook bin
nen het kapitalisme), in de vorm van de paralogische 
openheid van de wetenschappelijke kennisverwer
ving, daar verdwijnen die aanknopingspunten in het 
latere werk praktisch volledig uit beeld. Het kapitaal 
verschijnt hier als een macht die onverzoenlijk staat 
tegenover elke vorm van verscheidenheid en die bo
vendien empirisch gezien oppermachtig is. Hoewel 
Lyotard zich in normatief opzicht duidelijk van hen 
onderscheidt, lijkt hij zich inmiddels in empirisch op
zicht min of meer aangesloten te hebben bij de 'zwar
te' tijdsdiagnose van postmodernisten als Baudrillard 
en lijkt hij steeds minder in staat te zijn om inhoud te 
geven aan zijn oorspronkelijke diagnose van de post
moderne situatie, als een toestand waarin beide moge
lijkheden openstaan: zowel de terreur van de perfor
mativiteit als het terugdringen daarvan op basis van 
paralogische openheid en postmoderne heterogeni
teit. 
Het punt waar het mij om gaat is dan dat deze sombere 
diagnose mede ingegeven lijkt te zijn door de absolute 
tegenstelling die Lyotard aanbrengt tussen enerzijds 
de feitelijke ontwikkeling van wetenschap en techniek 
en de mede daardoor mogelijk gemaakte ontembare 
expansie van de kapitalistische produktiewijze en an
derzijds de sensibiliteit voor strijdigheden en het stre
ven om stem te geven aan niet articuleerbaar onrecht. 
Doordat in Lyotards analysekader het kapitaal totaal 
verstoken is van enige interne betrokkenheid op recht
vaardigheid en uitsluitend als een macht verschijnt die 
heterogeniteit uitsluit en die bovendien empirisch ge
zien volledig de overhand heeft, wordt hij niet aileen 
door de (moeilijk loochenbare) feitelijke ontwikkelin
gen, maar minstens zozeer door de logica van zi]n be
grippenkader tot een 'zwarte' tijdsdiagnose gebracht. 
Hier, eerder nog dan bij het eerste probleem, moeten 
mijns inziens de beperkingen van het postmodernisme 
als politieke filosofie gezocht worden. Wanneer het 
niet lukt om a! op conceptueel niveau de scheuren en 
gaten zichtbaar te maken - de openingen voor hete
roginiteit om zo te zeggen - in het functioneren en in 
de interne dynamiek van de postindustriele produktie
wijze zelf, inclusief de wetenschappelijk-technische 
ontwikkeling, dan dreigt Lyotards postmoderne radi
calisering van het normatieve gehalte van het Verlich
tingsdenken op praktisch niveau tot weinig meer te lei
den dan tot het machteloos reciteren van een verheven 
normatief Idee, dat gedoemd is voor eeuwig Idee te 
blijven. 
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Noten 
I . Vgl. Wolfgang Welsch, Unsere postmoderne Moderne, 

VCH Verlag, Weinheim 1988 . 
2. Vgl. bijvoorbeeld Ch. Jencks, 'The rise of postmodern 

architecture', in: Architecture Association Quarterly, 
Nr. 4, 1975; en idem: DieSpracheder postmodernen Ar
chitectur, Stuttgart 1980. 

3. Vgl. Daniel Bell, The cultural contradictions of capita
lism, New York 1976. 

4. Vgl. voor een heldere kritiek op Baudrillard en verwante 
'nieuwe doemdenkers' het artikel van Rene Boomkens 
'Openbaarheid en apocalyps, de ondergang van een in
tellektuele droom' , in: Krisis, Tijdschrift voor Filosofie, 
31 juni 1988, p. 116-134. 

5. In dit verband moet ook het werk van de Amerikaanse 
' postanalytische' filosoof Richard Rorty genoemd wor
den, in het bijzonder diens Philosophy and the Mirror of 
Nature. Uit ruimte-overwegingen ga ik hier aan zijn 
ideeen voorbij . 

6. De paradigmatheorie van Thomas Kuhn, die een belang
rijke voorbereidende rol gespeeld heeft voor de opkomst 
van postmodernisme, kan tot op zekere hoogte als een 
toepassing van Wittgensteiniaanse inzichten op de we
tenschapsfilosofie worden beschouwd. Vgl. voor de be
tekenis van de 'Kuhniaanse wending' in de wetenschaps
filosofie: H. Kunneman, De waarheidstrechter, een 
communicatietheoretisch perspectief op wetenschap en 
samenleving, Meppel/ Amsterdam 1986. 

7. Vgl. hiervoor het ook in andere opzichten zeer informa
tieve boek van Manfred Frank . Was ist neostruktura
lismus?, Suhrkamp Verlag, Frankfurt a.M. 1983. 

8. Vgl. bijv. Jacques Derrida, Positions, Parijs 1972. Ter 
introductie is nuttig: E. Berns, S. IJsseling, P. Moyaert, 
Denken in Parijs, Samsom, 1981. 

9. Vgl. M. Foucault, Survei//er et punir Parijs 1976. 
10. Vgl. bijvoorbeeld de krachtige normatieve stellingna

mes van Foucault in Ervaring en waarheid, Uitg. Sun , 
Nijmegen 1985 . Vgl. ook hoofdstuk 10 van De waar
heidstrechter, i.e. 

II . Vlg. voor een nadere uitwerking van deze stelling: H. 
Kunneman 'Het geheime bondgenootschap van Haber
mas en Lyotard ' , in : Krisis, Tijdschrift voor filosofie, 
29, 1987, pp. 86-106. 

12. Voorafgaand aan zijn postmodernistische fase nam 
Lyotard overigens een heel andere, tenslotte doodlopen
de positie in. Vgl. daarvoor bijvoorbeeld Economie Li
bidinale, Minuit, Parijs 1974. 

13 . Uit ruimteoverwegingen ga ik niet verder in op het on
derscheid tussen het alledaagse narratieve weten en de 
wetenschappelijke kennis, waaraan Lyotard in La con
dition postmoderne vee! aandacht besteed . Zijn 'ago
nistische taalspeltheorie' waarvoor hij in La condition 
postmoderne een eerste aanzet ontwikkelt, komt in het 
vervolg van mijn betoog nog nader aan de orde. 

14. Oat geldt niet aileen in methodologisch opzicht, maar 

ook inhoudelijk, omdat de postmoderne wetenschap 
volgens Lyotard meer in instabiliteit en catastrofes dan 
in determinisme en voorspelbaarheid gei"ntereseerd is. 
Vgl. daarvoor hoofdstuk 13 van Ia condition postmo
derne. 

15. Vgl. La condition postmoderne, I.e. p. 85/ 86. 
16. In dit opzicht vertoont het betoog van La condition 

postmoderne, ongewilde overeenkomsten met de situa
tie die A. Macintyre schetst in zijn onbedoeld postmo
dernistische aanklacht. After Virtue . Vgl. voor een kri
tiek van Maclntyres positie de doctoraalscriptie van !do 
de Haan, Moraal in de moderne tijd, een vergelijking 
tussen de ethiek van Macintyre en Habermas, Faculteit 
Wijsbegeerte, Amsterdam 1988 . 

17. Vgl. J.F. Lyotard, Le Postmoderne explique aux en
fonts , Galilee, Parijs 1986, p. 52153 . 

18. Vgl. J.F . Lyotard, Tombeau de l'intellectuel et autres 
papiers, Galilee, Parijs 1984, p. 22 . 

19. Vgl. J .F . Lyotard, Answering the question : What is 
Postmodernism? In: I. Hassan & S. Hassan (ed.) Inno
vation/ Renovation, new perspectives on the Humani
ties. University of Wiscinson Press 1983. 

20. Vgl. voor een leerrijke bundeling van die interviews: 
J .F. Lyotard u . A, Immaterialitiit und Postmoderne, 
Merve Verlag, Berlijn 1985 . 

21. Vgl. Le Differend, Minuit , Parijs, 1983, p. 187/ 188. 
22 . Op dit punt bestaat een nauwe verwantschap tussen 

Lyotards 'esthetica van het sublieme' en zijn politieke fi
losofie. Een uitzetting daarvan zou een bespreking verei
sen van de manier waarop Lyotard Kant's Kritik der Ur
teilskraft annexeert en het kader van dit artikel te buiten 
gaan . 

23. Vgl. voor deze kritiek ook: J . HabermasDerphilosophi
sche Diskurs der Moderne, Suhrkamp, Frankfurt 1985 . 

24. In het werk van Foucault treedt een vergelijkbaar pro
bleem op, vgl. daarvoor bijvoorbeeld het artikel van Pe
ter Dews 'Foucault und die Frankfurter Schule', in : H . 
Kunneman & H . de Vries (Hg) Die Aktualitiit der Dia
lektik der Aufkliirung, zwischen Moderne und Postmo
derne, Campus Verlag, Frankfurt 1988. 

25 . Vgl. hiervoor bijv . J . Habermas, 'Uberlegungen zur 
Kommunikationspathologie', in: Vorbereitende Bemer
kungen zur Theorie des kommunikativen Hande/s, 
Suhrkamp, Frankfurt 1984, alsmede het slothoofdstuk 
van zijn Theorie des kommunikativen Handelns, Frank
furt 1981. 

26. Wanneer men hier als postmodernist zou willen tegen
werpen dat aile filosofische ondernemingen principieel 
op een wankele basis berusten, dan is dat natuurlijk 
waar, maar desalniettemin staat men hier m.i. voor de 
keuze om ofwel een variant van het cynisch-hedonisti
sche postmodernisme te omhelzen, ofwel te erkennen 
dat sommige filosofische bases wankeler zijn dan andere 
en mede op zoek te gaan naar criteria aan de hand waar
van dat beoordeeld kan worden . .. 
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Opvoeden is geen kinderspel 

Kinderopvang is een bekend politiek punt van de 
PvdA, maar de zorg voor en opvoeding van kinderen 
in algemene zin, wordt er a! gauw geassocieerd met 
traditionele leefpatronen of bevolkingspolitiek. 'Het 
gezin' is een onderwerp van het CDA, waarover in de 
PvdA niet genoeg wordt nagedacht. Toch is dat nodig 
omdat velen worstelen met het probleem van opvoe
den. Dit temeer omdat in een veranderende samenle
ving, gekenmerkt door een grote diversiteit in le
vensstijlen, weinig maatschappelijke consensus be
staat over wat 'de juiste opvoeding' is . Opvoeden be
tekent voor ouders vaak grote spanningen, bijvoor
beeld in relatie tot eigen ambities met betrekking tot 
werk, opleiding, ontspanning en relaties. Opvoeden 
leidt ook niet zelden tot psychische problemen, bij
voorbeeld door de confrontatie die het veroorzaakt 
met wat de ouder in zijn eigen kinderjaren heeft mee
gemaakt. Dat kan kleine maar ook zeer grote proble
men tussen ouders en kinderen opleveren. Het is voor 
ouders van groot belang om zo nu en dan eens met an
dere ouders over het opvoeden en de kinderen te kun
nen praten en om steun en hulp van derden aangebo
den te krijgen. Bovendien kunnen derden voor 'cor
rectie' zorgen, doordat zij bijvoorbeeld de ouders in 
kleine dingen confronteren met eigen gedrag. Vee! 
ouders staan er tenslotte helemaal aileen voor. 
Kinderen hebben op hun beurt misschien niet zozeer 
steun maar vooral meer 'ruimte' nodig. Ze zijn - on
vermijdelijk - psychisch erg afhankelijk van hun 
ouders . Ouders zijn voor kinderen de maat der din
gen; zeker voor kinderen onder de tienerleeftijd, waar 
het hier vooral over gaat. Kinderen moeten andere 
volwassenen dan de ouders in hun nabije omgeving 
meemaken, die zich voor hen interesseren en met wie 
zij een relatie kunnen opbouwen. Dat geeft hen tevens 
een beeld van hoe anderen Ieven. Omdat de meeste 
kinderen in onze tijd maar weinig familie hebben, is 
het van belang dat anderen in de nabijheid van het ge
zin die rol vervullen. De Raad voor het Jeugdbeleid 
heeft in dat kader gepropageerd dat ouders hun kinde
ren ieder een ' peetouder' bezorgen die belang in hen 
stelt. 1 Daarnaast zijn kinderen in het algemeen afhan
kelijk: ze hebben weinig te vertellen. Ze hebben weinig 
in te brengen tegenover de ouders en tegenover der
den, bijvoorbeeld op school, in de politiek of tegen
over de overheid. Kinderen hebben weliswaar net als 
volwassenen een aantal grondrechten, maar zij kun
nen ze in het algemeen slechts in beperkte mate uit
oefenen met name omdat hun ouders hen daarbij 
moeten vertegenwoordigen . 
lsolement en ernstige problemen met ouders en kinde
ren zijn over en weer sterk verbonden. Als ouders en 
kinderen gelsoleerd Ieven, is de kans groter dat kleine, 
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gewone problemen uitgroeien tot levensgrote conflic
ten. 2 Andersom isoleren gezinnen zich als conflicten te 
groot worden: ouders noch kinderen praten over de 
gezinsmoeilijkheden en vragen slechts zelden en dan 
zeer indirect om hulp. 
Er zijn globaal twee mogelijkheden om ouders en kin
deren de benodigde grotere steun en ruimte te geven. 
De eerste is het verschaffen van meer mogelijkheden 
aan ouders en kinderen om op ontspannen manier met 
derden in aanraking te komen en over het opvoeden of 
'het Ieven met je ouders' te praten. Die derden zijn an
dere ouders of deskundigen die hulp kunnen aanbie
den dan wei naar hulp kunnen verwijzen. De tweede 
mogelijkheid is het versterken van de rechtspositie van 
kinderen en hen in de gelegenheid stellen om be
staande rechten daadwerkelijk uit te oefenen. Het ei
genaardige is dat mensen die zich met de positie van 
kinderen bezighouden, vaak de nadruk op een van 
beide methoden leggen, terwijl ze elkaar niet uitsluiten 
en beide al naar gelang de omstandigheden van nut 
kunnen zijn . 

Preventief en ondersteunend algemeen beleid 
Het bieden van ruimte en steun aan ouders en kinde
ren mede bedoeld om ernstige problemen te voorko
men, kan het beste via algemene voorzieningen, zoals 
beleid inzake kinderopvang, scholen en consultatiebu
reaus. Daarbij zijn een goed sociaal-economisch be
leid waarin mensen - ook op minimumniveau - vol
doende inkomen hebben om kinderen te kunnen 
opvoeden, adequate woningbouw en een goede inrich
ting van de gebouwde omgeving natuurlijk noodzake
lijke voorwaarden. 3 Zaken als RIAGG-oudercursus
sen of het aanmoedigen van het peetouderschap zijn 
ook aantrekkelijk, maar bereiken bijna per definitie 
maar een beperkte groep mondige, beter opgeleide 
ouders .4 

Kinder- en peuteropvang betekenen zowel voor het 
kind als voor de ouders contact met anderen. Voor de 
ouders is het de gelegenheid om met het person eel over 
het kind te praten, contacten met andere ouders te leg
gen en eventueel met de opvang mee te doen. Dat is een 
heel ongedwongen manier om eens te zien hoe anderen 
het doen en ideeen uit te wisselen. Kinderopvang geeft 
de ouders de noodzakelijke ruimte om een dee! van 
hun tijd zonder hun kinderen door te brengen. Ret 
kind leert omgaan met andere kinderen en kan een 
band met andere volwassenen aangaan . Kwalitatief 
goede kinderopvang, waarbij het personeel gekwalifi
ceerd en gemotiveerd is en inderdaad tijd heeft voor de 
kinderen en voor de ouders, is hierbij een voorwaarde. 
Zoals bekend is in Nederland een groot tekort aan kin
deropvang, vooral als het gaat om kinderdagverblij-
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ven, terwijl de bestaande opvang wegens bezuinigin
gen steeds meer op vrijwilligers en slechtbetaalde 
krachten moet draaien. 5 

Consultatiebureaus voor zuigelingen en peuters zijn 
geheel ingeburgerd als vorm van medische controle en 
zorg, waar ouders advies krijgen over de fysieke ver
zorging van hun zeer jonge kinderen . Zij hebben een 
bereik van bijna honderd procent. In principe zouden 
ouders op consultatiebureaus ook advies over de op
voeding van het jonge kind moeten kunnen krijgen. Er 
kunnen oudercursussen georganiseerd worden of 
ouders zouden op cursussen op hulp kunnen worden 
geattendeerd. In een goede verstandhouding met het 
personeel zouden er ook zaken betreffende de psychi
sche ontwikkeling en verzorging van het kind kunnen 
worden besproken . Consultatiebureaus hebben echter 
juist steeds minder gelegenheid om aandacht aan 
ouders en kinderen te besteden. Onder druk van de be
zuinigingen hebben ze minder tijd per kind te beste
den, waardoor zij zich tot strikt medische zaken moe
ten beperken. Bovendien wordt het rijksbeleid steeds 
formeler en bureaucratischer, zodat het personeel bij
voorbeeld papieren moet invullen ten aanzien van de 
schedelgrootte van het kind en steeds minder tijd heeft 
om te bezien hoe het nu eigenlijk met ouders en kinde
ren gaat. Hetzelfde geldt voor de medische zorg op 
scholen. 
Het basisonderwijs biedt in principe de gelegenheid 
om ouders en kinderen ruimte en steun te geven. 
Ouders kunnen met het personeel over het kind over
leggen en kunnen ook zelf bij het onderwijs betrokken 
raken en daarbij contact leggen met andere ouders. 
Kinderen kunnen een band met hun juf of meester 
ontwikkelen en met hun grote en kleine problemen bij 
hen komen. Het personeel moet echter wei de tijd heb
ben om zich met de kinderen bezig te houden en zo nu 
en dan eens met elk kind afzonderlijk te praten. Ook 
daarvoor zijn onder druk van bezuinigingen, reorga
nisaties, fusies en bureaucratisering eerder minder dan 
meer mogelijkheden . Onder invloed daarvan kan een 
negatieve sfeer ontstaan waarin het personeel minder 
contact heeft met de kinderen en onverschillig tegen
over hen komt te staan. Door duobanen, arbeidstijd
verkorting, VUT, pre-VUT (Dop-regeling genaamd) 
en een hoog ziekteverzuim, zien kinderen op de basis
school vaker vier dan drie leraren per week voor hun 
klas staan, terwijl ze juist enorm vee! behoefte hebben 
aan 'hun juf'. AI die mensen staan er niet vanuit een 
onderwijs- of opvoedkundig belang, maar door de 
manier waarop vanuit zowel het ministerie als de vak
bond omgegaan wordt met de (gevolgen van) bezuini
gingen, ontslagen en werkloosheid. Vee!, met name 
jongere leerkrachten worden al sedert enkele jaren in 
mei ontslagen en afhankelijk van het aantalleerlingen 
in augustus weer aangenomen, wat niet bevorderlijk is 
voor hun motivatie en rust. Door aile opeenvolgende 
maatregelen wordt de sfeer op school voornamelijk 
gekenmerkt door onrust. 'Onrust is slecht voor de 
school, en dus slecht voor de kinderen.' 6 

Kinderopvang, consultatiebureaus en scholen bieden 
tevens de mogelijkheid om kinderen een beetje in de 

gaten te houden. Gaat het wei goed met ze, komen ze 
niet op de een of andere manier klem te zitten of wor
den ze misschien mishandeld? De gegevens over mis
handeling die de laatste jaren hoven water zijn geko
men, doen vermoeden dat door mensen die beroeps
halve met kinderen te maken hebben vaak vee! te wei
nig op ze is gelet. En als blauwe plekken en vreemd ge
drag wei opgemerkt zijn, hebben te weinig mensen 
daar over nagedacht en naar gehandeld . De kennis 
omtrent mishandeling en incest die in korte tijd is ont
staan, moet minstens tot grotere oplettendheid leiden. 
De controle moet echter niet gaan overheersen: als 
kinderopvang, consultatiebureaus en scholen sterk in 
de controlerende sfeer worden getrokken, zal dat het 
contact met ouders en kinderen in negatieve zin beln
vloeden. Te vee! controle betekent dat ouders die enige 
steun goed kunnen gebruiken, wegblijven van de con
sultatiebureaus en hun kind niet naar de kinderopvang 
brengen . Dat zou leiden tot marginalisering en isole
ment van die gezinnen waar niet alles volgens het 
boekje gaat. Preventie, ondersteuning en het bevorde
ren van contacten tussen ouders, kinderen en derden 
moet de invalshoek zijn, niet strenge controle en de 
daarbij behorende normstelling. 7 

In het voorgaande is reeds ter sprake gekomen dat on
der invloed van bezuinigingen en toenemende bureau
cratisering de scholen, schoolartsen en consultatiebu
reaus hun taak ten aanzien van preventie en onder
steuning tegenwoordig juist minder goed kunnen uit
oefenen dan enige jaren geleden. Het politieke klimaat 
is verre van gunstig voor het behoud, laat staan de uit
breiding van een algemeen voorwaardenscheppend 
beleid. Er is een politieke sfeer ontstaan, waarin men 
aileen bereid is om meer geld uit te geven als er sprake 
is van aantoonbare crisissituaties. 
Er is tegelijkertijd steeds meer bekend over wat in vee! 
gezinnen mis is gegaan. Verhalen over incest en mis
handeling zijn aan de orde van de dag. Ook verschij
nen soms onrustbarende cijfers over de mate waarin 
kinderen psychische stoornissen vertonen. Aandacht 
voor het achterblijven van kinderen uit bepaalde mi
lieus is era! Ianger . Aandacht voor de taal- en culturele 
achterstand van kinderen uit etnische groepen is daar 
recenter bijgekomen. Er zijn dus problemen en pro
bleemgroepen genoeg om het beleid op te richten. 
Het gevaar bestaat dat deze ernstige problemen in de 
huidige politieke constellatie leiden tot een selectief 
beleid gericht op problemen en controle. Voorstan
ders van algemeen beleid zoals boven omschreven, 
moeten zich daarom er niet toe Iaten verleiden om de 
situatie van kinderen in sombere tinten te schilderen 
om het benodigde overheidsgeld te mobiliseren . Be
weerd kan worden dat zonder kinderopvang moeders 
en kinderen stapeldol van elkaar worden en kinderen 
uit etnische groepen voorgoed volstrekt achterblijven 
of dat zonder jeugdopvang jongeren vandalen wor
den . Het beleid gaat zich vervolgens op die problemen 
en probleemgroepen richten en wordt steeds meer se
lectief en controlerend in plaats van algemeen, preven
tief en ondersteunend. Dat betekent dater pas 'hulp' 
is als problemen die in een ondersteunend beleid had-
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den kunnen worden opgelost, tot werkelijk ernstige 
kwesties zijn uitgegroeid. 
Min of meer vergelijkbaar is de situatie in het onder
wijs. Doordat er in het gewone basisonderwijs niet ge
noeg tijd is voor leerlingen die extra aandacht nodig 
hebben en er steeds minder Jeerkrachten zijn die dage
lijks met dezelfde kinderen te maken hebben, zijn 
steeds meer kinderen doorverwezen naar het bijzon
der onderwijs. s 
Aandacht voor grote problemen mag niet betekenen 
dat er geen hulp en ruimte is voor problemen in een 
stadium tussen 'klein' en 'zeer ernstig'. Dat is het 
paard achter de wagen spannen. Daarmee wil ik niet 
zeggen dater niet alles aan moet worden gedaan om de 
werkelijk ernstige gevallen op te sporen. Algemeen be
leid inzake kinderopvang, consultatiebureaus, scho
len en schoolbegeleiding kan ouders en kinderen met 
werkelijk grote problemen niet helpen. Het kan wei 
problemen signaleren en doorverwijzen naar werke
lijke hulpverlening. Daarna kan selectief, toegespitst 
beleid door andere ins tan ties volgen om in elk geval de 
kinderen en liefst ook de ouders de helpende hand te 
bieden. 

Rechten van kinderen 
Het versterken van de rechten van kinderen is een 
principiele keuze om in de relatie ouders - kinderen, 
en in de relatie derden - kinderen (bijvoorbeeld over
heid) de laatsten meer ruimte te geven. 
Er is veel voor versterking van de rechten van kinderen 
te zeggen, omdat in het kader van een algemene maat
schappelijke emancipatie de mogelijkheden van 
ouders om het kind op hun eigen speficieke manier te 
verzorgen, sterk zijn toegenomen. Wat dat betreft valt 
er in de geschiedenis een golfbeweging waar te nemen. 
Van oorsprong was in het Europese recht het kind het 
letterlijke bezit van de ouders, terwijl de ouderlijke 
plicht om voor hun kind te zorgen niet nader omschre
ven was. In de loop van de twintigste eeuw heeft de 
wetgever het kind beschermd door die normen vast te 
leggen en tevens de mogelijkheid op te nemen om 
ouders die hun kind niet goed verzorgen, van hun 
ouderlijke plicht te ontheffen of zelfs uit de ouderlijke 
macht te ontzetten. 
Op de manier waarop die wet in praktijk werd ge
bracht, kwam in de jaren zestig en zeventig steeds 
meer kritiek. De Raad voor de Kinderbescherming 
greep te makkelijk in en ging teveel uit van strikte nor
men ten aanzien van de opvoeding, welke aan een be
paald burgerlijk milieu en een traditionele rolverde
ling ontleend waren. Het feit dat zij dat deed op grond 
van rapporten die de betrokken ouders niet mochten 
inzien, ondervond in toenemende mate kritiek. De 
toename van conflicten rond de toewijzing van kinde
ren na echtscheiding leidde tot snelle ontwikkelingen 
in de juris pruden tie ten aanzien van ouderlijke zorg en 
de manier waarop de Kinderbescherming en andere 
hulpverleningsinstanties werkten. Zowel ten aanzien 
van toewijzing van kinderen na echtscheiding als in 
het geval van de mogelijkheid van ingrijpen in de 
ouderlijke macht door de Raad voor de Kinderbe
scherming, stellen de Raad en de rechter zich thans 
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vee! terughoudender op dan enige decennia geleden. 
Ouders die met behulp van een advocaat beargumen
teren dat zij op hun manier goed voor het kind zorgen, 
krijgen daarin meer ruimte dan voorheen. Als schei
dende ouders het eens zijn over hoe zij de zorg voor 
hun kind verder regelen, zal de rechter zich daar 
slechts zeer zelden nog mee bemoeien. Ouders zijn 
mondiger dan vroeger en er is meer begrip en toleran
tie ten aanzien van afwijkende levensvormen dan 
voorheen. Een kwestie van maatschappelijke emanci
patie die op zich toe te juichen is. 
Deze ontwikkeling heeft echter ook schaduwzijden 
voor de zwakste partij: het kind . De mogelijkheid om 
dossiers in te zien, heeft geleid tot zeer vaag geformu
leerde stukken op grond waarvan rechters niet ingrij
pen, omdat bijvoorbeeld de bewijsvoering te zwak is 
geworden om een ouder uit de ouderlijke macht te ont
zetten. Dat gebeurt pas als de zaak zeer ernstig is ge
worden en hulp eigenlijk te laat komt. 9 

Wat het ingrijpen door de Kinderbescherming betreft, 
is de enige ontwikkeling in tegengestelde richting dat 
meer aandacht is ontstaan voor kindermishandeling 
en incest. Terwijl tot voor kort in de praktijk op (ver
moeden van) incest en mishandeling zeer terughou
dend werd gereageerd, wordt nu eerder nagegaan wat 
er aan de hand is. Daarbij staat het belang van het kind 
- zij het nog niet onomstreden - voorop. 
Als ouders steeds meer ruimte krijgen van de rechter
lijke macht en hulpverlenende instanties om op hun 
manier met hun kind om te gaan, is het logisch om als 
tegengewicht de rechten van de kinderen als zwakste 
partij te versterken. In het kader van versterking van 
de rechtspositie past tevens de trend om ook jonge kin
deren te horen als de ouders scheiden en er problemen 
zijn over de toewijzing en de bezoekregeling. 
Er is echter een groot probleem dat kinderen ervan 
weerhoudt om hun rechten te (kunnen) gebruiken: zij 
zijn niet alleen juridisch maar ook psychisch afhanke
lijk van de ouders. In de relatie ouders-kinderen bete
kenen meer rechten voor kinderen dat ze in grote loya
liteitsconflicten komen. Voor jonge kinderen vormen 
de ouders nog zozeer een deel van zichzelf, dat zij niet 
in een situatie gebracht moeten worden dat zij moeten 
kiezen tussen de ouders - bij scheiding - of dat zij 
bijvoorbeeld een ouder moeten aangeven als degene 
die hen mishandelt. Het is heel moeilijk om erachter te 
komen wat kinderen op die Ieeftijd werkelijk willen. 
Een jong kind is bijvoorbeeld in staat om bij hoog en 
laag vol te houden dat het bij de ene ouder wil wonen, 
omdat het die in zijn hart als de meest 'zielige' be
schouwt terwijl het eigenlijk veelliever bij de andere 
ouder woont. 
Rechten toekennen aan jonge kinderen is een voor de 
hand liggende, doch zeer kindonvriendelijke oplos
sing van de conflicten rond echtscheiding. Voor kin
deren op jonge leeftijd moet gekozen worden: door de 
ouders of door een instantie die dat doet als de ouders 
het niet kunnen. 10 Jonge kinderen kunnen hun rech
ten tegenover hun ouders niet uitoefenen. Natuurlijk 
moeten zij wei door een deskundige gehoord worden, 
maar dat is iets anders dan dat zij zelf zouden moeten 
kiezen of hun eigen belang moeten verdedigen. Wat 



oudere kinderen kunnen hun rechten tegenover de 
ouders met minder grote loyaliteitsconflicten uitoefe
nen. Zij hebben wei baat bij een uitbreiding van hun 
rechten en bijvoorbeeld een onafhankelijke rechtsin
gang in geval van scheiding. Waar echter de grens tus
sen 'jonge' en 'wat oudere' kinderen ligt, is niet exact 
aan te geven. Kinderen verschillen zo in hun ontwikke
lingstempo dat dat ook nooit zal kunnen. Dat maakt 
het moeilijk om een directe, duidelijke oplossing te 
vinden. De Raad voor het Jeugdbeleid wil kinderen de 
mogelijkheid geven 'te groeien' naar gelijkheid met 
volwassenen, maar het is bijzonder moeilijk om dat 
juridisch vorm te geven. 
Een anoniem benaderbare instelling als een kinderte
lefoon is in elk geval voor aile kinderen goed te gebrui
ken om zonder disloyaal te zijn hun hart te luchten en 
goede raad of een doorverwijzing te krijgen. Ook de 
kinderrechtswinkel is een goed middelen om (grotere) 
kinderen te helpen hun rechten te kennen en te gebrui
ken. 

De rechten van kinderen ten aanzien van derden/ de 
overheid worden de laatste jaren versterkt, als uit
vloeisel van de democratiseringsbeweging uit de jaren 
zestig en zeventig. 11 De gedachte is dat kinderen en 
met name jongeren serieus genomen moeten worden. 
Hun invloed op hun eigen positie en op de samenle
ving in het algemeen moet door het versterken van hun 
rechten worden vergroot. Zij moeten zich als ze dat 
wensen reeds jong zelfstandig kunnen redden. De hui
dige verlaging van de meerderjarigheidsgrens van 21 
naar 18 jaar waardoor een grote groep jongeren meer 
rechten heeft verworven, is daarvan een voorbeeld. 
Een probleem is echter dat uitbreiding van deze rech
ten vaak betekent, dat de plichten van de overheid en 
ouders ten aanzien van kinderen verminderen. Uit
breiding van rechten van kinderen komt in bepaalde 
gevallen aileen de sterken ten goede en de zwakken 
worden er de dupe van. Zo zijn door de verlaging van 
de meerderjarigheidsleeftijd de opvangmogelijkheden 
van jongeren in tehuizen verminderd en hebben bui
tenlandse jongeren in bepaalde situaties verblijfsrech
ten verloren. Bovendien is voor de 'goedkoopste 
oplossing' gekozen, door de financiele rechten van 18-
tot 21-jarigen die uit meerderjarigheid voort zouden 
moeten vloeien, niet te erkennen. Zij blijven financieel 
van hun ouders afhankelijk. Dat komt vooral doordat 
juist een bezuinigende en zich terugtrekkende over
heid deze verruiming van rechten doorvoert. Maar 
ook in betere tijden kan een dergelijk verschijnsel op
treden, zoals altijd bij uitbreiding van rechten. Omdat 
het hier gaat om de rechten van een zwakke groep die 
geen werkelijke spreekbuis heeft en zichzelf indivi
dueel noch als groep kan verdedigen, is extra voor
zichtigheid geboden. 

Conclusie 
Daar waar algemeen beleid de beste preventie biedt, 
doordat het ouders en kinderen de ruimte biedt om on
gedwongen hulp te verkrijgen en zo ernstige proble
men voorkomt, moet niet slechts selectief en controle
rend beleid worden toegepast. Daarmee zou het paard 

achter de wagen worden gespannen. Bovendien gaat 
het niet aileen om hulp, maar eigenlijk vooral om het 
scheppen van voorwaarden waardoor individuele hulp 
niet nodig is. Ouders moeten onderling, in kinderop
vangcentra, bij consultatiebureaus en op school steun 
vinden voor de moeilijke taak van het opvoeden. Kin
deren moeten in een kindvriendelijke omgeving in 
contact met leeftijdgenoten en andere volwassenen 
kunnen opgroeien. 
Het versterken van de rechten van kinderen is niet 
automatisch in het voordeel van aile betrokkenen. Het 
is een voor de hand liggende, logische oplossing die 
echter niet altijd kindvriendelijk is. Beter dan tot nu 
toe, moeten bij politieke besluitvorming de voor- en 
nadelen worden afgewogen. 
In de PvdA wordt over de relaties tussen ouders en 
kinderen te weinig gedebatteerd. De zorg voor kinde
reo is een prive-zaak, menen velen. Kinderen zijn ech
ter ook individuen die recht hebben op bescherming 
tegen hun ouders, zoals onze wetgever ook erkend. De 
samenleving heeft kinderen nodig voor haar voortbe
staan. In vee! gezinnen hebben ouders en kinderen het 
moeilijk met elkaar. Meer publiek de bat over de zorg 
voor kinderen kan betekenen dat de normen voor hoe 
met kinderen om te gaan, weer duidelijker worden . 

No ten 
I. Opvoeding ondersteund, Advies no . 29, Raad voor het 

Jeugdbeleid, Ministerie van WVC, 1986. 
2. In isolement worden problemen rond ouders en kinde

reo door de betrokkenen bovendien vaak moeilijk on
derkend: zij blijken pas als het kind als jongvolwassene 
het gezin verlaat. 

3. Een aanzienlijke verhoging van de kinderbijslag zoals 
recent voorgesteld door CNV en CDA is dan ook aan te 
bevel en 

4. AI moet niet worden onderschat hoezeer dergelijke 
trends bij een kleine spraakmakende groep beginnen en 
na tien, vijftien jaar grote groepen hebben bereikt. 

5. Kort geleden is voor de toekomst meer geld voor kinder
opvang toegezegd, maar deze toezegging is afhankelijk 
gemaakt van de invoering van de belastingvereenvoudi
ging voorgesteld door de Commissie-Oort. 

6. Aldus de Amsterdamse directeur van een basisschool H . 
Hamstra in de Volkskrant van 25 juni 1988. 

7. Omdat controle en normstelling toch altijd wei in Iichte 
vorm aanwezig zijn - en dat is ook niet erg - is demo
cratisering van de betrokken voorzieningen hard nodig. 
Niet alleen bij kinderopvang en scholen, maar ook bij 
consultatiebureaus moeten ouders betrokken zijn. 

8. Op dit moment probeert het kabinet de extra kosten van 
het bijzonder onderwijs terug te dringen door er dom
weg paal en perk aan te stellen, zonder naar de oorzaken 
van de problemen te zoeken. De Kamer heeft echter wei 
om zo ' n onderzoek gevraagd. 

9. Zo schrijft Han Bartels, kinderrechter , op grond van 
zijn praktijkervaring in een boekbespreking in Jeugd en 
Samenleving, juni 1988, 346. 

10. Ook oplossingen die ouders samen overeenkomen, kun
nen tegen het belang van het kind indruisen. Toetsing 
door de rechter, als is het maar in een gesprek met de 
ouders, blijft noodzakelijk. 

II . Met de laatste ontwikkelingen ten aanzien van studiefi
nanciering, jeugdloon en uitkeringen voor ' jongeren' 
tot 27 jaar lijkt deze zin voorlopig verouderd. 
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Utopisme, realisme en de born 

Tientallen Amerikaanse en Russische inspecteurs zul
len de komende jaren toezien op de naleving van de be
palingen van het INF-verdrag. Zij zullen de getuigen 
zijn van een uniek gebeuren: de raketten - in totaal 
2619 exemplaren - zullen tot schroot worden verma
len. De procedures staan minitieus uiteengezet in de 
officiele documenten, die tijdens de 1aatste topont
moeting in Moskou werden uitgewisseld. Dat was ove
rigens niet vee! meer dan een formaliteit. Tijdens de 
top in Washington, in december van het vorig jaar, 
was reeds het glas geheven op de totstandkoming van 
het akkoord. Maar het INF-debat was nog niet afge
rond of het zogeheten post-INF debat werd geopend. 
Weliswaar is de slag om de kruisraket achter de rug, de 
achterliggende tegenstellingen zijn goeddeels blijven 
bestaan en tekenen zich opnieuw af. 
Het veiligheidsdebat is wei een nieuwe fase ingegaan. 
De pleitbezorgers van de kruisraketten en de pershings 
tonen zich lang niet allemaal even gelukkig met het 
verdrag. Met name in Westeuropese regeringskringen 
is met nauwelijks verhalen teleurstelling op de tot
standkoming van het INF-akkoord gereageerd. In 
deze kringen wordt gezocht naar compensatie van het 
verdrag, al is men wei zo wijs dat woord niet in de 
mond te nemen. De 'gaten' in de Westerse defensie 
zouden gedicht moeten worden, maar dan wei op een 
behoedzame en onopvallende wijze zodat niet op
nieuw massale protesten worden uitgelokt. En liever 
ook geen dubbe1besluiten met latere nul-opties meer. 
Die bieden de Russische !eiders immers de mogelijk
heid om met een simpel 'da' moderniseringsplannen 
ongedaan te maken. 
Maar ook onder a! diegenen die zich van meet af aan 
tegen de plaatsing van nieuwe kernwapens hebben uit
gesproken is een de bat op gang gekomen over de vraag 
hoe men nu verder moet gaan. Moeten nu zo snel mo
gelijk aile andere kernwapens de wereld worden uitge
holpen? Of is daar bij nader inzien toch niet zoveel 
haast bij? Het INF-akkoord is a! herhaaldelijk als een 
keerpunt bestempeld en in tenminste een opzicht lijkt 
dit ook inderdaad het geval te zijn. Het verdrag lijkt 
samen te vallen met een omslag in het denken over het 
kernwapen: van utopisch naar meer realistisch. 

Het politieke denken moet er op gericht zijn een even
wicht te vinden tussen utopisme en realisme, tussen 
vrije wil en determinisme. Dat is in het verleden vele 
malen en in verschillende toonaarden betoogd door 
wetenschappers, schrijvers en politici. Op zeer wel
sprekende wijze is deze opvatting verwoord door E. H. 
Carr in The Twenty Years Crisis. 1 De utopist, zoals 
door Carr omschreven, is uit op radicale veranderin
gen en heeft zijn ogen op de toekomst gericht. Maar 
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hij ziet de voetangels en valkuilen in de alledaagse wer
kelijkheid over het hoofd, zodat er van die idealen 
vaak niet bijster vee! terechtkomt. De realist daarente
gen heeft aileen oog voor de bestaande situatie. Hij zet 
de feiten op een rij en spoort de onderlinge verbanden 
op, maar hij gaat daarbij fantasieloos te werk en zon
der dat hem een doe! voor ogen staat. Alternatieven 
kan hij zich niet voor de geest halen. 
De pure realist bestaat niet, de zuivere idealist al even
min. Realistische en idealistische aspecten zijn altijd 
aanwezig, maar vrijwel nooit in de optimale verhou
ding. Zeker in de politiek is het allesbehalve eenvoudig 
het door Carr bepleite evenwicht te vinden. In het poli
tieke den ken in het algemeen, en in een politieke bewe
ging in het bijzonder, overheerst of wei het realisme of
wei het utopisme. Carr wees ook op de slingerbewe
ging tussen beide uitersten. Een tijdperk van bloede
loos realisme waarin men zich min of meer aanpast 
aan de omstandigheden, wordt gevolgd door een pe
riode waarin opnieuw ambitieuze doelstellingen wor
den geformuleerd, die - ook a! worden ze nooit be
reikt - toch een geweldige stimulans kunnen beteke
nen. En andersom: in een idealistische beweging 
waarin gesproken wordt over bijvoorbeeld de wereld 
die te winnen zou zijn of over het aan de macht helpen 
van de verbeelding, rukt na verloop van tijd het rea
listische denken op. Deze slingerbeweging valt ook 
waar te nemen in het denken over het kernwapen. De 
tijd waarin de slogan 'Aile kernwapens de wereld uit, 
om te beginnen uit Nederland' gescandeerd werd, lijkt 
voorbij. Vandaag de dag wordt meer dan ooit beseft 
dat het streven naar een kernwapenvrije wereld in 
ieder geval een zaak van lange adem zal zijn. Over het 
kernwapen wordt ook in meer realistische en zakelijke 
termen gesproken. 

Reykjavik: idealisme op hoog niveau 
Sinds de uitvinding van 'de born' is het begrip veilig
heidsdebat vrijwel synoniem met kernwapendebat. Is 
het kernwapen de hoeksteen van elk verantwoorde
lijk, op oorlogvoorkoming gericht veiligheidsbeleid? 
Of moet het beleid er juist op gericht zijn dit wapen zo 
spoedig mogelijk van het toneel te doen verdwijnen? 
Deze en tal van aanverwante vragen worden in brede 
kring aan de orde gesteld: de 'democratisering van het 
slagveld', die kenmerkend is voor het atoomtijdperk, 
heeft geleid tot betrokkenheid van velen bij het 
vraagstuk van vrede en veiligheid . Die betrokkenheid 
is echter niet altijd even groot. Om voor de hand lig
gende redenen neemt de belangstelling toe in tijden 
van oplaaiende spanningen en ebt weer weg zodra het 
internationale klimaat weer wat opklaart. 
Anno 1988 bestaat er nog steeds een wijdverbreide af-
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keer van kernwapens, een weerzin waar sinds geruime 
tijd ook de beide wereldleiders blijk van geven. Ro
nald Reagan Iiet keer op keer weten dat hij droomde 
van een wereld waarin kernwapens 'overbodig' en 
'ouderwets' zijn. Op zijn beurt lanceerde Michail Gor
batsjow in het kader van het meer-jarenplan voor een 
kernwapenvrije wereld een reeks ontwapeningsvoor
stellen. Daarbij toonde hij zich bereid tot forse con
cessies, zoals bleek tijdens de slotfase van het onder
handelingsproces over het INF-akkoord. Werd eerst 
een principe-overeenkomst bereikt op basis van Rea
gans nul-optie voor de INF-wapens in Europa, uitein
delijk werden beide partijen het eens over een wereld
wijde 'dubbele nul' voor deze categorie wapens . Het 
overleg over de strategische bewapening - de zware 
intercontinentale kernraketten waarmee de super
machten elkaar rechtstreeks kunnen treffen - zou 
eveneens opzienbarende resultaten kunnen opleveren. 
In Geneve wordt hard gewerkt aan een overeenkomst 
die voorziet in een halvering van de strategische arse
nalen . Heel misschien zal de president ook een derge
lijk akkoord - wellicht in de vorm van een concept
verdrag - op zijn con to kunnen Iaten schrijven, zodat 
hij als een ware 'vredespresident' de scepter aan zijn 
opvolger zal kunnen overdragen. 
Deze gang van zaken werd enkele jaren geleden niet 
voor mogelijk gehouden. Tijdens de topontmoeting in 
Reykjavik was echter voor het eerst gebleken dat de 
beide supermachten het in beginsel wei eens kunnen 
worden over ingrijpende reducties. Als gevolg van on
enigheid over het Amerikaanse Strategische Defensie 
Initiatief gingen beide partijen uiteindelijk in een ner
veuze en ruzieachtige sfeer uiteen . Maar, zo ver
klaarde Reagan daags na de top voor het Amerikaanse 
Congres, de mogelijkheid om de nucleaire dreiging 
weg te nemen was binnen handbereik. In tweede in
stantie haastten Amerikaanse regeringsfunctionaris
sen zich te verklaren dat de president aileen had voor
gesteld om aile ballistische kernraketten binnen tien 
jaar af te schaffen. Toch was dat genoeg om een 
schokgolf in de Atlantische wereld te veroorzaken . 
Vervolgens bleek ook nog eens dat, ondanks de aan
houdende meningsverschillen rond SDI, het momen
tum in het ontwapeningsoverleg niet verloren zou 
gaan . 
Zo lijkt in korte tijd de 'utopie' van de vredesbeweging 
- 'aile kernwapens de wereld uit' - toch een hoge 
graad van werkelijkheidszin te hebben verworven . Die 
utopie heeft in elk geval een heilzame werking uitge
oefend op het ontwapeningsoverleg, dat een stimulans 
ook hard nodig had. Maar zelfs a! omarmen de mach
tigen der aarde een utopie, en a! gaat dat met vee! pu
blicitair geweld gepaard, het blijft natuurlijk wei een 
utopie. En dat wordt in toenemende mate in progres
sieve kring onder ogen gezien. Men weet inmiddels dat 
kernwapenreducties mogelijk zijn en dat in het bijzon
der een verwijdering van de Amerikaanse kernwapens 
van het Europese vasteland geen onhaalbare kaart is. 
Tegelijkertijd echter wordt het politieke feit onder 
ogen gezien dat Frankrijk en Groot-Brittannie onder 
geen beding afstand zullen doen van a! hun kernwa
pens, om over de beide supermachten maar te zwijgen .. 

Bovendien leggen vee! mensen die in de vredesbewe
ging actief zijn zich niet !outer met tegenzin bij dat feit 
neer: in deze kringen is een zekere herwaardering voor 
het kernwapen te bespeuren. 

Opkomst van het realisme 
Als het kernwapen slechts een afschrikkende rol krijgt 
toebedeeld, zou het dan alsnog een onderdeel kunnen 
uitmaken van een op oorlogvoorkoming gerichte poli
tiek? Het bevestigende antwoord valt steeds vaker uit 
onverwachte hoek te beluisteren. Een mild standpunt 
over kernwapens wordt bijvoorbeeld gehuldigd door 
de ethicus Koos van der Bruggen, beleidsmedewerker 
bij Pax Christi. De beperkste conventionele oorlog is 
erger dan een situatie van nucleaire afschrikking, zo 
houdt hij zijn collega's voor . Volledige nucleaire ont
wapening zou dat conventionele gevaar kunnen ver
groten. Handhaving van een beperkt arsenaal kernwa
pens is volgens hem dan ook ethisch verantwoord . 
Voorwaarde is dan wei dat deze wapens niet gehan
teerd worden als politiek pressiemiddel. De defensieve 
doeleinden zouden voorop moeten staan.3 Een ander 
teken dat deze herwaardering illustreert, is de handte
kening van Egbert Boeker die onder het tweede rap
port van de Adviesraad Vrede en Veiligheid prijkt. In 
dat rapport (Het gebruik van de ruimte voor veilig
heidspolitieke doeleinden) wordt immers een krachtig 
pleidooi gehouden voor het stelsel van nucleaire af
schrikking. 4 Boeker, een toegewijd lid van de vredes
beweging en onder meer co-auteur van de brochure 
Defensie zonder kernwapens is kennelijk schoorvoe
tend op zijn eerdere stellingname teruggekomen. 
Eenmaal in het bezit van een defensie zonder kernwa
pens maar met geavanceerde conventionele wapens, 
zouden we nog altijd 'de voorlaatste oorlog over
doen'. 5 Op dat risico is inmiddels al in talloze artikelen 
gewezen. De indruk dat het hier gaat om een reeel ri
sico is bovendien versterkt door de warme maar du
bieuze belangstelling die in conservatieve kringen in de 
VS kon worden aangetroffen voor het concept van een 
kernwapenvrij Europa. Conventionele wapens zou
den beter bruikbaar zijn dan kernwapens . Met een zui
ver conventionele defensie van Europa zou het con
cept van de 'beperkte oorlog' dan ook nog realisti
scher kunnen worden. Het was een teken aan de wand 
dat een van de hardliners van het Pentagon, Richard 
Perle, tevens een hartstochtelijk pleitbezorger was van 
de nul-optie. 
Het besef dee! uit te maken van een brede anti
kernwapenbeweging, waarin echter niet iedereen door 
dezelfde motieven gedreven wordt, heeft menig vredes
activist nog eens aan het denken gezet. Zo signaleerde 
de eveneens met de vredesbeweging geengageerde Piet 
Verstegen de vorming van een 'onheilige coalitie' . Hij 
stelde vast dat 'de vredesbeweging met haar fixatie op 
de afschaffing van kernwapens ongewild een bondge
noot is van de militairen, die zowiezo liever afschrik
ken met moderne conventionele wapens dan met tacti
sche kernwapens, en een bondgenoot van Ameri
kaanse politici en militairen, die /iever een sterke con
ventionele buffer zien tussen de Sowjet-Unie en de 
Verenigde Staten dan dat de Amerikanen moe ten strij-
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den met hun atoomwapens voor de verdediging van 
West-Europa'. 6 

Ook in het buitenland valt de hierboven aangeduide 
tendens te signaleren. Zo sprak de nieuwe directeur 
van het SIPRI, Walter Stiitzle, zich uit voor handha
ving van een beperkt arsenaal aan kernwapens. Dat 
uitgerekend Stiitzle zich daar een voorstander van 
toont, hoeft overigens geen verbazing te wekken. Hij 
wordt beschouwd als de 'ghostwriter' van Helmut 
Schmidts roemruchte rede uit 1977, waarmee in feite 
het startsein voor de moderniseringscampagne werd 
gelost. Maar des te opvallender is zijn benoeming tot 
directeur van het vredesinstituut, waar nog niet zo 
lang geleden de kansen op een kernoorlog zeer hoog 
werden ingeschat. Het tij begint kennelijk te keren. 
Het is dan ook niet overdreven om te spreken over de 
opkomst van het realisme in de vredesbeweging, en 
natuurlijk ook in de met haar verwante sociaal
democratische beweging. 

In 1979 nam het congres van de PvdA een resolutie 
aan waarin steun werd betuigd aan de IKV -campagne 
tegen de kernwapens. In die resolutie werd onder meer 
krachtig gepleit voor eenzijdige stappen, door de 
Navo en door Nederland in het bijzonder. Aile natio
nale kerntaken dienden te worden afgestoten. In 1981 
moest loop den Uyl zijn toevlucht nemen tot een 
noodgreep om te voorkomen dat een dergelijke zins
nede in het verkiezingsprogramma Weerwerk werd 
opgenomen: hij maakte kenbaar dat hij zich als lijst
trekker zou terugtrekken als het IKV -stand punt onge
clausuleerd zou worden overgenomen. 
Het was de in zwang geraakte Nederland Gidsland
gedachte waar de genoemde voorstellen uit voort
vloeiden. Vandaag de dag echter staan voor deze ta
melijk optimistische visie nog maar weinig mensen op 
de bres . De meer bescheiden Nederland Makelaar
gedachte wordt thans serieuzer genomen. Dat even
tuele eenzijdige ontwapeningsstappen primair beoor
deeld moeten worden naar het te verwachten effect op 
de Geneefse onderhandelingen, is niet meer omstre
den. In het kader van het partijdebat over program
matische vernieuwingen is voorts de discussie her
opend over de vraag of het einddoel wei zo nodig een 
kernwapenvrije wereld moet zijn . De optie op een stel
sel van minimale nucleaire afschrikking, die in Schui
vende Pane/en is uiteengezet, is bespreekbaar gewor
den . 
Beperken we ons tot de opvattingen van de Tweede 
Kamerfractie, dan zien we dat ook hier de panelen 
enigszins zijn verschoven. De doelstelling van een 
kernwapenvrij Europa is niet uit het oog verloren, 
maar nadrukkelijker dan voorheen wordt erkend dat 
dit een zaak van zeer lange adem is. Dus zijn in de laat
ste Defensienota meer beperkte doelstellingen gefor
muleerd, die in beginsel op de korte termijn wei haal
baar zijn. 
Begin jaren tachtig was de fractie er vee! aan gelegen 
om de rol van het kernwapen zo snel mogelijk terug te 
dringen. Desnoods zouden de gaten die in de Westerse 
defensie zouden kunnen ontstaan na terugtrekking 
van de tactische kernwapens gerepareerd moeten wor-
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den met conventionele middelen. 7 In de Dejensienota 
is echter een ander verband gelegd tussen het proces 
van nucleaire ontwapening en het niveau van de con
ventionele bewapening. Nucleaire ontwapening zal op 
een gegeven moment gevolgd moeten worden door 
conventionele ontwapening. En zolang de conventio
nele strijdkrachten niet aan nader te omschrijven eisen 
voldoen, aldus de Dejensienota, zal de laatste stap op 
het terrein van de nucleaire ontwapening niet worden 
gezet. Achter deze benadering gaat de erkenning 
schuil dat kernwapens een zekere oorlogvoorkomende 
werking kunnen hebben en dat in ieder geval voorko
men moet worden dat de terugdringing van de rol van 
het kernwapen gepaard gaat met het oprukken van de 
rol van het conventionele wapen. 8 

De belangstelling in linkse kring, zowel in als buiten de 
PvdA, voor een meer realistische benadering van het 
kernwapenvraagstuk komt niet te vroeg. AI te lang 
heeft de gedachte dat een wereld zonder kernwapens te 
verwezenlijken valt 'als we dat maar willen' de discus
sie gedomineerd. Die gedachte hield niet voldoende re
kening met de bestaande machtsverhoudingen. Zo
lang wantrouwen, dat wordt gevoed door reele tegen
stellingen, het internationale statenverkeer kenmerkt, 
zullen staten zich niet in het avontuur van a! dan niet 
eenzijdige nucleaire ontwapening storten. Als het dan 
a! mogelijk zou zijn om nucleaire ontwapening als het 
ware afte dwingen, dan zouden kernwapens toch weer 
worden aangemaakt zodra nieuwe spanningen de kop 
opsteken. Dan zouden kernwapens opnieuw ten to
nele verschijnen en dan nog wei in een situatie waarin 
allesbehalve sprake is van stabiele, nucleaire afschrik
king. 
Ook zijn er te lang rooskleurige illusies gekoesterd 
over het 'nieuwe Europa' waaruit de kernwapens zijn 
verwijderd. Zou een eventuele ontmanteling van aile 
in en rond Europa gestationeerde kernwapens ge
paard gaan met een opvoering van de conventionele 
bewapeningswedloop, terwijl (mede daardoor) de 
spanningen blijven voortduren, dan neemt de Euro
pese veiligheid nog eerder af dan toe. Inderdaad, 
Europa zou in dat geval 'veilig' voor een conventio
nele oorlog kunnen worden. Toch hoeft de conclusie 
niet te luiden dat, zoals we nog zullen toelichten, de 
meer idealistisch getinte idealen overboord moeten 
worden gezet. 

Het andere uiterste 
Kon in de vredesbeweging een overdosis utopisme 
worden aangetroffen, in de rijen van de verklaarde 
voorstanders van het kernwapen was het vaak niet an
ders gesteld. Zodra gesproken wordt over de 'wonder
baarlijke' werking van het kernwapen, die reeds ge
zorgd zou hebben voor meer dan veertig jaar vrede in 
Europa en waarop ook tot in de verre toekomst gere
kend zou kunnen worden, is sprake van voorbarig op
timisme en 'wishful thinking'. 
Dat optimisme is voor een dee! terug te voeren op 
denkbeelden zoals die in het begin van de jaren zeven
tig werden geformuleerd. Omdat door de regering
Nixon het accent werd gelegd op de 'assured destruc
tion' (verzekerde vernietiging) werd in deze periode 



door vee! intellectuelen het concept van de stabiele af
schrikking omarmd. Er is sprake van stabiele af
schrikking als de afschrikkingsrelatie op twee pijlers is 
gebaseerd: wederzijds verzekerde vergelding ('Mutu
ally Assured Destruction', kortom MAD) en wapen
beheersing. 
Een gewilde oorlog zou ondenkbaar zijn geworden 
door het veilige en verzekerde vermogen tot nucleaire 
vergelding, ook na eerst een totale nucleaire aanval te 
hebben doorstaan. Zij die vielen kunnen dan vanuit 
het graf alsnog terugslaan. Een ongewilde oorlog, die 
zou kunnen ontstaan door menselijk of technisch fa
len, zou kunnen worden voorkomen door maatrege
len van wapenbeheersing. Het jaar 1972, waarin de 
Salt-akkoorden werden ondertekend, was het 'golden 
year' van het systeem van stabiele afschrikking. 9 

Hoe populair het concept op de Amerikaanse univer
siteiten ook mag zijn geweest, het was zeker niet de lei
draad van het Pentagon. Als de toenmalige nucleaire 
balans al met het begrip stabiele afschrikking mag 
worden gekarakteriseerd, dan moet deze situatie toch 
in de eerste plaats worden beschouwd als het onge
wilde resultaat van de ontwikkeling in de krachtsver
houdingen. Het was zeker niet het doe! waarnaar wel
bewust was gestreefd. Zij die meenden dat nu eindelijk 
de formule was ontdekt die duurzame vrede zou ga
randeren, zagen dat laatste over het hoofd. 
Het systeem van stabiele afschrikking impliceert te
rughoudendheid en immobiliteit in de internationale 
politiek en daar wensten de machthebbers in Oost en 
West zich niet bij neer te leggen. De militair-strate
gische ontwikkelingen zijn er dan ook sindsdien op ge
richt de nucleaire patstelling te doorbreken en de oor
Jog weer voerbaar te maken. Zo werd de strategie van 
de flexibele response als het ware steeds flexibeler . Dit 
kwam bijvoorbeeld tot uitdrukking in de introductie 
van gevechtsdoctrines, zoals 'Airland Battle' en 
'Fofa' , en in het bijzonder in de onverbloemde specu
laties over een beperkte kernoorlog op Europese bo
dem. 
In het recente adviesrapport aan de Amerikaanse rege
ring van de commissie-/kte, wordt in meer weloverwo
gen termen het allemaal nog eens dunnetjes over ge
daan. De samenstellers bepleiten het concept van de 
'selectieve afschrikking': de VS zouden met de inzet 
van nucleaire wapens moeten kunnen dreigen zonder 
meteen het eigen voortbestaan op het spel te zetten. 
Maar wat Ikle de 'selectieve inzet van kernwapens' 
noemt, komt er vrij vertaald weer gewoon op neer dat 
Europa tot slagveld bestempeld wordt. De Ameri
kaanse veiligheidsspecialist Earl Ravena! vatte het 
Amerikaanse beleid zo samen: 'Wij bedreigen het 
Russische gebied met een beperkte aanval en bieden de 
Russen tegelijkertijd de kans hun tegenaanval tot 
Europa te beperken '. 
Het lijdt geen twijfel dat zolang dergelijke opvattin
gen in gezaghebbende kringen de ronde doen, een 
blind vertrouwen in de nucleaire afschrikking 
misplaatst is. En dat vertrouwen blijft ook na de tot
standkoming van het INF-akkoord misplaatst: ook al 
zullen de Pershings en de kruisvluchtwapens worden 
verwijderd, de bijbehorende warfighting scenario' s 

worden door de militaire beleidsmakers nog niet ter
zijde gelegd. Van een kentering in het militair
strategisch denken is nog altijd geen sprake. Integen
deel. Reeds in gang gezette moderniseringsprogram
ma's voorzien in de stationering van nieuwe, nog 
nauwkeuriger conventionele en nucleaire wapens. Het 
gevreesde 'INF-gat' zou met die nieuwe systemen op 
zijn minst gedicht kunnen worden. 
De optimisten die te allen tijde zweren bij kernwapens, 
wijzen er op dat ondanks al die plannenmakerij een 
oorlog niet begonnen kan worden in de zekerheid dat 
de zaak niet uit de hand zallopen. Oat is juist. Maar de 
vraag is of de besluitvormers, die op het moment su
preme voor de keuze tussen oorlog en vrede staan, zich 
door deze gedachte zullen Iaten leiden. Met andere 
woorden: het is bepaald niet zeker dat zij voetstoots en 
te allen tijde aan vrede de hoogste prioriteit zullen toe
kennen. Ook al heet het beleid gericht te zijn op af-· 
schrikking. 
In de jaren vijftig, toen de VS nog beschikte over on
betwiste nucleaire superioriteit, hanteerden conserva
tieve Amerikaanse politici een wei zeer ruime definitie 
van afschrikking. Op de vraag welke vormen van 
agressie de Amerikaanse kernmacht diende af te 
schrikken, antwoordden zij : 'ledere communistische 
winst, op welke manier ook, overal, inclusief afvallig
heid'. 1o Hoewel het begrip afschrikking vaak wordt 
gebruikt als synoniem voor oorlogvoorkoming, kan 
het dus ook afpersing en intimidatie betekenen. 
Sinds de jaren vijftig is er vee! veranderd, maar de ge
dachte dat de Amerikaanse kernmacht eventueel be
nut moet kunnen worden als pressiemiddel in de inter
nationale politiek, is nimmer resoluut van de hand ge
wezen. En ook de filosofie van de 'selectieve afschrik
king' van lkle en consorten, berust op deze gedachte. 
Het voorziene gebruik van het kernwapen als pressie
middel tijdens internationale crises impliceert dat niet 
noodzakelijkerwijs en te allen tijde de voorzichtigheid 
betracht zal worden, waar de vernietigingskracht van 
kernwapens wei aanleiding toe behoort te geven. 
Internationale crises kunnen bovendien op onver
wachte momenten uitbreken, ook in een periode van 
relatieve ontspanning. Zij zijn immers dikwijls het ge
volg van onbeheersbare (en onvoorspelbare) ontwik
kelingen in instabiele regio's, zoals bijvoorbeeld het 
Midden-Oosten . Zodra 'vitale' Westerse belangen in 
het geding zijn en zodra, zoals oud-minister van de
fensie George Schlesinger voorschreef, de 'Europese 
Ianden samen met de Amerikaanse regering hun mili
taire sterkte en hun anti-Sowjet vastbeslotenheid ver
hogen', ontstaat zo'n Iicht ontvlambare situatie. 11 

Teneinde de Sowjets tot inbinden te bewegen zou ge
dreigd kunnen worden met een selectieve inzet van 
kernwapens. Dit zou dan gestalte kunnen krijgen in 
dreigende taal of een nucleair alarm . Ook al zijn de 
Amerikaanse !eiders niet voornemens een oorlog te 
voeren, zij zullen - dat vereist immers de afschrik
kingsleer - wei geloofwaardig moeten maken dat zij 
niet voor het perspectief van een oorlog terugdeinzen. 
Het is deze paradox van de afschrikking die tot ver
warring kan leiden, met alle risico ' s vandien. De 
Sowjet-leiding zou in toenemende mate overtuigd 
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kunnen raken van het idee dat zij een aanval kan ver
wachten, met als logische consequentie dat voor haar 
de optie van een preventieve aanval steeds rationeler 
wordt. 
Dit is zeker geen !outer theoretische exercitie. In het 
veri eden is tens lotte keer op keer belijdenis afgelegd in 
het geloofsartikel van John Foster Dulles: 'a Is je niet 
bereid bent tot het uiterste te gaan, ben je veri oren'. 
Zo werd tijdens een reeks van naoorlogse crises de po
litiek van het balanceren op de rand van de afgrond 
daadwerkelijk in praktijk gebracht. Ook in 1973, een 
jaar waarin de successen van de detente gevierd wer
den. De VS en de Sowjet-Unie waren via hun regionale 
bondgenoten indirect bij de Israelisch-Arabische 
(Oktober-)oorlog betrokken geraakt. Toen het ver
moeden was gerezen dat de Sowjet-Unie nucleaire in
zetmiddelen naar Egypte had verscheept en Moskou 
bovendien de mogelijkheid van een interventie sugge
reerde, nam de toch als evenwichtig geprezen Henri 
Kissinger zijn toevlucht tot een staaltje nucleair bluf
poker van de eerste orde. 'Om een zo groat mogelijke 
indruk te maken op de Russen', aldus Kissinger, wer
den de Amerikaanse nucleaire strijdkrachten in staat 
van paraatheid gebracht (Nuclear Alert). 12 De Sowjet
Unie blies uiteindelijk de aftocht - 'God bless Ame
rica'. Maar wei was eens te meer gebleken dat als het er 
op aankomt, nucleaire risico's niet bij voorbaat uit de 
weg worden gegaan. 
Zij die doorlopend de Ioftrompet steken over het kern
wapen, maken zich over de 'scenario's voor het ergste 
geval' geen zorgen, als zij er aandacht aan besteden. 
De gerenommeerde Harvard Study Group spreekt bij
voorbeeld nog steeds met enthousiasme over de grote 
doorzichtigheid in internationale verhoudingen ten 
gevolge van kernwapens, het zogenaamde 'crista! ball 
effect' een beeld dat ook in Nederland graag opgeroe
pen wordt. 13 'Doordat politici', aldus de politioco
loog Koen Koch, 'zich onophoudelijk van de enorme 
vernietigingskracht van kernwapens bewust zijn, kun
nen zij zich moeiteloos de verschrikkingen en zinloos
heid van een kernoorlog voorstellen en handelen daar 
vervolgens naar'. 14 Dat is dus niet zo; de wens is de va
der van deze gedachte. De tijd van de onheilsprofeten 
die het einde van de wereld aankondigen is gelukkig 
voorbij, maar de hiervoor aangestipte herwaardering 
van het kernwapen zou aan de andere kant ook zeker 
niet moeten Ieiden tot een zorgeloze 'er is niets aan de 
hand-houding'. En ook zeker niet moeten doorslaan 
naar het idealisme van al diegenen die het realisme pre
diken, maar die ondertussen vertrouwen op de 'won
derbaarlijke werking' van kernwapens. 

Utopisme en realisme 
Nude INF-controverse achter de rug is en het 'nee' te
gen de kruisraket in een verdrag is bezegeld, zijn we 
verplicht het beleid voor de kortere termijn andermaal 
uit te stippelen. In die zin is het veiligheidsdebat een 
nieuwe fase ingegaan: het beleid voor de komende ja
ren moet met het oog op de ontstane veiligheidssitua
tie opnieuw worden geformuleerd, zeker als men het 
INF-verdrag wenst te beschouwen als het eerste van 
een reeks. 
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Dat betekent niet dat destijds geformuleerde uitgangs
punten verlaten moeten worden. Het door de Palme
commissie bepleite concept van de gedeelde veiligheid 
- veiligheid kan niet verkregen worden ten koste van 
de ander, maar aileen in samenwerking met die ander 
- is nog altijd van actuele betekenis. 
Een op gedeelde veiligheid gericht veiligheidsbeleid 
zou uiteraard een onderdeel moeten uitmaken van een 
op ontspanning en samenwerking gerichte politiek. 
Pas wanneer het onderlinge wantrouwen afneemt en 
de relatie tussen Oost en West substantieel verbetert, 
heeft een programma gericht op ontwapening kans 
van slagen. De laatste jaren heeft het veiligheidsdebat 
in sommige opzichten een esoterisch karakter gekre
gen. Zo is uitgebreid gespeculeerd over verschillende 
aspecten van de kernbewapening en de kernwa
penstrategie. ('Zal de Amerikaanse president de ver
nietiging van Chicago willen riskeren als Hamburg a! 
in puin ligt'). De discussie zou echter niet aileen moe
ten gaan om de formulering van de militaire strategie, 
maar ook en vooral over de vraag hoe de onderlinge 
relatie op het politieke en economische vlak kan wor
den verbeterd. 
Het klimaat tussen Oost en West is in korte tijd reeds 
aanzienlijk opgeklaard. De tijd waarin Reagan de 
Sowjet-Unie als het 'Rijk van het Kwaad' karakteri
seerde, lijkt al weer lang geleden. Veelliefs komt er 
ook uit Moskou, waar onder invloed van het 'nieuwe 
denken' de ideologische tegenstellingen worden geba
gatelliseerd. Het is echter niet voor het eerst dat een 
tijdvak van ontspanning met vee! optimisme wordt in
geluid, en het zou dan ook niet voor het eerst zijn als 
na verloop van tijd opnieuw een verkilling zou optre
den. Er zijn even we! tekenen die er op wijzen dat de ge
schiedenis zich niet hoeft te herhalen. 
Zo is de kwestie van de zogeheten regionale conflicten 
een vast agendapunt geworden van het Amerikaans
Russische overleg. Hoopgevend is dat een akkoord is 
bereikt over terugtrekking van Russische troepen uit 
Afghanistan. Hoopgevend is ook dat het over leg over 
de kwesties Angola en Namibie op gang is gekomen. 
In het verleden leek er soms eerder sprake van een ne
gatief verband tussen ontspanning op het noordelijk 
halfrond en de betrokkenheid van de supermogendhe
den bij regionale conflicten. De detente van het begin 
van de jaren zeventig vie! samen met de escalatie van 
de Vietnam-oorlog en ook de Sowjet-Unie zou zich va
naf die tijd actiever in Derde-Wereldregio's gaan ma
nifesteren. Van een negatief verband is thans echter 
geen sprake. 
Vooral de Sowjet-Unie is er momenteel vee! aan gele
gen op allerlei niveau's vormen van samenwerking en 
over leg tot stand te brengen. Door Gorbatsjow en zijn 
medestanders wordt een zekere normalisering van ver
houdingen nagestreefd, niet aileen op het nationale 
maar ook op het internationale vlak. In dat kader 
wordt gepleit voor een versterking van de rol en de be
voegdheden van de Verenigde Naties en ondertussen 
wordt aansluiting nagestreefd bij andere organen van 
internationale samenwerking, zoals het IMF en de 
GATT. 15 Inmiddels is de Europese Gemeenschap 
door de Comecon erkend, waarna beide organisaties 



diplomatieke banden hebben aangeknoopt. Aan de 
gewijzigde opstelling van de Sowjet-Unie liggen struc
turele economische factoren ten grondslag, zoals de 
economische stagnatie in eigen land, de technologie
achterstand en de toenemende integratie in (en dus af
hankelijkheid van) de wereldmarkt. Eigenbelang is -
kortom - de drijfveer van Moskou's toenaderings
streven. En ook dat rechtvaardigt enig optimisme: om 
die reden ligt een koerswijziging niet in de lijn der ver
wachting. 
Een terugslag kan echter niet worden uitgesloten, aan
gezien Gorbatsjows hervormingsproces in Sowjet
partijkringen bepaald niet onomstreden is en een 
groot aantal dilemma's nu eenmaal onlosmakelijk 
verbonden zijn met het liberaliseringsstreven in een 
een-partijstelsel. Hoe kunnen bijvoorbeeld de 'glas
nost', de open discussie en vormen van medezeggen
schap bevorderd worden, zonder de krachten op te 
roepen die zich tegen de grondslagen van de maat
schappij, in het bijzonder de monopoliepositie van de 
communistische partij, zullen keren? De voorstanders 
van de 'perestroika' zullen in ieder geval zeer behoed
zaam moeten manoeuvreren . 
De Westerse Ianden zouden Gorbatsjow in het kader 
van een nieuwe 'Ostpolitik' kritisch maar welwillend 
tegemoet moeten treden, waarbij zij in zekere zin reke
ning dienen te houden met zijn kwetsbare positie. 
Zander daaraan allerlei politieke eisen te verbinden, 
zou gewerkt moeten worden aan een versoepeling van 
de kredietverleningspolitiek en de technologie-over
dracht. De Cocom-lijst van de strategische goederen 
die niet naar de Sowjet-Unie mogen worden geexpor
teerd zou kritisch herzien moeten worden. 
Dat wil niet niet zeggen dat het vraagstuk van de men
senrechten ter wille van de lieve vrede niet aangesne
den zou mogen worden. In het kielzog van het ont
spanningsstreven moeten dergelijke kwesties uiter
aard wei worden aangekaart. De ideologische geschil
len moeten niet onder het mom van 'zaken zijn zaken' 
onder de tafel worden gewerkt. Maar met Van der 
Stoel zijn we van mening dat getracht zal moeten wor
den om druk uit te oefenen zonder absolute koppelin
gen te leggen. 'Een onder aile omstandigheden bruik
bareformule bestaat niet', aldus Vander Stoel. 16 Wei 
kan en moet men Iaten doorschemeren dat de tot
standkoming van de gewenste samenwerking op de 
lange duur toch wei afhankelijk is van vooruitgang op 
humanitair gebied. 
Bij dit alles dient het Westen zich overigens doorlo
pend bewust te zijn van het feit dat het slechts over 
weinig mogelijkheden beschikt om invloed uit te oefe
nen op de interne ontwikkelingen in de Sowjet-Unie. 
Er kan dan ook geen sprake van zijn dat wij Gorbats
jow maar eens even een handje gaan helpen. Dat zou 
een schromelijke overschatting betekenen van de 
eigen mogelijkheden. De vernieuwingsbeweging van 
Gorbatsjow en de zijnen is op eigen kracht op gang ge
komen en op eigen kracht zullen ze de vernieuwing tot 
een goed einde moeten brengen. Naarmate zij in die 
opzet slagen, zullen de verhoudingen op ons continent 
in toenemende mate genormaliseerd worden, en zal 
het stelsel van nucleaire afschrikking steeds abnorma
ler lijken. 

Ook bij de formulering van het veiligheidsbeleid in en
gere zin is het concept van de gedeelde veiligheid heel 
goed bruikbaar. Het laat zich namelijk vertalen in een 
beleid dat zowel idealistische als meer realistische 
(meer beperkte) doelstellingen om vat. 
In de Defensienota van de Tweede-Kamerfractie van 
de PvdA is een paging ondernomen om realistische en 
idealistische elementen op evenwichtige wijze met el
kaar te verbinden. Daar kon echter niet iedereen waar
dering voor opbrengen. Zo meende Koen Koch dat 
men de sam ens tellers kon verwijten dat zij 'met wat nu 
aileen maar cynisme genoemd kan worden, blijven 
"jongleren met anti-nucleaire retoriek" '. 17 Jan Geert 
Siccama schreef over 'een hypocriet mengsel van idea
lisme en realisme'. 1s 
Inderdaad, een kernwapenvrije wereld blijft naar 
onze mening een nastrevenswaardig einddoel, zoals 
meer in het algemeen een internationale rechtsorde 
met niet gewelddadige methoden voor conflict
oplossing nastrevenswaardig blijft. Terugdringing 
van de kernbewapening is bovendien een verplichting 
die voortvloeit uit het Non-Proliferatieverdrag. In de 
Defensienota wordt die verplichting nog altijd serieus 
genomen, en terecht. Een politiek die gericht is op het 
voorkomen van horizontale proliferatie kan pas ge
loofwaardig zijn en resultaat opleveren als tegelijker
tijd ernst wordt gemaakt met het tegengaan van de 
verticale proliferatie. En a! lijkt het einddoel - uit
banning van aile kernwapens - nog zo ver weg, toch 
zal men moeten proberen dat doe! te bereiken, zelfs als 
men zou vinden dat het een utopie is. Er schuilt ook 
geen enkel kwaad in het vasthouden aan een utopie, 
zolang die maar een richtpunt is en de ontwikkeling 
van een beleid voor de kortere termijn inspireert en 
niet blokkeert. 
De realiteit gebiedt te zeggen dat kernwapens in ieder 
geval voorlopig zullen blijven bestaan. Waar het dan 
ook in eerste instantie om moet gaan, is het stabilise
ren van de nucleaire afschrikkingsrelatie, waarbij het 
kernwapen wordt teruggedrongen tot een defensieve 
functie, tot pure afschrikking in de beperkte betekenis 
van het woord . Via de ontmanteling van de, op het 
Europese vasteland gestationeerde, nucleaire slag
veldwapens in het kader van een soort derde nul-optie 
zou allereerst een stelsel van 'minimale afschrikking' 
gecreeerd moeten worden. Zo zou het concept van de 
gedeelde veiligheid alvast concreet gestalte kunnen 
krijgen. Naar onze mening zou men zich dan ook niet 
moeten Iaten verleiden tot een keuze tussen een kern
wapenvrije wereld enerzijds en mini male afschrikking 
anderzijds, zoals in Schuivende Pane/en wordt voor
gesteld. Minimale nucleaire afschrikking zou name
lijk toch als overgangsfase geaccepteerd moeten wor
den. 
Ook a! zou de derde nul-optie worden gerealiseerd, 
dan nog zou het nucleaire escalatierisico nog steeds be
staan. Een eventuele conventionele oorlog zou nogal
tijd kunnen uitlopen op een nucleaire slagenwisseling. 
Zolang dat nucleaire risico bestaat, is Europa dus ook 
niet ' veilig voor conventionele oorlog'. Voorwaarde 
voor de verwijdering van het laatste kernwapen uit 
Europa is, zoals gezegd, de totstandkoming van een 
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stabiel conventioneel evenwicht op een zo laag moge
lijk niveau. Zo kan op de nog lange weg naar ontwape
ning het evenwicht tussen realisme en utopisme toch 
steeds bewaard blijven. 
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Gespiegeld in de tijd 
De ontwikkeling van de AOW 

De demografie beschrijft ontwikkelingen in de bevol
kingssamenstelling: het aantal geboorten en sterfge
vallen, de emigratie en immigratie, de aantalsverhou
ding tussen jeugdigen, volwassenen en bejaarden. De
ze ontwikkelingen zijn van groot belang voor de ruim 
dertig jaar geleden ingevoerde algemene ouderdoms
wet (AOW). Wanneer het aantal niet meer werkende 
bejaarden (sterk) toeneemt in verhouding tot het aan
tal werkende volwassenen, kunnen er twee dingen ge
beuren: (1) de AOW-uitkering blijft, in vergelijking 
met de lonen, op hetzelfde niveau, doch het daarvoor 
door de werkenden te betalen premiepercentage moet 
(sterk) omhoog; (2) het premiepercentage blijft gelijk, 
doch de AOW-uitkering gaat verhoudingsgewijs 
(sterk) omlaag. Uiteraard kunnen er ook tussenoplos
singen zijn . 
Enkele jaren terug verschenen hierover nogal wat ver
ontrustende publikaties. De regering heeft toen een 
commissie ingesteld, onder voorzitterschap van W. 
Drees (Jr), om de feiten eens goed op een rijtje te zet
ten en na te gaan hoe ernstig het vraagstuk is. Eind 
1987 heeft de commissie-Drees een rapport het Iicht 
doen zien onder de titel Gespiegeld in de tijd. Het heeft 
als aanleiding gediend voor onderstaande beschou
wing. 

Vruchtbaarheid 
De titel van het rapport slaat op de tussen 1957 en 2035 
te verwachten geheel omgedraaide leeftijdsopbouw 
van de Nederlandse bevolking. Teneinde dat te begrij
pen, moeten we ingaan op de daling van de 'vrucht
baarheid' van het Nederlandse volk, eenvoudiger ge
zegd, op het afgenomen aantal kinderen per gezin . De
mografen meten de vruchtbaarheid door te berekenen 
hoeveel kinderen er worden geboren per duizend 
vijftien- tot en met 44-jarige vrouwen: dat zijn immers 
de enigen die kinderen kunnen krijgen. In de periode 
dat de AOW werd ingev'oerd, bedroeg die vruchtbaar
heid ongeveer honderd. Wanneer duizend vrouwen 
jaarlijks honderd kinderen krijgen, brengen zij in hun 
vruchtbare periode (dertig jaar) in totaal drieduizend 
kinderen voort, waarvan ongeveer vijftienhonderd 
meisjes. Oat wil zeggen, het aantal vrouwen (en dus de 
bevolking) breidt zich geleidelijk uit; ieder jaar wor
den er wat meer kinderen geboren dan in het jaar daar
voor. Zet men dat in een tekening dan ontstaat een 
driehoekige figuur, die als bevolkingspiramide be
kend staat. 
De vruchtbaarheid is echter geen vast gegeven: in de 
loop van de tijd werd ze geleidelijk minder; in 1969 be
droeg ze 93. Op het aantal jonggeborenen had dat wei
nig invloed omdat de groep vijftien- tot en met 44-
jarige vrouwen geleidelijk groter werd . Tot 1970 be-

droeg het aantal geboorten per jaar ongeveer 230 a 
290.000. Daarna daalde de vruchtbaarheid zeer snel: 
andere maatschappelijke opvattingen, samen met de 
gemakkelijk toepasbare pil, maakten geboorterege
ling en -beperking tot een gewone zaak . In 1975 was de 
vruchtbaarheid nog maar zestig en in de afgelopen ja
ren schommelde ze tussen 52 en 55. Het aantal geboor
ten per jaar is gedaald tot 180 a 185 .000; duizend vrou
wen brengen in hun Ieven (gerekend naar de situatie 
van dit moment) nog maar achthonderd dochters 
voort. Wanneer die dochters het voorbeeld van hun 
moeders volgen, zullen zij het op hun beurt niet verder 
brengen dan 650. De bevolkingspiramide wordt omge
keerd: de onderkant ervan wordt geleidelijk smaller 
dan het bovendeel. 
Of dat werkelijk gebeurt hangt af van de vraag of de 
toekomstige jonge ouders ook zulke kleine gezinnen 
willen hebben als momenteel gangbaar zijn. Over het 
uitsterven van het Nederlandse volk behoeven we ons 
vooralsnog niet ongerust te maken . Wanneer de huidi
ge geboortenaantallen aanhouden komt (bij een le
vensverwachting van 76 jaar) de bevolkingsomvang 
uit op plusminus veertien miljoen, iets minder dan de 
huidige 14,6 miljoen. Dit afgezien van de immigratie. 

Door de summier geschetste ontwikkeling neemt het 
aantal vierenzestigplussers (relatief en absoluut) toe. 
In de jaren 1943-1972 zijn er in Nederland zeer vee! 
kinderen geboren; deze be ginn en in 2008 de AOW bin
nen te stromen. Tot die tijd neemt het aantal vieren
zestigplussers ook toe, doch langzamer. Het CBS ver
wacht de volgende stijging: 
1985 - I, 73 miljoen 
2000 - 2, II miljoen 
2010 - 2,36 miljoen 
2020 - 2,95 miljoen 
2035 - 3,56 miljoen 
Daarna neemt het aantal vierenzestigplussers weer af, 
omdat de kleinere geboortenaantallen uit 1973 en later 
AOW -gerechtigd worden. AI metal zal in de komende 
vijftig jaar het aantal AOW'ers verdubbelen. De 
werkzame bevolking, van twintig tot en met 64 jaar, 
zal voorlopig blijven groeien. Over die cijfers kan men 
(voor de peri ode na 2008) minder accuraat zijn, omdat 
deze mensen ten dele nog moeten worden geboren. 
Het CBS moet dan ook volstaan met vooruitbereke
ningen. Er wordt gerekend op de volgende aantallen: 
1985 - 8,64 miljoen (20 procent) 
2010 - 9,75 miljoen (22 procent) 
2020 ~ 9,39 miljoen (31 procent) 
2035 - 8,05 miljoen (44 procent) 
Achter deze cijfers is vermeld hoeveel vierenzestig
plussers er zullen zijn in verhouding tot de twintig tot 
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en met 64-jarigen. Tot in 2010 blijft de toename be
perkt, daarna stijgt ze snel. Men begrijpt nu ook de 
krantekoppen: AOW-premie moet worden verdub
beld. Zulke uitspraken hebben geleid tot de instelling 
van de commissie-Drees. Wat biedt ze ons aan ge
ruststellends? 

De berekeningen van het Centraal Plan Bureau 
De commissie heeft aan het CPB verzocht enkele 
vooruitberekeningen te maken. Zulke berekeningen 
zijn slechts mogelijk wanneer een aantal veronderstel
lingen wordt gemaakt. Een belangrijke daarvan is de 
mate van economische groei. Het CPB onderscheidt 
een scenario met een hoge groei van het reele nationaal 
ink omen (3 V2 a 4 procent jaarlijks tot 2010, 2 a 2\4 
procent van 2010-2030) en een met een lage groei (1 V2' 
respectievelijk 1 procent). Bij de hoge groei zou het 
AOW -premiepercentage in 2030 uitkomen op onge
veer dertien procent, bij de !age groei op vijftien pro
cent van het premieplichtig inkomen. Vee! reden tot 
ongerustheid Jijkt er niet te zijn: de AOW-premie 
(thans bijna twaalf procent) behoeft slechts in beperk
te mate omhoog. Bij de hoge groei zou in 2030 het ree
le nationaal inkom en vier maal zo groot zijn als nu, bij 
de !age groei 1,85 maal zo groot. Ook a! moet er voor 
de AOW'ers dus wat meer premie worden betaald, 
voor de twintig tot en met 64-jarigen blijft - absoluut 
gezien - nog heel wat van de verwachte economische 
groei over. 
Liggen er geen adders onder het gras? Natuurlijk wei. 
In de eerste plaats betreft dit de mate van economische 
groei. Het 'hoge' scenario lijkt wei erg hoog, wanneer 
we de misere bezien die de Westerse wereld heeft be
Jeefd sinds de eerste oliecrisis, bijna vijftien jaar gele
den. Maar ook bij het 'lage' scenario kunnen vraagte
kens worden gezet. Zelfs wanneer het om een milieu
vriendelijke, selectieve groei gaat, dan nog zullen bij 
een bijna-verdubbeling (Jaat staan een verviervoudi
ging) van het nationaal inkomen het grondstoffen
verbruik en de afvalberg hoger worden. Zou het rijke 
Westen niet van zulke groei moeten afzien ten gunste 
van de Derde Wereld waar de (materiele) armoede 
hoog ligt opgetast? 
Een tweede adder is, dat het CPB veronderstelt dat het 
bestaande aanpassingsmechanisme van de AOW on
gewijzigd blijft: zoals bekend is de AOW -uitkering ge
koppeld aan de index van de regelingslonen (CAO
lonen). Het gemiddeld loonpeil is in het verleden ech
ter meer gestegen dan de regelingslonen. De oorzaak 
daarvan Jigt in de zogenoemde incidentele loonsverho
gingen. Dit zijn loonsverbeteringen door promotie of 
het gaan bekleden van beter betaalde functies, die een 
hoger kennis- of vaardigheidspeil vereisen. De ver
houding tussen netto-AOW en netto-modaal inkomen 
(in 1985 nog 75 procent) zal daardoor in 2035 dalen tot 
50 a 55 procent. Verhoudingsgewijs gaat de AOW dus 
vrij fors omlaag, een situatie die er toe kan Jeiden dat 
te zijner tijd weer zal worden aangedrongen op struc
turele AOW-verhogingen, zoals die ook in het verle
den hebben plaatsgevonden. Die structurele verbete
ring bestond uit twee elementen: de AOW werd opge
trokken van een bodempensioen tot het sociaal-
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minimum, en de uitkering voor alleenstaanden werd 
verhoogd van zestig procent naar zeventig procent van 
de gehuwden-AOW. Tezamen met een procentueel 
wat groter dee! vierenzestigplussers in de bevolking, is 
in de afgelopen dertig jaar de AOW -premie dan ook 
verdubbeld tot het huidige cijfer van bijna twaalf pro
cent. Structurele verhogingen in de toekomst (tenein
de het verschil tussen AOW en modaal inkomen wat te 
verkleinen) leiden tot een evenredig hogere AOW
premie dan het CPB heeft berekend. 
De relatieve verlaging van de AOW zou ook kunnen 
worden opgevangen door hogere bedragen uit de aan
vullende pensioenfondsen. Deze fondsen zijn niet op 
omslag, doch op kapitaalvorming gebaseerd. Het is te 
verwachten dat de aanvullende pensioenen te zijner 
tijd hoger zullen zijn dan nu. Niet omdat die regelin
gen worden verbeterd, doch omdat de mensen Ianger 
deelnemer van het fonds zijn geweest en via kapitaal
vorming meer pensioenrechten hebben kunnen op
bouwen dan de huidige gepensioneerden. Helaas zal 
zo'n verbetering niet gelden voor de Jaag betaalden, 
want die komen door hun !age inkomen niet in aan
merking voor deelnemerschap. 
Het CPB heeft ook de kosten van de aanvullende pen
sioenvoorzieningen in de berekeningen opgenomen. 
In 1985 bedroegen die 3 \4 procent van het Netto Na
tionaal Inkomen, voor 2030 wordt verwacht dat ze ne
gen procent zullen zijn bij hoge groei en 6'12 procent 
bij !age groei: daarbij wordt niet uitgegaan van struc
turele verbeteringen van de aanvullende pensioenen; 
de pensioenbreuk blijft bijvoorbeeld bestaan. De 
kosten van de aanvullende pensioenen zijn bij hoge 
groei hoger dan bij !age groei. Op de achtergronden 
daarvan wordt hier niet ingegaan. Vermelding ver
dient slechts dat in 1985 de AOW en de aanvullende 
pensioenpremie samen plusminus tien procent uit
maakten van het NNI en dat in 2030 dit cijfer zal zijn 
opgelopen tot vijftien a zestien procent. De totale pen
sioenlasten Iaten volgens deze CPB-berekening dus 
geen verdubbeling zien, maar wei een aanzienlijke stij
ging. 
Er zijn meer factoren die invloed hebben op de toe
komstige lasten uit hoofde van AOW en andere pen
sioenvoorzieningen, bij voorbeeld de rentestand, 
meer of minder bevolkingsgroei dan verwacht, de ont
wikkeling van de lonen en van het prijspeil, enzo
voort. Het CPB heeft voor deze varianten berekend 
wat de invloed daarvan zal zijn. We Iaten dat voor wat 
het is: een moeras van ongewisheden, waaruit slechts 
blijkt dat in de toekomst de oudedagsvoorziening vee! 
meer lasten met zich mee zal brengen dan nu. 
Zeer belangrijk zal voor de toekomst het beloop van 
de andere sociale premies zijn (ziekte, arbeidsonge
schiktheid, werkloosheid enzovoort). Wanneer min
der mensen op zulke uitkeringen zijn aangewezen, 
zullen de premies voor betrokken regelingen dalen en 
zal de stijging der pensioenlasten niet of nauwelijks als 
een verzwaring worden ervaren. Het CPB berekent 
dat bij hoge economische groei de werkloosheid in 
2030 zal zijn weggeschrompeld. Bij !age groei zullen er 
echter I ,2 miljoen mensen extra aan de kant staan. 
Het is wei duidelijk dat in 2035 het samenvallen van 



een sterk vergrote groep uitkeringsgerechtigden met 
de dan 3,5 miljoen AOW'ers een zeer zware premietol 
van de actieve beroepsbevolking zal vragen. Of daar
voor voldoende solidariteit kan worden opgebracht, 
zal men pas dan kunnen bemerken. Het is beter om die 
situatie te vermijden. 

De aanbevelingen van de commissie-Drees 
De commissie-Drees cirkelt in haar beschouwingen 
om de CPB-cijfers heen en maakt tegen de omstanders 
geruststellende gebaren: het loopt niet zo'n vaart met 
de stijging van de pensioenlasten, en bovendien heb
ben we nog tot 2010 de tijd voor er ernstige problemen 
komen. Onderwijl is de commissie toch niet erg ge
rust, getuige de nadruk die ze legt op handhaving van 
het huidige AOW -indexeringsstelsel, dat echter lang
zaamaan zal leiden tot een flinke relatieve verlaging 
van de AOW ten opzichte van het modale inkomen. 
Ook wijst de commissie erop dat de collectieve uitga
ven in Nederland hoog liggen vergeleken met andere 
Ianden. Het is daarom beter, meent ze, reeds nu te 
overwegen welke maatregelen op pensioengebied kun
nen worden genom en teneinde te zorgen dat de kosten 
daarvoor in de toekomst de pan niet uitrijzen. 
Als eerste mogelijkheid van besparing op de AOW 
wijst de commissie op de kort geleden reeds aangeno
men wetswijziging, waardoor verdere individualise
ring van deze uitkering wordt bereikt. Voortaan ont
vangen aile samenwonende vierenzestigplussers een 
vijftig-procent uitkering - of ze gehuwd zijn of niet. 
Alleenstaanden krijgen daarboven een toeslag van 
twintig procent en blijven op het oude peil van zeven
tig procent. Wanneer een vierenzestigplusser samen 
woont met iemand beneden de vijfenzestig jaar kan 
eveneens een toeslag worden verstrekt, waarvan de 
hoogte afhangt van het eventuele ink omen van de jon
gere partner. De commissie-Drees wil in de loop van 
de tijd komen tot afschaffing van de toeslagregeling: 
iedere vierenzestigplusser krijgt vijftig procent en 
daarmee is de kous af. Vooral de verlaging voor al
Ieenstaanden (van zeventig naar vijftig procent) heeft 
effect omdat bijna de helft van de vierenzestigplussers 
alleenstaand is, onder wie vooral vee! weduwen. Zo'n 
uniforme uitkering van vijftig procent zou Ieiden tot 
verlaging van de AOW-premie (over het premieplich
tig ink omen) van 2 \lz a 3 procent. 
Wanneer vierenzestigplussers behalve deze vijftig pro
cent geen of zeer weinig andere inkomsten hebben, 
zullen ze of sam en moeten gaan wonen met een lotge
noot Of onder de armoedegrens komen. In dat geval 
kunnen ze bij de Bijstand aan kloppen. De commissie
Drees rekent er blijkbaar op dat in de toekomst vrijwel 
aile vrouwen een flink dee! van het Ieven betaalde ar
beid zullen verrichten en hoven de AOW ook nog een 
aanvullend pensioen zullen ontvangen. Of dat uit zal 
komen, is nog maar de vraag, gezien de in het voor
gaande aangehaalde cijfers van het CPB over het toe
nemende werkgelegenheidstekort in het geval van !age 
economische groei. 
Een tweede mogelijkheid is volgens de commissie de 
zogenaamde fiscalisering van de AOW-uitkeringen 
(en andere pensioen-) premies. Momenteel zijn die 

premies aftrekbaar voor de loon- en inkomstenbelas
ting. Door afschaffing van die aftrekbaarheid ont
vangt de belastingdienst meer belasting: dat meerdere 
zou in het AOW-fonds kunnen worden gestort, waar
door de eigenlijke AOW-premie lager kan zijn. Ten
einde dubbele belasting te vermijden zouden de AOW 
(en andere pensioenen) belastingvrij moeten worden 
uitgekeerd: dit vermindert de belastingontvangsten, 
maar deze vermindering is kleiner dan de opbrengst 
van de fiscalisering. De fiscalisering is onvoordelig 
voor hogere inkomens, omdat die in hogere belasting
klassen vallen. 
Een derde mogelijkheid die de commissie oppert, is 
het Iaten betalen van AOW-premie door de vieren
zestigplussers. Teneinde de netto-AOW gelijk te hou
den moet de bruto-AOW dan omhoog. Het lijkt dus 
een vestzak-broekzak operatie. Dit is echter niet het 
geval omdat 66k de overige inkomsten van gepensio
neerden (aanvullende pensioenen, arbeids- en vermo
gensinkomen) aan de AOW-heffing zouden worden 
onderworpen. Ook in dit geval zijn de 'rijkeren' (dege
nen die meer inkomen hebben dan de AOW) de finan
ciete slachtoffers van de wijziging. 
Als laatste mogelijkheid wijst de commissie op de ver
hoging van de pensioengerechtigde Ieeftijd. Gaat die 
met een jaar omhoog, dan zou momenteel het aantal 
AOW-gerechtigden met zes a zeven procent afnemen 
en kan de premie evenredig worden verminderd. Te
recht wijst de commissie erop, dat zo'n besparing ai
leen mogelijk is, wanneer betrokkenen inderdaad aan 
het werk blijven; wanneer zij afhankelijk worden (of 
blijven) van een werkloosheids-, arbeidsongeschikt
heids- of VUT-regeling, dan moeten uit dien hoofde 
meer extra kosten worden gemaakt dan bij de AOW 
aan besparing optreden. Gezien de huidige situatie 
(waarin van de zestig tot vierenzestigjarige mannen 
nog niet een derde dee! beroepsmatig actief is) heeft 
zo'n leeftijdsverhoging geen zin. Pas bij een levendige 
en gespannen arbeidsmarkt komt zo 'n maatregel in 
aanmerking. 

Kanttekeningen 
In de loop van het voorafgaande zijn reeds een aantal 
kritische opmerkingen gemaakt. Deze worden hieron
der kort samengevat, doch vooral uitgebreid tot het 
vee! wijdere pensioen- en economische terrein, waar
binnen de AOW moet worden bezien. 
l. De commissie stelt het vraagstuk van de toekomsti
ge financiering der AOW-uitkeringen wei erg gemak
kelijk voor, zonder daarbij met gepaste nadruk te ver
melden dat dat gemak voortkomt uit een sterke ver
slechtering van de AOW-uitkeringen in vergelijking 
met voor anderen verwachte inkomensveranderingen. 
2. De relatie tussen AOW en de aanvullende pensioen
voorzieningen komt niet uit de verf. Oorzaak is de 
taakstelling van de commissie, die door de minister 
zeer sterk is toegespitst op aileen de AOW. Zulks on
danks een motie van de Tweede Kamer, die uitdrukke
lijk de gehele oudedagsvoorziening aan de orde stelde. 
3. In vee! aanvullende pensioenregelingen wordt ge
streefd naar een oudedagsinkomen dat (samen met de 
AOW) een bepaald dee! van het arbeidsinkomen uit-
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maakt (vaak zeventig procent van het eindloon). Zo
wel absoluut als relatief achterblijven van de AOW
uitkeringen leidt dan tot een verhoging van de aanvul
lende pensioenen (en de daarvoor te betalen premie). 
Uiteraard met uitzondering van hen, die geen of on
voldoende mogelijkheden hebben gehad zo'n aanvul
lend pensioen te verwerven. Veelal zijn dit de 
minder-bedeelden, voor wie de verslechterde AOW als 
enig inkomen overblijft. 
4. De 'individualisering' van de AOW, zoals verplicht 
door de gelijke behandelingsrichtlijn van de EG, is 
met vee! vertraging tot stand gekomen. Naar het 
schijnt heeft het daarbij ontbroken aan over leg met de 
pensioenfondsen, die eveneens regelingen hebben 
(hadden) die op het gezinsprincipe waren gebaseerd en 
(omdat er veelal van de AOW afgeleide 'franchises' 
werden gehanteerd) nu in moeilijkheden komen. Het 
huidige kabinet kan wei menen, dat zij met 'particulie
re' pensioenfondsen niets te maken heeft, doch dit is 
een ontkenning van de werkelijkheid, wanneer publie
ke en private voorzieningen zo sterk zijn vervlochten. 
De commissie heeft daarop niet geattendeerd. 
5. Het voorstel van de commissie aan iedere vierenzes
tigplusser hetzelfde uitkeringsrecht te geven heeft op 
zichzelfverdiensten. Er liggen immers op het ogenblik 
reeds rechterlijke uitspraken, die het toeslagensysteem 
verwerpen als zijnde strijdig met de gelijke behande
ling. Wat daarvan in de toekomst ook zij, het voorstel 
is slechts door bezuinigingsdrift ingegeven. Eleganter 
zou het zijn, aan aile gerechtigden een zestig procents
uitkering te geven (oorspronkelijk was dit ook het al
leenstaandenbedrag) en tegelij k de AOW -ingangsleef
tijd te flexibiliseren. Men zou vroeger of later de AOW 
in kunnen gaan, waarbij uiteraard het uitkeringsbe
drag zou moeten worden aangepast aan de kortere (of 
langere) premiebetalingsperiode en de langere (of kor
tere) uitkeringsduur. Dit is een kosten-neutrale veran
dering, waarbij partners van verschillende leeftijd des
gewenst op hetzelfde moment met pensioen kunnen 
gaan. Wie in zo'n systeem een jaar Ianger werkt ziet de 
AOW-uitkering reeds stijgen van bijvoorbeeld zestig 
naar zesenzestig procent. 
6. Binnen niet a! te lange tijd zullen ook de aanvullen
de pensioenfondsen te maken krijgen met de eis van 
gelijke behandeling. Ongelijkheid van behandeling is 
daar overigens schering en inslag: tussen mannen en 
vrouwen, tussen degenen die het fonds verlaten en er 
in blijven, tussen gehuwden en ongehuwden enzo
voort. Gezien het feit dat deelneming aan pensioen
fondsen verplicht is, zal de overheid zich nu eindelijk 
eens op moeten maken de discriminerende elementen 
in de pensioenfondsen te Iaten verdwijnen . 

7. AI met a! is er behoefte aan een coherent stelsel van 
oudedagsvoorzieningen waarbij drie lagen kunnen 
worden onderscheiden: 
- een algemene regeling van een basispensioen, de 
AOW; 
- een niet discriminerend systeem van aanvullende 
pensioenen, waarbij ondernemingen of bedrijfstak
ken via collectieve regelingen de betrokken werkne
mers een redelijke kop op het basispensioen bieden, 
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- een in omvang beperkte, doch op redelijk niveau 
liggende individuele pensioenspaarmogelijkheid. Het 
spaargeld is hierbij geblokkeerd tot het vijfenzestigste 
jaar, doch is eigendom van de spaarder. Zo'n regeling 
zou fiscaal kunnen worden begunstigd (bij voorbeeld 
een rentevrijstelling) en kan met name gericht zijn op 
specifieke wensen en belangen van de spaarder. 
Het wordt tijd, dat de PvdA uit eigen kring de deskun
digheid bij elkaar haalt om een dergelijk programma 
uit te werken. 

De (premie)financiering van de oudedagsvoorziening 
wordt door de werknemer/ burger op dezelfde wijze 
ervaren als die van de overige sociale zekerheid: ver
plichte afdracht van hoge premies en belasting. Ver
mindering (of stabilisering) van deze lasten is slechts 
mogelijk door meer mensen aan het werk te zetten. 
Nederland is een land met een ongekend hoog aantal 
uitkeringsontvangers, terwijl de beroepsbevolking 
(inclusief de werklozen) slechts 41 procent van de be
volking uitmaakt. Zou Nederland op EG-niveau ko
men, 43 procent, dan zou het werkgelegenheidstekort 
800.000 hoger zijn dan nu . In de Verenigde Staten en 
Japan is de beroepsbevolking 49 procent; in vergelij
king daarmee is er een extra werkgelegenheidstekort 
van 1 ,2 miljoen banen. Zou Zweden het voorbeeld 
zijn, dan missen we zelfs 1, 7 miljoen banen. Voeg 
daarbij de 1,2 miljoen werklozen, die er volgens het 
CPB bij !age economische groei nog zullen zijn en de 
conclusie is duidelijk: het AOW -vraagstuk wordt 
knellender, naarmate er minder moeite wordt gedaan 
de Nederlandse bevolking aan werk te helpen. 
Overigens is de Nederlandse economische problema
tiek slechts een dee! van een groter geheel, in eerste in
stantie van de EG. In 1992 moet de Europese akte zijn 
verwerkelijkt: het wegnemen van barrieres tussen de 
lidstaten. Schuivende pane/en wijst terecht op de in
ternationalisatie van de economie en op de snelle tech
nologische veranderingen. Nederland zal daarop in 
moeten spelen doch zal, zoals in Schuivende Pane/en 
ook wordt gesteld, daarbij de prioriteit van de econo
mische problematiek niet moeten vergeten. Zo kan, 
niet aileen uit eigen belang, de Nederlandse technische 
ontwikkeling bij voorbeeld op doeltreffende milieube
schermingsmethoden en outillage worden gericht. 
Ook in andere opzichten zullen industriele investerin
gen nodig zijn . 
Wat dit betreft zijn de aanvullende pensioenfondsen 
van meer belang dan de AOW. Bij de AOW gaat het 
immers om koopkrachtoverdracht van de werkende 
naar de vierenzestigplus consument. De aanvullende 
pensioenen zijn op kapitaalvorming gebaseerd en 
kunnen een belangrijke functie hebben bij de financie
ring van investeringen. Het aanwenden van gelden in 
die richting dient meerdere doeleinden: vergemakke
lijking van investeringen, 'vermaatschappelijking' 
van het kapitaalbezit, toedeling van winst aan de 
fondsdeelnemers. Het teveel toegepaste risicomijdend 
beleggen, waarbij de premies vooral in staatsschuld 
worden gestoken, moge gemakkelijk zijn voor de mi
nister van financien, produktieve werking heeft het 
nauwelijks. 



Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening: veel 
nota, weinig beleid 

Op 17 maart 1988 bood de regering de Vierde Nota 
over de Ruimtelijke Ordening aan. De publikatie van 
het beleidsvoornemen (dee! a) is het begin van de pro
cedure van de planologische kernbeslissing (PKB) 
over de Vierde Nota. De tekst van de regeringsbeslis
sing over de Vierde Nota zal uiterlijk 17 december 
1988 bij de Tweede Kamer moeten liggen. Het is nu 
dus een geschikt moment om de balans op te maken. 
Rondom de Vierde Nota is een reclame-campagne van 
ongekende omvang gevoerd. Er is een video-presen
tatie samengesteld. Een populaire editie van de Nota 
heeft vele weken lang op de bestsellerslijsten van de 
boekhandelaars gestaan. In de kranten is een serie ad
vertenties geplaatst: van Japanners die in het groene 
hart van de Randstad zitten te vissen (een door mij -
Randstedeling - nimmer waargenomen verschijnsel) 
tot dena Miinchen uitbundig herhaalde foto van twee 
generaties Gullit. 'Valt er in het Amsterdam van 2015 
voor Gullit III nog een balletje te trappen?' staat er 
boven deze laatste advertentie. Een duidelijk geval 
voor de Reclamecodecommissie, want hoe men de 
Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening ook leest, 
het antwoord op de brandende vraag die in de adver
tentie centraal staat, zal men in de Vierde Nota niet 
vinden. Misleidende reclame dus. 
Nee, dan is de Sterspot over de Vierde Nota heel wat 
treffender. Wij zien daarin een dame op een winderige 
dag banjeren door de duinen. Zij vraagt zich af of er in 
het jaar 2015 woningen moeten komen, of ruimte voor 
recreatie of kantoren of misschien autowegen. Nie
mand geeft het antwoord in de Sterspot, die zelfs de 
term 'Vierde Nota' niet gebruikt. Een authentieke 
spot, want na lezing van de Vierde Nota voelt de lezer 
zich nog steeds als de mevrouw van de Sterspot: de
zelfde vragen blijven door het hoofd spoken. 
In deze bijdrage wordt eerste de inhoud van de Vierde 
Nota gerecapituleerd. Vervolgens wordt een overzicht 
gegeven van commentaren, die de laatste maanden 
naar voren zijn gebracht. Tenslotte wordt de nota als 
beleidsinstrument besproken: wat kopen we voor de 
Vierde Nota als instrument voor de Rijksoverheid om 
gestalte te geven aan de ruimtelijke ordening? 

Inhoud van de Vierde Nota 
Het eerste hoofdstuk van de nota gaat in op 'De aard 
van de Vierde Nota'. Motto is: 'Nederland in 2015. 
Daar wordt nu aan gewerkt'. Betoogd wordt dat ruim
telijk beleid een kwestie is van aile bestuurslagen en 
van particulieren. Meer dan bij eerdere nota's ligt de 
nadruk op de marktsector. De nota wordt gepresen
teerd als een selectieve nota. De nota geeft geen volle
dig nieuw en integraal beeld van de gewenste ruimte
lijke inrichting van het gehele land; geen blauwdruk. 

De inhoud van een aantal sectornota's blijft van 
kracht. Voorts zullen nieuwe of aangepaste instru
menten een plaats vinden in eigen beleidsstukken in de 
desbetreffende beleidssectoren. De Vierde Nota over
koepelt deze stukken bij wijze van 'paraplu-nota'. 
Ten opzichte van de Derde Nota worden de volgende 
accenten anders gelegd, zo meldt de Vierde Nota: 

aanpassing van de kwaliteit in plaats van uitbrei
ding van de kwantiteit; 
meer nadruk op het versterken van sterke punten 
en het benutten van kansrijke ontwikkelingen; 
meer samenwerking tussen de particuliere sector en 
overheid, resp. tussen overheden onderling. 

In hoofdstuk 2 wordt een 'Verkenning van maat
schappelijke veranderingen en hun ruimtelijke gevol
gen' gepresenteerd. De volgende thema's worden ge
signaleerd: internationalisering; economie en wel
vaart; bevolking en huishoudensontwikkeling; indivi
dualisering, zelfontplooiing en emancipatie; techno
logische vernieuwing en groeiende mobiliteit. 
Opvallend is dat in dit hoofdstuk de energievoorzie
ning en de ontwikkeling van de milieuhygiene nauwe
lijks aan bod komen. Evenmin worden relaties gelegd 
tussen de bestuurlijke organisatie en de ruimtelijke or
dening in Nederland (b.v. de coordinatieproblematiek 
op regionaal niveau). Vergeleken met vorige nota's is 
de grote aandacht voor economische en technologi
sche as pecten nieuw. 
Hoofdstuk 3 is getiteld: 'Op weg naar de 21e eeuw: de 
Nederlander in zijn dagelijkse leefomgeving'. Hier le
zen we dat we moeten 'voorsorteren op de 21e eeuw'. 
In de volkshuisvesting wordt het accent verlegd naar 
de aanpassing en het beheer van de gebouwenvoor
raad. Op de schaal van het stadsgewest moet er een 
'nieuw evenwicht' komen tussen vraag naar en aan
bod van woningen. De paragraaf blijft vaag, in af
wachting van Heerma's nota 'Volkshuisvesting in de 
jaren negentig'. 
In het betoog over de steden wordt gepleit voor stede
lijke vernieuwing. Een onderscheid wordt gemaakt in 
consolidatiegebieden, stagnatiegebieden en expansie
gebieden. Wat daarvan de beleidsconsequenties zijn, 
is echter nog niet duidelijk. 
In de passage over de mobiliteitsontwikkeling valt de 
nadruk volledig op de groei van het autogebruik. De 
Nota gaat uit van een stabilisatie van het openbaar 
vervoer en van een aanzienlijke groei (met zeventig 
procent) van het autoverkeer. Deze trend wordt als ge
geven geaccepteerd. De enige vormen van openbaar 
vervoer die worden bejubeld, zijn de snelle Europese 
treinverbinding en het luchtvaartverkeer. Gewone 
treinen, trams, metro en bussen vormen nauwelijks 
een object van ruimtelijk beleid . 
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De bereikbaarheid van de economische centra voor 
het goederenverkeer en het zakelijk personenverkeer 
moet worden gewaarborgd. Het woon-werkverkeer 
per auto en de andere niet-zakelijke automobiliteit 
moeten worden beperkt, maar hoe dat zou moeten , 
wordt niet erg duidelijk gemaakt. Gesproken wordt 
over een lokatiebeleid ten aanzien van woningen, 
werkgebieden en voorzieningen, het in stand houden 
van een hoogwaardig openbaar vervoer en het beln
vloeden van verkeersstromen en het parkeren, met 
name via prijzen. 
Met grondstoffen en afval zal in de toekomst zorgvul
dig moeten worden omgegaan. Naarmate produktie 
en consumptie toenemen, wordt de milieuproblema
tiek nijpender. De Nota pleit voor een regionale aan
pak, meer aandacht voor het gebruik van eigen bron
nen, het beperken van afval en het hergebruik van af
val. 
Ook het landelijk gebied staat voor veranderingen. 
Hierbij dient de ruimtelijke kwaliteit te worden be
houden, en waar mogelijk vergroot. In het te voeren 
beleid wordt een onderscheid gemaakt in actieve 
handhaving, actieve aanpassing en actieve vernieu
wing van de ruimtelijke structuur. 
Tenslotte wordt geconstateerd dat de dagelijkse leef
omgeving in 2015 voor de individuele Nederlander (en 
naar wij mogen aannemen ook voor de in Nederland 
wonende buitenlander) anders zal zijn dan we nu ken
nen. Er zal een grotere ruimtelijke verscheidenheid 
zijn: rust en drukte, natuur en cultuur, oud en nieuw . 
In deze opsomming wordt de voor de hand liggende 
tweedeling arm-rijk of sterk-zwak angstvallig verme
den. 

Hoofdstuk 4 is getiteld: ' Nederland op weg naar de 
21e eeuw' . Dit hoofdstuk start met het 'nationaal ont
wikkelingsperspectief' dat stoelt op drie uitgangspun
ten: 

het versterken van sterke punten in economisch en 
ruimtelijk opzicht en het benutten van ontwikke
lingskansen van ons land; 
het vergroten van de ruimtelijke verscheidenheid; 
het benutten en versterken van de eigen kwaliteiten 
van de verschillende landsdelen. 

Er wordt een kaart gepresenteerd van de ruimtelijke 
hoofdstructuur van Nederland, maar deze kaart laat 
nog zeer vee! te raden. Met enig kunst en vliegwerk 
wordt een stedenring Centraal Nederland geconstru
eerd waarin niet aileen de Randstad is opgenomen, 
maar ook een aantal Brabantse en Gelderse steden. 
Daarmee wordt getracht om af te rekenen met de klas
sieke indeling van Nederland in Randstad, 'halfweg
zone' en periferie . Ieder landsdeel heeft zijn eigen po
tenties en beperkingen. De eigen economische en 
ruimtelijke kwaliteiten van de afzonderlijke delen van 
ons land vormen een belangrijk fundament voor het 
ruimtelijk beleid. 
Sterke en opkomende economische activiteiten die de 
regering mede door ruimtelijk beleid wil versterken, 
zijn: 

transport en distributie van goederen over land, 
over water en door de Iucht; 
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hoogwaardige landbouw en daarmee verbonden 
industriele veredelingsaktiviteiten; 
zakelijke dienstverlening, in aansluiting op distri
butie-activiteiten; 
activiteiten die waarde toevoegen aan de goede
renstroom, zoals groupage en assemblage; 
kennis-intensieve industrieen. 

De regering wil het internationaal hoogwaardige ste
delijk vestigingsmilieu in het Westen van ons land ver
sterken, en de concurrentie op dit punt met Brussel, 
Frankfurt, Londen en Parijs het hoofd bieden. An
derzijds wil de regering ruimte bieden voor het ont
wikkelen van nieuwe natuurkwaliteiten, vooral in 
natte, voedselrijke milieus en gebieden waar greene 
verbindingszones kunnen worden versterkt. 
Zeven elementen vormen samen het nationale ontwik
kelingsperspectief: 

het versterken van een aantal stede/ijke knooppun
ten, waarvoor worden aangewezen: Amsterdam, 
Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Groningen, 
Maastricht, Eindhoven, Arnhem/ Nijmegen en 
Enschede/ Hengelo; 
het versterken van de (inter)nationale positie van 
gebieden buiten het economisch kerngebied ('re
gia's op eigen kracht '); 
het benutten van de kwaliteit van centraal
Nederland als economisch kerngebied ('Stedenring 
Centraa/ Nederland'); 
het benutten van de speciale kwaliteiten van de 
Randstad met zijn internationaal concurrerend 
vestigingsmilieu; 
het verder uitbouwen en benutten van de kwalitei
ten van Nederland als water/and; 
behoud en vernieuwing in het /ande/ijk gebied; 
een ondersteunend milieube/eid. 

De aanwijzing als stedelijk knooppunt lijkt een van de 
meest concrete thema's van de Vierde Nota. Steden 
die als zodanig zijn aangewezen, krijgen bij de inzet 
van middelen voor grootschalige overheidsvoorzie
ningen voorrang. Voor wat het Rijk betreft, heeft de 
versterking van deze knooppunten betrekking op de 
bundeling van voorzieningen, telecommunicatie, een 
goede bereikbaarheid en maatregelen in de sfeer van 
het milieubeleid. 
Het groene hart van de Randstad blijft gehandhaafd, 
inclusief de waterrijke gebieden ('blauwe kamers ') in 
dit gebied. Lyrisch wordt gesproken over de 'main
ports' Schiphol en de Rotterdamse haven die in vele 
opzichten de motoren vormen voor de economische 
ontwikkeling van de Randstad en heel Nederland. De 
positie van Schiphol en het Rotterdamse haven- en in
dustriegebied zal worden versterkt door een betere 
ontsluiting. Als de hoge-snelheidsspoorlijn er komt, 
zal deze in elk geval in Rotterdam, Amsterdam en 
Schiphol stoppen. Voorts wordt een net van snelle 
treinverbindingen (intercity-plus) ontwikkeld, waar
bij aan snelheden van 160-200 km/ uur wordt gedacht, 
en waarop de stedelijke knooppunten en Zwolle wor
den aangesloten. 
Hoofdstuk 5 draagt het motto van de Vierde Nota als 
titel: 'Nederland in 2015 . Daar wordt nu aangewerkt' . 
Hierin wordt verwezen naar veranderende opvattin-
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geri · over de rol van de overheid in het algemeen. De 
eigen verantwoordelijkheid van provincies en gemeen
ten wordt benadrukt en (vooral) de betekenis van de 
marktsector. Voor de regelgeving, zo wordt geconsta
teerd, is geen nieuw beleid noodzakelijk. De Wet op de 
Ruimtelijke Ordening, de Landinrichtingswet en de 
Wet op de Stads- en Dorpsvernieuwing staan er nog 
fris bij. 
Vastgesteld wordt dater thans per jaar voor zo'n veer
tig miljard gulden in de gebouwde omgeving wordt 
gelnvesteerd . Hiervan neemt het bedrijfsleven 31 mil
jard voor z'n rekening en de overheid negen miljard. 
Het overheidsaandeelloopt bovendien structureel te
rug. Er zal in de toekomst meer moeten worden be
steed aan onderhoud en beheer, respectievelijk func
tionele aanpassing en minder aan uitbreiding en aan 
het inhalen van kwaliteitsachterstanden. Voor het 
overige bevat de paragraaf 'Financiele prioriteitsstel
ling en ruimtelijk beleid' hoegenaamd geen informa
tie. Welke investeringen door het Rijk zullen worden 
verzorgd, wordt niet onthuld. Volstaan wordt met het 
aangeven van de volgende zeer algemene prioriteiten: 

het bij voorrang wegnemen van knelpunten in de 
hoofdtransportassen en het nemen van andere in
frastructurele maatregelen ter geleiding van demo
biliteit; 
het versterken van de internationale allure in de 
drie grote steden; 
het versterken van de centrumfunctie van de stede
lijke knooppunten; 
het versterken van het toeristisch-recreatief ele
ment en de natuurontwikkeling van Nederland als 
waterland; 

- het handhaven en vernieuwen van het landelijk ge
bied; 
het blijven zorgen voor de volkshuisvesting van de 
lagere-inkomensgroepen; 

- het zo spoedig mogelijk wegwerken van de kwali
teitsachterstand van het bestaand stedelijk gebied 
door het continueren van het stadsvernieuwingsbe
leid. 

Gehamerd wordt op de noodzaak van territoriale en 
functionele samenwerking tussen overheden, en van 
publiek-private samenwerking (PPS). Wat dit laatste 
betreft, wordt met name gedacht aan enkele grote her
structureringsprojecten in de grote steden, ter verbete
ring van het internationaal concurrerend stedelijk 
vestigingsmilieu, de verbetering van de weginfrastruc
tuur in de Randstad, toeristisch-recreatieve projecten 
in het groene hart en het rivierengebied, en projecten 
in de Peel, Midden-Brabant en de Maasvallei. Wat het 
Rijk in deze publiek-private samenwerkingen concreet 
heeft bij te dragen, wordt in de Vierde Nota niet duide
lijk gemaakt. 

Kanttekeningen 
Zoals de Iaatste tijd wei is gebleken, is er aile aanlei
ding voor het maken van kritische kanttekeningen bij 
de Vierde Nota . Voordat dit gebeurt, sommen wij de 
belangrijkste pluspunten van de Nota op, die in deaf
gelopen maanden naar voren zijn gebracht: 
a. Consequenter en nadrukkelijker dan in vorige 

nota's, wordt het inzicht verwoord dat ruimtelijke or
dening in internationaal verband, en zeker in West
Europees verband moet worden gezien (Bierman, 
1988). De eenwording van de Europese markt in 1992 
is ook voor de Nederlandse ruimtelijke ordening van 
grote betekenis . De g1obale structuurschets voor de 
Benelux is een eerste aanzet. In een volgende poging 
zullen ook de1en van West-Duitsland en Frankrijk, en 
waarschijnlijk Denemarken en Groot-Brittannie in de 
beschouwing moeten worden betrokken. Ook enige 
aandacht aan de Noordzee als object van ruimte1ijke 
ordening zou niet misstaan . 
b. Een tweede treffend inzicht, waarvan de Vierde 
Nota getuigt, is de relatie tussen ruimtelijke ordening 
en economische ontwikkeling, die mag worden veron
dersteld . Positief is bij voorbeeld dat aandacht wordt 
besteed aan vestigingsplaatsfactoren voor bedrijven. 
In vroegere nota's leek het wei eens alsof ruimtelijke 
ordening een bijna autonoom terrein was, door slechts 
een conditionerende ontwikke1ing bepaald: de demo
grafie. Helaas zijn de demografische aspecten (ver
grijzing, ontgroening, immigratie etc.) in de Vierde 
Nota sterk onderbelicht. Daar staat tegenover dat nu 
de economische kant van de zaak, voora1 in combina
tie met de positie van Nederland in internationaal ver
band, het volle pond krijgt (Lambooy , 1988a; 1988b). 
c. De Vierde Nota onder kent de essentiele invloed van 
het vervoer op de ontwikkeling van welvaartsbron
nen. Dit brengt ons bij een derde accent dat in de 
Vierde Nota is gelegd: de nauwe sa men hang tussen in
frastructuur en ruimtelijke ordening. Het is vreemd 
dat bij de vijf centrale onderzoeksthema's die in de 
Nota worden genoemd, de infrastructuur en de lo
gistiek geheel ontbreken. Juist recentelijk is op de be
tekenis van een betere aanpak van dit vi tale terrein ge
wezen door de Adviescommissie-Nijkamp (Piangroep 
Infrastructuuronderzoek, 1988). De Nota staat bol 
van de 'mainports' en de 'gateways'. Schiphol en de 
Rotterdamse havens worden de heme! ingeprezen. De 
snelle-treinverbinding doet het hart sneller kloppen. 
Juist hier wordt een financiele paragraaf node gemist. 
d. Een vierde mar kant aspect van de Vierde Nota is de 
relatie tussen ruimtelijk beleid en milieubeleid. Je zou 
zeggen dat nu de vruchten worden geplukt van de de
partementale herindeling in 1983, to en aan VRO de M 
werd toegevoegd. Specialisten op het terreili van het 
milieubeleid hebben kritiek op de wijze waarop aan de 
relatie tussen ruimtelijk beleid en milieubeleid is 
vormgegeven (Bouwer, 1988). Met name het sterk 
groeiende autoverkeer gooit bijna letterlijk roet in het 
eten. Niettemin noteren wij met dankbaarheid dat, 
eigenlijk voor het eerst in een Nota over de Ruimte
lijke Ordening, aan deze relatie veel aandacht wordt 
besteed . 

In de afgelopen maanden zijn er ook vele punten van 
kritiek geformuleerd. De belangrijkste lijken mij de 
volgende: 
a. Vaagheid en het ontbreken van een financiiHe para
graaf 
Uitvoering van de Vierde Nota mag geen cent extra 
kosten . Voor het overige ontbreekt enige becijfering 
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van de financiele consequenties van de Vierde Nota. 
Wat gaat het Rijk in de gebouwde omgeving investe
ren en waaraan worden deze gelden besteed? Welke 
bijdragen worden er verwacht van de lagere overheden 
en voor welke investeringen zouden particuliere beleg
gers moeten zorgen? In hoeverre betekent de aanwij
zing van stedelijke knooppunten een reallocatie van fi
nanciele middelen? Wat kost zo'n hoge-snelheids
trein, wat zou er extra moeten worden gelnvesteerd in 
infrastructurele werken in stedelijke knooppunten en 
elders? Het prijskaartje ontbreekt ten ene male. Com
mitments van de Rijksoverheid blijven achterwege. In 
een hoofdredactioneel commentaar spreekt NRC
Handelsblad over 'Beleid op afbetaling'. Er wordt een 
consequente, wollige reclametaal gebezigd, waarvan 
het informatiegehalte in het algemeen laag is . Op es
sentiele pun ten weten we met de Vierde Nota niet waar 
we aan toe zijn (Vander Vlist, 1988). 
b. Infrastructuurbeleid: op drijfzand gefundeerd 
Terecht wordt de essentiele relatie t.ussen infrastruc
tuurbeleid en ruimtelijke ordening gelegd. Tegelijker
tijd wordt echter benadrukt dat de komst van de hoge
snelheidsspoorlijn niet zeker is. Daarmee komt het in
frastructuurbeleid compleet in de Iucht te hangen. 
Ook op andere punten is het infrastructuurbeleid in 
nevelen gehuld. Er moet 6.000 ha aan parkeerruimte 
voor auto's bijkomen. Wat kost dat, wie betaalt dat, 
waar moet die ruimte komen en hoe zou die ruimte er
uit kunnen zien? Hoe wil men het woon-werk-verkeer 
precies ontmoedigen? Het blijft allemaal erg onduide
lijk. 
c. Ontbreken van een openbaar-vervoerbeleid 
De groei van het autogebruik en de nog grotere groei 
van het autobezit worden als een gegeven beschouwd: 
als consequentie van economische groei en de daarmee 
samenhangende behoefte aan mobiliteit. De stagnatie 
in de ontwikkeling van het openbaar vervoer wordt, 
afgezien van het internationaal vervoer, eveneens als 
een gegeven beschouwd. Een concrete aanzet ter sti
mulering van het openbaar vervoer ontbreekt. Het 
verschaffen van een OV -kaart aan studenten en (wel
Iicht) aan andere gedepriveerde categorieen wordt niet 
genoemd, laat staan onderkend als een maatregel, die 
te maken heeft met het ruimtelijk beleid. Over investe
ringen in het openbaar vervoer zwijgt de Nota in aile 
talen. 
d. Overbelichting van economische groei; veronacht
zaming van stagna tie 
De Vierde Nota ademt de geest van een gestage econo
mische groei. De overheid moet met de markt mee
koppelen: wat sterk is, moet verder worden versterkt; 
wat zwak is, daar zwijgen we liever over. In de Tweede 
en Derde Nota werd de verdelings- en herverdelings
opgave overgeaccentueerd. Toen waren we vergeten 
dat Nederland eerst het geld moet zien te verdienen, 
voordat er iets valt te verdelen. Nu wordt de verdelings
opgave nagenoeg geheel verzwegen (Priemus, 1988). 
Daarmee wordt een belangrijk aspect van de ruimte
lijke ordening verwaarloosd. Tegenover winnaars zijn 
er steeds verliezers. In de ruimtelijke ordening moet 
niet aileen rekening worden gehouden met groei, maar 
ook met stagnatie: op de verloederingsprocessen in 
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vooral de grote steden formuleert de Vierde Nota nog 
niet het begin van een antwoord. 
e. Ruimtelijke keuzen worden op essentiele punten 
niet gemaakt 
Op vele punten schuift de Vierde Nota strategische 
keuzen voor zich uit (Veldhuis, 1988; Stevens, 1988; 
Beelaerts van Blok/and, 1988). Het groene hart van de 
Randstad blijft groen, heet het. Maar er komen in de 
Randstad wei een miljoen woningen bij, een substan
tiele toeneming van het autoverkeer en van de parkeer
ruimte vindt plaats en zo mogelijk wordt de hoge
snelheidsspoorlijn aangelegd. Bovendien worden er 
krachtige ontwikkelingen rondom Schiphol en de Rot
terdamse haven voorzien. Hoe a! deze claims ruimte
lijk worden afgewogen, wordt in de Vierde Nota niet 
duidelijk gemaakt. Sterker nog, uit de Nota blijkt al
lerminst of bij de geschetste veronderstellingen het 
groene hart wei gehandhaafd kan blijven. Of er tot 
2015 niet een zeer drastische uitbreiding van Schiphol 
nodig is, wordt in de Nota niet als vraag opgeworpen, 
laat staan beantwoord. Over een tweede nationale 
luchthaven, nog maar kort geleden een serieus discus
siepunt, lezen we geen woord. Of er v66r 2015 een 
Markerwaard nodig zou kunnen zijn: de Nota snijdt 
zulke lastige vragen niet aan. Juist gezien de veron
derstelde economische groei en de zeer lange planpe
riode kan men toch moeilijk aan dergelijke strategi
sche kwesties voorbijgaan. 
f. Onvoldoende 'onzekerheidsmanagement' 
Volgens sommigen houdt de Vierde Nota onvol
doende rekening met grote onzekerheden in de pe
riode 1988-2015. Faludi (1988) pleit voor het werken 
met alternatieven, die de consequenties Iaten zien van 
voorstelbare aannamen. Op deze wijze zou de Vierde 
Nota beter kunnen fungeren als planningsdocumen
ten, ter onderbouwing van beleidskeuzen. Alternatie
ven ontbreken nu ten ene male en met onzekerheden 
weet de Nota geen raad. 
g. Onderdanige rot van de Rijksoverheid 
Door het afzien van financiele verplichtingen, het ach
terwege Iaten van strategische keuzen, het veronacht
zamen van verdelingsvraagstukken en de nadruk die 
wordt gelegd op de markt en publiek-private samen
werking, respectievelijk de verantwoordelijkheid van 
gemeenten en provincies, komt de centrale verant
woordelijkheid van de Rijksoverheid voor het natio
nale ruimtelijke beleid niet uit de verf (Van den Berg, 
1988). Dat de regering niet heeft willen streven naar 
een blauwdruk voor de toekomst, is te billijken. Maar 
de grijsdruk die nu wordt gepresenteerd, is zo vaag en 
zo bleek dat men zich afvraagt wat het verschil is tus
sen ruimtelijke ontwikkelingen in Nederland zonder 
Vierde Nota en dergelijke ontwikkelingen met de 
Vierde Nota. 

Meer nota dan be1eid 
Om de Vierde Notate kunnen plaatsen, moeten we de 
vorige nota's kort typeren (zie b. v. VanderLaan, c.s. , 
1988). 
De Eerste Nota (1961) richtte zich op een evenwichtige 
ontwikkeling van ons land, waarin toen de Randstad 
sterk groeide. De relatie tussen ruimtelijke ordening 
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en industrialisatie stond centraal. AI in 1965 verscheen 
de Tweede Nota, waarin de gebundelde deconcentra
tie wefd gelanceerd. Nederland zou twintig miljoen 
zielen in het jaar 2000 tell en. Groeikernen werden aan
gewezen en zwakke regio's moesten worden gestimu
Ieerd. De woningbouw stond op de voorgrond; sprei
ding was een belangrijk thema. De Derde Nota (1974) 
stelde de steden meer centraal. Het verlies van bevol
king, werkgelegenheid en voorzieningen, waaronder 
de steden had den te lijden, vroeg om maatregelen. Het 
economisch functioneren van de steden kfeeg meer 
aandacht. In de Structuurschets voor de stedelijke ge
bieden (1983) stond de compacte-stadsaanpak cen
traal. 
Volgens VanderLaan c.s. (1988) is het nationale be
leid tussen 1961 en 1983 steeds kleinschaliger gewor
den . Deze trend lijkt mij niet geheel aanwijsbaar. Wei 
kan worden vastgesteld dat de Vierde Nota op een 
aantal pun ten breekt met voorafgaande trends: het in
ternationaal perspectief treedt op de voorgrond, het 
ruimtelijk structurerende effect van marktontwikke
lingen wordt benadrukt, de strategische betekenis van 
de infrastructuur wordt onderkend en spreidingspre
tenties worden afgezworen. Vorige nota's waren 
vooral op gebundelde spreiding gerichte woon-nota's, 
de Vierde Nota is vooral een internationaal georien
teerde, economische en inffastructurele marktnota. 

De Vierde Nota is een regeringsnota, waaronder niet 
voor niets ook de handtekening staat van de minister
president, en aangeeft welk beleid het Rijk voorstaat. 
Deze pretentie stelt de opstellers van de nota voor de 
opgave om de ruimtelijke consequenties van sectorbe
Ieid van in beginsel aile departementen in kaart te 
brengen, te coordineren en zo veel mogelijk te integre
ren . Dat is ten opzichte van de Ministeries van Verkeer 
en Waterstaat en Economische Zaken redelijk gelukt. 
De infrastructuur en de belangen van het bedrijfsleven 
komen uitdrukkelijk uit de verf. Het lijkt erop dat het 
Ministefie van Landbouw de dans goeddeels is ont
sprongen. De ruimtelijke consequenties van ontwik
kelingen in de land- en tuinbouw en de veeteelt blijven 
in het ongewisse. Ook het Directoraat-Generaal van 
de Volkshuisvesting geeft zich in de Vierde Nota wei
nig bloot (Vander Moo/en en Van Harten, 1988). De 
kans om het grondbeleid te profileren als strategische 
verbinding tussen woningbouw en ruimtelijke orde
ning, is geheel gemist. Als middel om sectorbeleid op 
Rijksniveau via het ruimtelijke facette coordineren is 
de Vierde Nota maar zeer gedeeltelijk geslaagd. 

Daar komt bij - het is door vele commentatoren 
reeds gesignaleerd - dat op essentiele punten de 
Vierde Nota verzuimt een duidelijk ruimtelijk beleid 
te formuleren . Er worden maar Iiefst negen kernen 
(waarvan er twee uit twee steden bestaan) als stedelijk 
knooppunt aangewezen. Een flink aantal steden staat 
in de rij om in de regeringsbeslissing alsnog te worden 
aangewezen als stedelijk knooppunt. Het regiona
lisme dat bij dergelijke kwesties de kop pleegt op te 
steken, zou wei eens kunnen leiden tot een vergroting 
van het aantal stedelijke knooppunten , waardoor een 

dergelijke aanwijzing steeds minder heeft te beteke
nen. Het is opvallend hoe mooi de nu voorgestelde 
knooppunten over het land zijn gespreid: elk lands
dee! moest kennelijk aan zijn trekken komen. Het 
ware beter geweest om het aantal stedelijke knoop
punten drastisch te beperken, zodat voor de uitverko
ren gemeenten een dergelijke aanwijzing tenminste zo
den aan de dijk zet. 
Het stedelijke knooppuntenbeleid verraadt een zekere 
angst om knopen door te hakken. Deze angst teistert 
de hele nota. Getracht wordt om deze besluiteloosheid 
te rechtvaardigen door te verwijzen naar de rol van ge
meenten en provincies en naar de wenselijkheid van 
publiek-private samenwerking. Centrale verantwoor
delijkheden van het Rijk worden naar de achtergrond 
gedrukt. Over de publiek-publieke samenwerking tus
sen sectordepartementen ('horizontale coordinatie'), 
nodig om een ruimtelijk beleid van het Rijk te formu
Ieren en uit te voeren, Iezen we nauwelijks iets. Op dit 
punt bevat de Vierde nota een merkwaardige paradox. 
Enerzijds wordt benadrukt dat de ruimtelijke orde
ning van Nederland in internationaal perspectief moet 
worden geplaatst. Dit vergt een krachtig optreden van 
de rijksoverheid . Anderzijds verwijst het Rijk door 
naar de lagere overheid en naar particulieren. Kenne
lijk moeten gemeenten via de modieuze flauwekul van 
'city marketing' gesta1te geven aan het internationale 
economische beleid en het nationale ruimtelijk beleid. 

Wie het onderzoeksprogfamma 1988 van de Rijkspla
nologische Dienst beziet, ontdekt dat het onderzoek, 
dat de basis zou kunnen vormen voor het formuleren 
van een ruimtelijk beleid op Rijksniveau, thans wordt 
uitgevoerd. In dit stadium tasten we bijna volledig in 
het duister ten aanzien van de ruimtelijke inrichting 
van de Randstad, de financiering van infrastructurele 
werken, de lokatie van infrastructurele werken voor 
particulier en openbaar vervoer en de wijze waarop de 
fileproblemen en de toenemende pafkeefproblemen 
worden opgelost. 
Het is moeilijk om ruimtelijk te ordenen als de over
heid niet bereid is garant te staan voor particuliere le
ningen die nodig zijn ter financiering van woningen, 
overheidsgebouwen en infrastructuur. De overheid 
verschuilt zich achter de gemeentelijke autonomie en 
de markt, terwijl voor stfategische planologische 
beslissingen uiteindelijk juist centrale beslissingen no
dig zijn. Het pleidooi voor publiek-private samenwer
king klinkt op zichzelf aantrekkelijk, maar het lijkt er 
toch wei sterk op dat de particulieren de kastanjes uit 
het vuur moeten halen, waaraan de Rijksoverheid de 
vingers niet wil branden . 
Het is plezierig dat de Vierde Nota zich niet bezondigt 
aan academische beleidslijnen, waafvOOf geen draag
vlak in de samenleving bestaat en die bijdragen aan 
illusiepolitiek, waarin de jaren zestig en zeventig nogal 
eens uitblonken. Het is goed dat de Realo's de Softi's 
verslaan (Ldrzing, 1988). Met een pragmatisch, no
nonsense beleid is ook de ruimtelijke ordening gebaat. 
Dat daarbij wordt gewezen op internationale concur
rentieverhoudingen, op de eenwording van de Euro
pese markt, op het belang van een goede infrastruc-
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tuur en op vestigingsfactoren van bedrijven, is toe te 
juichen_ Maar deze winstpunten verbleken in bet Iicht 
van de alles verstikkende wolligheid van de Vierde 
Nota. Het overvloedig gebruik van reclametaal ver
hult het gebrek aan beleid, het gebrek aan beslissingen 
en bet gebrek aan geld. Voor de gelnteresseerde in de 
ruimtelijke ordening betekent dit dat de belangstelling 
vooral gericht zal moeten blijven op bette voeren sec
torbeleid. 
Wat heeft bet Ministerie van Verkeer en Waterstaat te 
bieden ter realisering van de noodzakelijke infrastruc
tuele voorzieningen? Wat biedt ons het herziene Struc
tuurschema Verkeer en Vervoer? En hoe luidt de visie 
van de Nederlandse Spoorwegen op de toekomst van 
het railvervoer? En wat is de boodschap van staatsse
cretaris Heerma in zijn nota 'Volkshuisvesting in de 
jaren negentig?' Is er nog nieuwbouw van woningen 
nodig in de jaren negentig en is er nog vraag naar wo
ningverbetering en onderhoud? En heeft bet Ministe
rie van VROM daarvoor nog financiele bijdragen 
over, of worden de jaren negentig aileen de jaren van 
toetsing en controle in de woningbouw? En hoe staat 
het met bet Ministerie van Economische Zaken, 
respectievelijk het Ministerie van Financien? Voeren 
zij in de komende jaren een beleid dat het investeren in 
bedrijfsgebouwen stimuleert? Of kunnen bedrijven 
die nieuwbouw willen, om financiele redenen zich 
maar beter in een naburig land vestigen? En wat mo
gen we verwachten van Departementen als WVC, On
derwijs en Wetenschappen? Bezuinigen deze ministe
ries, zoals gewoonlijk, op nieuwbouwplannen, of zien 
deze departementen in dat een adequate huisvesting 
een belangrijke voorwaarde is voor een efficient func
tioneren? En weet het Directoraat-Generaal Milieu be
beer middelen te mobiliseren om voorzieningen ter 
verbetering van bet milieu te financieren? Welk beleid 
is de Minister van Landbouw van plan te voeren? En 
wat wordt de rol van de coordinerend bouwminister, 
dezelfde bewindsman die voor de Vierde Nota verant
woordelijk is? Merkt de bouwnijverheid iets van een 
bouwbeleid, of moet het bouwbedrijf genoegen ne
men met gratuite liefdesbetuigingen aan het adres van 
publiek-private samenwerking. 

De Vierde Nota heeft aan concreet beleid weinig te hie
den. Er wordt sfeer gemaakt, er worden interessante 
analyses gepresenteerd, er worden accenten gelegd, 
of, om met Lambooy (1988) te spreken: er worden 'ge
dachten gelanceerd', in de hoop dat anderen deze doe
len zullen onderschrijven en overnemen. Varierend op 
het thema 'management by speech' kunnen we spre
ken van 'management by printed words' . BeJeidsda
den worden nauwelijks in bet vooruitzicht gesteld. 
Hoe Nederland in 2015 zal zijn vormgegeven, kan niet 
uit de Vierde Nota worden afgelezen. 

Haalt de Vierde Nota de jaren negentig? 
Een opmerkelijk kenmerk van de Vierde Nota is de 
krachtige ideologische lading, vooral in de vormge
ving en de verpakking van de Nota. Zoals de Derde 
Nota droop van de socialistische ideologie en tekort
schoot op bet punt van pragmatiek, zo druipt de 
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Vierde Nota van de liberale ideo Iogie en schiet qua be
leidsinhoud te kort. De marktpartijen moeten bet 
ruimtelijk gezicht van Nederland maar bepalen. 
De ruimtelijke ordening wordt als instrument van eco
nomisch beleid gepresenteerd, hoewel over de effecti
viteit van dat instrument niets bekend is. De overheid 
moet dereguleren en op afstand blijven. Juist door 
deze overdreven politiek-ideologische inkleuring van 
het ruimtelijk beleid zal de Jevensduur van de Vierde 
Nota we! eens heel kort kunnen zijn. Tussen nu en bet 
jaar 2015 zullen de inzichten ongetwijfeld meermalen 
veranderen. De Vierde Nota zegt meer over I 988 dan 
over 2015 (VanderGeest, 1988). 
Sinds de Eerste Nota verscheen (1961) , is de levens
duur van nota's over de ruimtelijke ordening nu dus 
gemiddeld negen jaar. Als dat zo doorgaat, zal in bet 
jaar 2015 (waarop de Vierde Nota mikt) alweer de Ze
vende Nota worden gepresenteerd. De vraag is echter 
of we negen jaar moeten wachten op de Vijfde Nota. 
Mocht er een Kabinet-Lubbers III komen op basis van 
opnieuw een liberaal-confessionele coalitie, dan kan 
de Vierde Nota nog wei een paar jaar mee. Voor het 
geval het huidige kabinet wordt opgevolgd door een 
meer progressieve coalitie, mag worden verwacht dat 
men met gezwinde spoed gaat werken aan de Vijfde 
Nota. Als deze Vijfde Nota de humbug van de Derde 
en Vierde Nota weet te elimineren en de goede ingre
dienten van beide nota ' s weet te combineren, staat ons 
in de volgende eeuw een prachtig ruimtelijk beleid te 
wachten. 
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Boecharin, Togliatti en bet stalinisme in ltalie 

Michai/ Gorbatsjov zal het wei niet verwacht hebben, 
maar zijn revisionistische politiek is in Italii! de aanlei
ding geweest voor een reeks fikse ruzies tussen de com
munistische (PCI) en de socialistische partij (PSI), 
tussen communisten onderling en zelfs tussen socia
listen en christen-democraten (DC). Het meest ver
wonderlijke aspect daarvan is, dat niet de heden
daagse politiek de oorzaak was van al dat gekift, maar 
gebeurtenissen van dertig, vijftig en zeventig jaren her. 
Het begon al in oktober vorig jaar, naar aanleiding 
van de herdenking van de Russische Revolutie. De 
communistische partijkrant Unita publiceerde ter ge
legenheid daarvan als bijlage een boekje met de hoop
voile titel A is Gorbatsjov wint 1, waarin enthousiast 
verslag werd gedaan van de ontwikkelingen in de 
Sovjet-Unie in de afgelopen jaren. De nieuw verwor
ven vrijheden van de sovjetburgers werden uitgebreid 
beschreven en de liberalisering in de USSR gepresen
teerd als een bevestiging van de liberaal-communisti
sche koers, die de PCI al een jaar of tien volgt. Het ge
heel gei:Ilustreerd met foto's van Russische jongeren, 
even fris ogend als in vroegere verbeeldingen van de 
Sovjetmens, maar nu met spijkerbroek, T-shirt en 
punkkapsel. 
Typerend voor de verzameling opstellen was de ge
ringe aandacht die werd besteed aan de 67 jaren voor 
de Gorbatsjov-era. In de weinige daaraan gewijde 
hoofdstukken werden aan de lezers van de Unita de 
uitgangspunten van de communistische geschied
schrijving van na 1956 nog eens ongewijzigd gepresen
teerd: Lenin was in wezen een proletarisch democraat 
geweest, die 'aile macht aan de sovjets', ofwel 'de ver
tegenwoordiging van arbeiders, boeren en soldaten' 
had will en schenken. 2 Daarop had Stalin in de jar en 
dertig en veertig het onderdrukkingsapparaat gescha
pen, dat nog zijn naam draagt, maar, aldus de PCI
historicus Boffa, dat was beslist 'niet het enig moge
lijke model' geweest voor de sovjetrussische staat. 3 

Neen, de reden waarom Stalin als overwinnaar uit de 
interne machtsstrijd tevoorschijn kon komen, en 
daarmede ook de verantwoordelijkheid voor de gevol
gen van die overwinning, liggen niet besloten in de 
aard van de bolsjewistische revolutie zelf, maar in de 
bedreigingen, van binnen en van buiten, waaraan de 
jonge sovjetstaat bloot had gestaan: 'In dit kader 
moet niet aileen het ontstaan van Stalins macht wor
den gezien, maar ook van a/ datgene - militarisering 
der maatschappij, uitschakeling van de democratische 
instellingen, die door de Oktoberrevo/utie in het Ieven 
waren geroepen, en tenslotte de repressie, maar datal
Ies we/ tegelijkertijd met de creatie van een nieuwe 
consensus -, dat in het algemeen met de term "stali
nisme' wordt aangeduid'. 4 

Ongelooflijk, dit proza in een officiele publikatie van Aart Heering 
een zich als verwant met de sociaal-democratie presen- Historicus 
terende partij! Is het anno 1988 nog nodig om te beto-
gen, dat de 'democratische instellingen' van na de Ok-
toberrevolutie slechts mochten functioneren als zij 
besloten wat de bolsjewistische partijleiding wenste, 
dat ook tijdens Lenins Ieven en ook toen het contra-
revolutionaire gevaar a! lang geweken was, tegenstan-
ders van het bewind riicksichtslos werden uitgescha-
keld5 en dat de 'nieuwe consensus' werd bereikt door 
de fysieke eliminatie van de tegenstanders? 
In publikaties van ltaliaanse socialisten werd krachtig 
van leer getrokken tegen deze communistische analyse 
van de verwording der revolutie door toedoen van Sta
lin en de reactie, en van een Gorbatsjov, die het zieke, 
maar levensvatbare lichaam weer gezond maakt. Zij 
gingen niet aileen uitgebreid in op de terreur van Lenin 
en de zijnen, de verschrikkingen van het Stalin
tijdperk en de gebroken illusies der fellow-travellers, 
maar ook op het falen van de revolutie zelf en de on
mogelijkheid van het egalitaire ideaal. 
De vooraanstaande slavist Vittorio Strada schreef: 
'De bo/sjewistische revo/utie bestaat nog a/s machts
factor, maar is onderhandfutloos en uitgeput, evenals 
het wereldcommunisme dat er de weerspiegeling van 
is. Levend en vitaa/ zijn daarentegen, ondanks hun ge
breken, de kapitalistische democratieen en de sociaal
democratieen, welke het leninisme eens trachtte uit te 
roeien '. 6 En Luciano Pellicani, politicoloog en hoofd
redacteur van MondOperaio, het wetenschappelijk 
magazine van de PSI, analyseerde de Oktoberrevolu
tie als een staatsgreep, uitgevoerd door een elite van 
door het idee fixe van de opheffing der marktecono
mie bezeten fanatici. De onjuistheid daarvan bleek al 
snel, schrijft f:'ellicani, en toen de Sovjet-Unie in de 
eerste jaren van haar bestaan in grote moeilijkheden 
verkeerde, bood slechts een gedeeltelijke terugkeer tot 
de markteconomie, in de vorm van de Nieuwe Econo
mische Politiek, uitkomst. Nadat de staatsmacht een
maal veilig was gesteld, kreeg de doctrine weer vrij 
spel in de vorm van de gedwongen collectivisatie. Het 
kapitalisme werd uitgebannen en het resultaat daar
van was in eerste instantie hongersnood en repressie en 
in de volgende fase de enorme, improduktieve bureau
cratie, die momenteel wordt bestreden. De PSI
ideoloog concludeert, dat Gorbatsjovs Rusland niet 
zo zeer blijk geeft van levenskracht, maar juist 'aan de 
ganse wereld duidelijk maakt, dat het model, datal te 
lang door de westerse (en met name de ltaliaanse -
AH) progressieve intelligentsie als de 'oplossing van 
het raadsel der geschiedenis' is gezien, volledig heeft 
gefaald.' 7 
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De 'Togliatti-affaire' 
De verschillende visies waren daarmede duidelijk om
schreven, maar tot meer dan een academisch debat 
tussen communisten en socialisten over aard en gevol
gen van de Russische Revolutie kwam het vooralsnog 
niet: het bleven tenslotte gebeurtenissen van lang gele
den in een ver land, die de publieke opinie maar matig 
interesseerden. Geheel anders werd dat in februari van 
dit jaar, direct na de rehabilitatie van Boecharin. Dit 
feit vormde voor de PSI de aanleiding tot scherpe kri
tiek op het verleden van de Italiaanse communisten. 
'Boecharins eerherstel', schreef het partijdagblad 
A vanti!, 'moge/ijk gemaakt door de voorafgaande 
veroordeling van Stalin door de Russische commu
nistische partij, opent in de PC! het prob/eem
Tog/iatti. '8 De voormalige Ieider van de ltaliaanse 
communisten, vervolgde het artikel, was in 1937 im
mers een van de felste aanklagers geweest van zijn 
vriend Boecharin en ook daarna een stalinistische die
hard gebleven, tot lang na de dood van de Georgische 
dictator zelf. De aanval van de A vanti! trof de PCI, de 
'partij van Gramsci, Togliatti en Berlinguer' in het 
diepst van haar zorgvuldig gekoesterde en ten dele ge
construeerde traditie en zelfbeeld en luidde een 
'Togliatti-affaire' in, die maandenlang tientallen 
journalisten, politici en historici werk heeft bezorgd. 
Palmiro Togliatti (1893-1964) behoorde tot de radi
cale minderheid, die zich in 1921 van de PSI af
scheidde om de PCI op te richten. In 1927 nam hij de 
Ieiding op zich van de partij, die het jaar daarvoor 
door het fascistische regime in de illegaliteit was ge
dwongen en tot aan zijn dood bleef hij deze functie 
vervullen. Na de val van het fascisme maakte hij dee! 
uit van de Grondwetgevende Vergadering en was hij 
enige tijd minister. Onder zijn Ieiding groeide de PCI 
uit tot de tweede partij van hetland, met bijna dertig 
procent van de stemmen. Toen hij stierf, tijdens een 
vakantie aan de Zwarte Zee, liet hij een zojuist ge
schreven opstel na, waarin hij voor het eerst een kriti
sche distantie tot de Sovjet-Unie opperde. Dit Jalta 
memorandum is later vaak gepresenteerd als een eer
ste document van de zogeheten 'Italiaanse weg', ook 
bekend onder de naam 'eurocommunisme '. 
Togliatti werd en wordt door de communistische par
tij gepresenteerd als voorvechter van zowel commu
nisme als democratie en als de schepper van de syn
these tussen die twee, in de vorm van de naoorlogse 
'partito nuovo', ofwel de huidige PCI. Als 'II Migliore' 
(De Beste) stond hij bij zijn Ieven bij zijn achterban be
kend, en een kwart eeuw later is dat beeld niet vee! ver
vaagd. De PCI heeft, met dat verlangen tot profeten
verering, communisten eigen, aan de tris Marx
Engels-Lenin (Stalin vie! na 1956 uiteraard af), een au
tochtone pauslijst toegevoegd: Gramsci-Togliatti
Berlinguer: met deze drie namen wordt door het mo
dale partijlid de traditie van de PCI geldentificeerd. 
Het socialistische partijorgaan, onmiddellijk gevolgd 
door publicisten uit socialistische en liberaal-demo
cratische hoek9 vroeg de communisten dus om een van 
hun voornaamste erflaters in de ban te doen. En met 
recht, want Togliatti is inderdaad geen figuur geweest, 
die in humanitair opzicht respect af kon dwingen. 
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Als partijleider onderscheidde hij zich van meet af aan 
door zijn onvoorwaardelijke trouw aan de sov
jetstaat. In 1926 raakte hij in conflict met de toenma
Iige secretaris van de PCI, Antonio Gramsci, toen 
deze in een brief aan het Centrale Comite van de 
CPSU zijn verontrusting uitsprak over de weinig ele
gante wijze van optreden tegenover trotzkisten en an
dere opposanten van coming man Jozef Stalin. Het 
jaar daarop werd Gramsci gearresteerd en door een 
fascistische rechtbank tot veertien jaar internering 
veroordeeld. In de gevangenis schreef hij zijn kritische 
en moderne Quaderni del Carcere, maar politiek ge
zien was hij uitgeschakeld en tien jaar later stierf hij, 
verbitterd over de vijandige houding van zijn stali
nistische partijgenoten. 
Togliatti, in Moskou, nam de partijleiding over en liet 
in 1929 andere dissidenten uit de partij zetten. In deja
ren dertig speelde hij tevens een belangrijke rol als lid 
van het Uitvoerend Comite van de Comintern, in 
theorie de overkoepelende organisatie van autonome 
communistische partijen, in de praktijk Stalins Vijfde 
Colo nne. 
Als Ieider van de ltaliaanse en internationale commu
nistische beweging verdedigde hij de showprocessen 
van 1936-38 met het meest ergerlijke stalinistische 
scheldproza: 'De Italiaanse arbeidersmassa, die a/ 
meer dan vijftienjaar zucht onder het fascistische juk, 
begrijpt heel goed, dat het trotskistisch-boechari
naans gespuis met zi}n misdadige activiteiten niet ai
leen de Sovjet-Unie, maar ook de zaak der arbeidende 
klasse in de ganse wereld een dolksteek in de rug heejt 
willen toedienen. ( ... ) In hun beestachtige haatjegens 
de geweldige bolsjewistische partij en haar Ieiding, 
hebben de trotskistisch-boechariaanse bandieten zich 
verlaagd tot spionage en provocaties ten gunste van 
hetjascisme. ( ... ) De communistische partij van Ita/iii 
geeft uitdrukking aan de gevoe/ens van de arbei
dersmassa van haar land en begroet met innige dank
baarheid het sta/inistische Centrale Comite van de 
bolsjewistische partij en aile instellingen, die de Prole
tarische Staat tegen haar vijanden hebben weten te 
verdedigen . Dood aan de oorlogshetzers, dood aan de 
spionnen en agent en van het fascisme! Leve de partij 
van Lenin en Stalin!'. 1o 
Aan het eind van de jaren dertig speelde Togliatti te
vens een actieve rol als apparatsjik in de stalinistische 
terreurmachine. De persoonlijke bedenkingen, die hij 
gehad schijnt te hebben 11 , sprak hij nimmer uit. Hij 
verbleef als Cominternvertegenwoordiger in Spanje 
ten tijde van de Burgeroorlog, juist toen de commu
nisten daar doende waren anarchisten en aanhangers 
van de heterodox-communistische POUM te liquide
ren . Hij trad in Moskou opals aanklager tegen de !ei
ders van de Duitse communistische partij in balling
schap, die vervolgens werden gefusilleerd of spoor
laos verdwenen. En in 1938 vloog hij vanuit Spanje 
speciaal naar Moskou heen en terug om te beslissen 
over de ontbinding van de Poolse partij en de deporta
tie van haar Ieiding, en zodoende te helpen om een mo
gelijk obstakel uit de weg te ruimen voor het Hitler
Stalin pact, dat een jaar later zou worden gesloten . 
Na de oorlog veranderde er weinig in Togliatti's trouw 
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aan Stalin. In 1951 liet hij de communistische kamer
leden Cucchi en Magnani, die hun misnoegen hadden 
uitgesproken over Stalins verkettering van Tito, als 
'luizen en renegaten' uit de partij zetten. Het jaar 
daarop sprak hij tijdens het geruchtmakende proces 
tegen Slansky geen woord ter verdediging van deze 
oude vriend. Hij verdedigde met verve de bezetting 
van Hongarije en nog in 1958, twee jaar na het twin
tigste congres van de CPSU en Chroesjtsjovs onthul
lingen over de Stalin-era, bestempelde hij het hele be
grip 'destalinisatie' nog als 'onzin'. 

Dit alles, en vele andere details, die weinig heel Iaten 
van het imago van de PCI-voorman, werd door jour
nalisten en politici met graagte 'onthuld', al kwam 
daarbij zo goed als geen echt nieuwe informatie ter ta
fel. Vijftien jaar geleden al liep de bekende publicist 
Giorgio Bocca geenszins om de feiten heen in zijn kri
tische Togliatti-biografie 12 en in de jaren daarop ver
schenen al de gewraakte teksten gebundeld in Togli
atti's Verzameld Werk, uitgegeven onder auspicien 
van de PC I. 13 Maar aangezien deze publikaties toch 
vooral een academisch karakter droegen en zij in de 
partijpers niet werden aangehaald, was de inhoud 
daarvan nimmer doorgedrongen tot de communisti
sche achterban, die het ideaalbeeld van Togliatti dan 
ook niet zag gewijzigd. Journalisten, op zoek naar een 
pakkend citaat, hadden evenwellicht werk en hebben 
van die omstandigheden ook ruimschoots gebruik ge
maakt. 
De socialistische kritiek op Togliatti en op de vergeet
achtigheid van de PCI was, grosso modo, terecht, zij 
het dat zij soms op wei wat overdreven wijze werd ge
bracht. Vice-secretaris Claudio Martelli bij voor
beeld, die niet als al te fijnzinnig bekend staat, deed 
Togliatti kortweg af als een 'beul en inquisiteur' en 
ging daarbij wei voorbij aan het feit, dat voor Togli
atti, evenals voor iedere andere buitenlandse commu
nist, die tussen 1936 en 1940 in Moskou verbleef, de 
enig mogelijke keuze die tussen onvoorwaardelijke 
collaboratie en een zekere dood was. Dit excuus, aan
gehaald door latere historici - en privatim ook door 
Togliatti zelfl 4 -, geldt echter niet voor de naoorlogse 
periode, toen Togliatti, een van de zeer weinigen in 
West-Europa die van nabij hadden meegemaakt hoe 
het er in Stalin-Rusland aan toe was gegaan, daarover 
consequent zweeg en het 'reeel bestaande socialisme' 
aldaar bleef idealiseren. 
Enig begrip voor zijn houding kan wei krijgen door re
kening te houden met de Koude Oorlog, die in ltalie 
zeer fel werd gestreden - een aanslag op Togliatti 
zelf, in 1948, was er een gevolg van - en die de com
munisten isoleerde en terugwierp op de Sovjet-Unie 
als ideologische aangrijpingspunt. Daarnaast leefde 
de PCI-leiding in de vrees, dat de instorting van de my
the van het arbeidersparadijs desastreuze gevolgen 
voor de eigen partij kon hebben. Uit moreel oogpunt 
bezien, was Togliatti's houding echter volstrekt ver
werpelijk en bovendien heeft de starre fixatie op de 
Sovjet-Unie en de klassenstrijd, die meer dan dertig 
jaar de partijcultuur gezicht gaven, er ongetwijfeld toe 
bijgedragen, dat de PCI, als enige grote linkse partij in. 

West-Europa, a! veertig jaar geen regeringsverant
woordelijkheid meer heeft gedragen. 

De 'Gramsci-affaire' 
De communistische partijleiding zag zich voor de 
keuze gesteld om haar voormalige leidsman te verde
digen dan wei te verketteren, de ene opgave niet min
der ondankbaar dan de andere, toen de toestand nog 
ongelukkiger werd gemaakt door een discussiebij
drage uit eigen kring: 'Is voor Gramsci we! genoeg ge
daan?' Door die vraag in de partijkrant te stellen, 
voegde de voormalige PCI-europarlementarier Um
berto Cardia, evenals Antonio Gramsci uit Sardinie 
afkomstig, een delicaat punt toe aan het de bat. 15 Hij 
suggereerde, dat het antwoord negatief was en dat 
Togliatti en de zijnen zich niet a! te hard hadden in
gespannen om Gramsci's vrijlating te bewerkstelligen 
- bij voorbeeld door een ltaliaans-Russisch gelegen
heidsakkoord - , omdat deze kritische denker in de 
gevangenis geen kwaad kon. 
Dat ging lijnrecht in tegen in de communistische partij 
algemeen aanvaarde gedachten: de traditie presen
teerde immers Togliatti als Gramsci's erfgenaam en 
ging daarbij uit van een harmonieuze verhouding tus
sen die twee. Zo ontstond naast het 'geval-Togliatti' 
een 'Gramsci-ajjaire', die terstond aanleiding gaf tot 
een nieuwe historische discussie en een competentie
strijd tussen het bestuur van de PCI, dat de partijkrant 
het recht ontzegde om dergelijke stukken te plaatsen, 
en de Unita, die haar redactionele onafhankelijkheid 
claimde. De socialistische pers gooide nog wat olie op 
het vuur met de suggestie - later echter door Craxi of
ficieel weersproken - , dat Gramsci in de gevangenis 
socialist zou zijn geworden. 
Weer ging het om een discussie, die in wezen niets 
nieuws bracht. Ruim tien jaar geleden is immers, naar 
aanleiding van een dergelijk debat, de hele historie van 
Gramsci in de gevangenis en de partij a! te boek gesteld 
door partijhistoricus Paolo Spriano. 16 De argumen
ten en documenten, die van weerskanten werden aan
gehaald, waren ook weer exact dezelfde: Gramsci's 
ruzies met pro-russische medegedetineerden en zijn 
achterdocht jegens de partijleiding, waarvan hij meer
malen blijk gaf in brieven aan zijn familieleden; daar
tegenover enkele documenten van het partijbestuur, 
in het bijzonder een curieuze brief uit 1928 van Togli
atti aan Boecharin, toen secretaris van de Comintern. 
(Kort daarvoor was de zeppelin van de ltaliaanse pool
expeditie onder admiraal Nobile bij Nova Zembla 
gestrand en had een Russische ijsbreker de overleven
den in veiligheid gebracht. Togliatti vroeg nu aan Boe
charin, of de Russische regering in ruil voor die gunst 
niet de vrijlating van Gramsci kon bedingen. Van dat 
fantastische, maar in de diplomatie van dictaturen 
niet bij voorbaat kansloze, plan kwam evenwel niets 
terecht.) 
De Gramsci-discussie verstomde a! snel, door een wijs 
besluit van het PCI-bestuur. Het boekje van Spriano 
werd nogmaals, bijgewerkt en voorzien van de voor
naamste archiefstukken, uitgegeven, als bijlage bij de 
Unita, opdat een ieder zich zijn eigen beeld kon vor
men. 17 Het werkje kon inderdaad de lezer ervan over-
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tuigen, dat Gramsci niet geheel aan zijn lot was over
gelaten, maar de presentatie als 'het duidelijkste en 
meest redelijke antwoord op de schandalige en onei
genlijke campagne tegen de PCI en tegen Palmiro 
Togliatti' 18 was ietwat te pretentieus. 
De overige beschuldigingen tegen Togliatti waren na
melijk heel wat moeilijker te weerleggen . De eerste 
commentaren in de communistische pers kenmerkten 
zich door verontwaardiging, geveinsde verbazing en 
een poging tot parade in de vorm van een tegenaanval 
op de oude socialistische Ieider Pietro Nenni (1892-
1980). Onder diens Ieiding voerde de PSI direct na de 
Tweede Wereldoorlog tien jaar lang een politiek van 
'actie-eenheid' met, ofwel volledige dienstbaarheid 
aan, de PCI. In hosanna's voor de sovjetstaat en zijn 
Ieider deed de A vanti! in die jaren zeker niet onder 
voor de Unita 19 en in 1951 mocht Nenni, als blijk van 
waardering, in Moskou de Stalinprijs voor de Vrede in 
ontvangst nemen. 
Dit alles was ook genoegzaam bekend, maar er is in de 
PSI-publicistiek van de afgelopen jaren niet vaak en 
niet graag aan gerefereerd. Dit vergeten hoofdstuk uit 
de geschiedenis van het Italiaanse socialisme werd nu 
met genoegen in herinnering gebracht door de PCI, 
die daarbij de onverwachte steun kreeg van de secreta
ris van de republikeinse partij, Giorgio La Malja, en 
zijn christen-democratische collega, de tegenwoordige 
minister-president Ciriaco De Mita, die vaststelden, 
dat Nenni op zijn minst een plaats naast Togliatti in de 
beklaagdenbank verdiende. 
Na een eerste verontwaardigde reactie van Craxi20 ver
dedigden de socialisten zich met een beroep op de om
mekeer in de politiek van de PSI in 1957, toen de partij 
zich losmaakte uit de verstikkende omarming van 
haar communistische zuster, om die toenadering tot 
de partijen ter rechterzijde te zoeken, die in de jaren 
zestig leidde tot de vorming van een reeks 'centrum
linkse' regeringen. Nenni, betoogden zij, stuurde in 
1958 de Stalinprijs terug en 'gaf zijn fouten toe, To
gliatti niet' .21 De eerste had zich daarmede vrijgepleit, 
de ander stond nog onder proces. 

De meest zinvolle discussiebijdragen van communisti
sche zijde werden geleverd door Paolo Spriano en 
door tweede secretaris Achille Occhetto. In hun com
mentaren, geschreven voor de twee grootste 'burger
lijke' kranten van het land, de Carriere della Sera en 
La Repubblica, en derhalve niet in de eerste plaats 
voor de eigen achterban bestemd, trachtten zij de door 
de A van til ontketende rei tot bescheidener proporties 
terug te brengen . 'Een "Togliatti-probleem" bestaat 
niet', vond Spriano 'Hi} was een grate persoonlijk
heid, die na de oorlog nuttige keuzes heeft gemaakt 
voor de democratie. Maar niettemin was hi} een man 
van grate tegenstellingen, die aile terug te voeren zi}n 
op de "i}zeren band" met de CPSU. En als de linkse 
beweging het proces, dat moment eel in de Sovjet-Unie 
in gang is gezet wit steunen, dan kan zi} dit beter doen 
door ondubbelzinnig voor de democratie te kiezen dan 
door onderlinge verwensingen te spuien '. 2 2 

Occhetto vroeg zich in een lange open brief aan Craxi 
af, wie er nu eigenlijk van die 'historiografische cam-
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pagne' profiteerde en kwam zelf meteen met het ant
woord: de christen-democratie. Togliatti was immers 
niet aileen een stalinistisch functionaris geweest, maar 
ook de stichter van een volkspartij en een van de 
grondleggers der naoorlogse democratie. Wanneer 
men die verdiensten Togliatti - en dus ook Nenni -
ontzegt, dan betekent dat logischerwijs , dat men ai
leen aan de DC en haar toenmalige Ieider Alcide De 
Gasperi het vaderschap van de Repbuliek Italie toe
kent. De historische analyse en het oordeel over de 
persoonlijke verantwoordelijkheid van !eiders van 
vroeger kunnen met een gerust hart aan deskundigen 
worden overgelaten23 , maar de progressieve partijen 
doen er beter aan, de blik op de toekomst te richten, 
op zoek naar een alternatief voor de christen-demo
cratische oppermacht. De tegenwoordige commu
nistische partij van Italie baseert zich op de beginselen 
van legaliteit en respect voor zowel individuele als col
lectieve vrijheid en 'heeft het verleden a! lang begra
ven', verzekerde Occhetto. 
Om duidelijk te maken, dat het hem ernst was, liet hij 
zijn beweringen vergezeld gaan van een analyse van de 
Russische Revolutie als een Jacobijnse terreurdaad, 
die op geen enkele wijze model kon staan voor een so
cialistische ontwikkeling elders in de wereld en waar
van de pogroms in Azerbeidzjan het falen onderhand 
overtuigend hadden aangetoond. 24 Voor kenners van 
de Russische geschiedenis bevat die visie niets nieuws, 
maar het was wei voor het eerst, dat een zo hoge com
munistische partijfunctionaris openlijk niet aileen 
Stalin, maar ook, zij het impliciet, Lenin verketterde. 

Occhetto's antwoord getuigde van een grote mate van 
redelijkheid, maar ging de socialisten niet ver genoeg. 
Minister van Milieuzaken Giorgio Ruffolo sprak in 
een open brief zijn waardering uit voor Occhetto's 
'moedige uitspraken', maar kritiseerde tegelijkertijd 
het 'rookgordijn', dat deze had gelegd door te schrij
ven over Rusland in plaats van over Togliatti. 2 s Voor 
een toekomstige samenwerking in regeringsverband 
werd de 'demystificatie van Togliatti' zelfs gesteld als 
een 'noodzakelijke voorwaarde' : 'hoe kan er ooit een 
grate linkse regeringscoalitie ontstaan, als niet eerst 
wordt afgerekend met de man, die meer dan wie oak 
de Italiaanse cultuur met de pestbacil van het stali
nisme heeft besmet?', vroeg retorisch-polemisch de 
hoofdredacteur van MondOperaio. 26 

Datzelfde tijdschrift riep half maart een met enorme 
publiciteit omgeven historisch congres bijeen over Het 
Stalinisme in Italie'. Deze bijeenkomst, inderhaast ge
organiseerd op de golven van het Togliatti-debat, 
droeg een nogal eenzijdig karakter aangezien de - wei 
gelnviteerde - communistische geschiedkundigen 
het, op aanraden van hun partij, massaal hadden Iaten 
afweten. Twee dagen lang werden zo door historici en 
journalisten uit het PSI-kamp - onder wie verschei
dene voormalige communisten, die uit eigen ervaring 
konden putten - Togliatti en de PCI 'berecht'. 2 7 Vee! 
voorspelbaars is er op dit congres te berde gebracht -
'Stalin ontmaskerd! ', meldde de A vanti! -, maar er 
kwamen ook nieuwe feiten boven water: over het lot 
van de ruim 150 Italiaanse communisten, die in de 
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Goelag zijn omgekomen; over de moord op socialisten 
en anarchisten door lta]iaanse communistische parti
zanen, aan het einde van en vlak na de Tweede We
reldoorlog; en over de communistische infiltratie bin
nen de PSI ten tijde van het 'eenheidsfront'. 
Typerend voor de ltaliaanse situatie was, dat meer
dere sprekers lange delen van hun betoog gebruikten 
om aan te tonen, dat er een logisch verband bestaat 
tussen marxisme, leninisme en stalinisme. Ook dat 
was nu weer niet een wereldschokkende ontdekking. 
Het is niet zo moeilijk om aan te geven, waar de ge
meenschappelijke noemer van Marx, Lenin en Stalin 
ligt: in de verabsolutering van het politieke doe!, de 
volledige onderschikking van individu aan klasse en , 
als resultante van die twee, de minachting voor bet 
' burgerlijk humanisme'. 28 In Nederland, waar bet so
cialisme toch altijd - en zeker na de oorlog - vooral 
een humanitair-pragmatische inslag heeft gehad, zou 
zo'n aanval op Marx tamelijk zinloos zijn geweest; in 
Italie, waar de linkse cultuur na 1945 meer dan dertig 
jaar door bet marxisme is gedomineerd, bezit zij nog 
enige actualiteit. 

Politieke opportuniteit 
Forse kritiek werd er dus van socialistische zijde gele
verd op de andere linkse partij, die evenwel niet met 
dezelfde scherpte werd beantwoord. 'Een grove fout ' , 
oordeelde morrend partijsecretaris Alessandro 
Natta 29 , maar de Unitii beperkte zich tot milde ironie 
en weidde breed uit over een opmerking van Craxi, die 
zich had Iaten ontvallen, dat het nu wei genoeg was en 
dat door de Togliatti-discussie op de lange duur een 
obstakel voor de linkse samenwerking zou zijn wegge
werkt.lo 
De !au we reactie van de communistische partijleiding 
geeft aan, hoe zij door de Togliatti-kwestie in verle
genheid was gebracht: aan de ene kant was bet haar 
onmogelijk, de historische feiten te ontkennen, maar 
zij kon evenmin bet beeld van de oude Stalinist verpul
veren tegenover een achterban, die door de propa
ganda van meer dan drie decennia juist van diens 
voortreffelijkheid overtuigd was geraakt. Zelfs de 
door Occhetto gedane uitspraken over de Oktoberre
volutie riepen a! onmiddellijk een verontwaardigde 
reactie op van de Ieider van de orthodoxe vleugel in de 
partij, Armando Cossuta. 31 Wilde zij de kool en de 
geit sparen, dan kon de partijleiding slechts pogen, de 
discussie zo snel mogelijk te beeindigen. 
De socialisten had den er daarentegen alle belang bij, 
de Togliatti-affaire zoveel mogelijk op te kloppen en 
uit te buiten. In de tien jaar, dat de partij wordt geleid 
door Bettino Craxi, is zij weliswaar gegroeid (van acht 
tot twaalf procent der stemmen), maar zij is er niet in 
geslaagd de grootste partij ter linkerzijde te worden -
en dat kan aileen door te azen op de stemmen van de 
PCI. (Recentelijk hebben lokale verkiezingen een ver
schuiving ten gunste van de PSI Iaten zien, maar het 
blijft vooralsnog een open vraag of hiermee in de 
krachtsverhouding ter linkerzijde een beslissende ver
andering is ingetreden. Traditio nee! behaalt de PSI al
tijd een hogere score bij lokale verkiezingen dan bij 
landelijke verkiezingen.) 

Bovendien was, toen bet debat over Togliatti los
barstte, de regeringscrisis a! in aantocht , die zou lei den 
tot de val van de regering-Goria en de vorming van bet 
kabinet-De Mita, dat qua politieke samenstelling in 
vrijwel niets verschilde van a! zijn voorgangers in de 
afgelopen twintig jaar. 
De PCI maakte zich op , zoals bij aile regeringscrises 
van de laatste tien jaar, om bet alternatief van een re
geringsverbond met de socialisten voor te stellen. De 
PSI , die relatief vee! invloed heeft in de landelijke en 
lokale coalities met christen-democraten, republikei
nen , sociaal-democraten en liberalen , voelt daar voor
lopig nog niets voor, maar wil een toekomstig ak
koord met de communisten evenmin bij voorbaat uit
sluitend. Door via Togliatti het democratisch karakter 
van de PCI in twijfel te trekken, en om een 'ophelde
ring' in de nabije toekomst te vragen, werd een ander 
argument voor deze keuze geschapen. 

Van meet af aan was bet dan ook duidelijk, dat in de 
discussie de hedendaagse politiek een gewichtiger rol 
speelde dan de speurtocht naar de historische waar
heid . Begrijpelijk was dan ook de reactie van de con
servatieve journalist Indro Montanelli, die de PSI van 
'hypocrisie' beschuldigde32 , een oordeel, dat uiter
aard door communistische intellectuelen werd ge
deeld .33 
Toch is dat maar een zijde van de medaille . Het geval
Togliatti heeft verder weer eens de aandacht gevestigd 
op het voornaamste probleem van de linkse beweging 
in ltalie: de 'dubbele natuur ' van de PCI. Zij is een de
mocratische partij, die voor de parlementaire demo
cratie heeft gekozen en nu vee! overeenstemming ver
toont met de Noordeuropese sociaal-democratie. 
Maar aan de andere kant is haar aanhang veertig jaar 
lang bestookt met ronkend klassestrijdjargon, niet bet 
minst door Natta's voorganger, de in 1984 overleden 
Enrico Berlinguer. 34 

De Italiaanse intellectuelen, die in de jaren vijftig, 
zestig en zeventig het marxisme propageerden, hebben 
zich in de afgelopen jaren massaal van de PCI afge
wend en steken nu de loftrompet voor Carlo De Bene
detti en de vrije onderneming. Maar de communisti
sche achterban is niet zo flexibel en neemt minder ge
makkelijk afscheid van de strakke denkschema's van 
weleer: voor haar bestaat de wereld nog steeds uit een 
arbeidersklasse en een bourgeoisie, uit kapitalisten en 
communisten, uit compagni en non-compagni, uit 
oprechte (PCI-) en perfide politici . 
De PCI heeft achtereenvolgens gebroken met de dicta
tuur van bet proletariaat, de Stalin-mythe, de Sovjet
Unie van Brezjnev en nu dus ook met de Oktoberrevo
lutie. Dat zijn grote stappen voor de aanhangers van 
een ideologie die ooit universele geldigheid en 'weten
schappelijk' gelijk pretendeerde, en zij hebben de PCI 
ook voor het trieste lot van haar Franse zusterpartij 
behoed. Maar deze stappen zijn wei steeds behoed
zaam en traag genomen, zodat tevens een schisma kon 
worden vermeden. Ook nu zal bet nog wei even duren, 
voordat de PCI-leden massaal een kritischer blik op de 
eigen partij en haar verleden, alsmede een gedifferen
tieerder maatschappijbeeld zullen aanvaarden . Tot zo 
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lang zal er in de Italiaanse politiek ook geen sprake 
zijn van een wezenlijke wisseling van de wacht. 

Naschrift 
Op 8 juli heeft de nieuwe Ieider van de PCI Achille Oc
chetto, Togliatti in een opzienbarende redevoering 
'medeverantwoordelijkheid' verklaard voor de wan
daden onder het stalinisme. De linkervleugel van de 
PCI heeft zeer terughoudend gereageerd, de zoge
naamde reformistische vleugel is daarentegen enthou
siast over Ochetto's 'nieuwe koers'. In het socialisti
sche blad Avant{ werd als commentaar gegeven dat 
door deze uitspraken socialisten en communisten na
der tot elkaar zijn gekomen. Voor de politieke prak
tijk van alledag lijkt dat echter nog niet het geval. 
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De daktuin 

Mijn thijm werd zwart haar op een pot. 
Gele violen bloeien, vier lupines vormen blad. 
De balsempopulier in een Chinese kist 
schiet uit hoven de spitsen van de stad. 
Het toestel vordert in de rose lucht 
en dode muggen in een zeshoek beven. 
De torens worden scherp, met de minuut 
steeds resoluter van antwerp. 
Uit haar terzijde snelt de spin, 
neemt onder dungezaaide sterren 
haar stellige positie in. 
Er ronkt verkeer en ik wil trager leven. 

Ed Leeflang (1929) 
Publiceerde bij De 
Arbeiderspers de bundels De 
hazen en andere gedichten 
( 1979), bekroond met de Jan 
Campert-prijs, Bewoond a1s 
ik ben (1981), Op Pennewips 
p1ek, gedichten over 
onderwijs (1982), Bezoek aan 
het vrachtship (1985) . 
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Boeken 

De vroege geschiedenis van de Federatie van 
Kunstenaarsverenigingen 

Warna Oosterbaan bespreekt: 
Fenna van den Burg en Jan Kassies: Kunstenaars van 
Nederland! Om eenheid en zeggenschap. Het ontstaan 
van de Federatie van Kunstenaarsverenigingen en de 
Raad voor de Kunst. 1942-1950 Amsterdam, Boek
manstichting/Van Gennep, 1987. ISBN 90 6012 717 X 

Kunstenaars van Nederland! heet het boek dat Penna 
van den Burg en Jan Kassies vorig jaar het Iicht Iieten 
zien. Het zijn ook de eerste woorden van een manifest 
dat in juli 1945 aan een groot aantal kunstenaars werd 
toegestuurd. Die aanhef was de uiterst beknopte ver
woording van een ideaal: dat de kunstenaars van ons 
land voor een en dezelfde zaak gewonnen zouden kun
nen worden en dat ze zich zouden verenigen binnen 
een federatie. Dat is een illusie gebleken, Iaten de 
auteurs van het boek zien . Aan de hand van verschil
lende schriftelijke bronnen, waaronder vooral het ar
chief van de Federatie van Kunstenaarsverenigingen, 
en persoonlijke herinneringen schilderen de auteurs de 
vroege en bewogen geschiedenis van de Federatie en de 
Raad voor de Kunst. 

Grootse plannen 
Die geschiedenis heeft zijn oorsprong in de bezetting. 
AI in de eerste oorlogsjaren vormden er zich vanuit het 
kunstenaarsverzet twee groeperingen die beide 
grootse plannen hadden met de kunst in een vrij Ne
derland. De ene was het zogeheten Haagse comite, 
ontstaan in 1941, met !eden als Sandberg, J.H. Rei
nink, Frits van Hall, en Jan Engelman. De tweede 
groep was het Amsterdamse comite, het werd in 1942 
gevormd. Belangrijkste !eden waren de architect lac. 
Bot, Gerrit van der Veen, Annie Romein- Verschoor 
en weer Sandberg, die dus van beide comites lid was en 
een verbindingsfunctie vervulde. 
In de loop van 1944 kwamen beide comites tot elkaar 
en werden er gezamenlijke plannen opgesteld voor de 
oprichting van een Federatie van Kunstenaarsvereni
gingen en voor een Raad voor de Kunst. De mensen 
van dit eerste uur hadden het rotsvaste idee dat na de 
oorlog alles anders zou worden en dat voor hen daar
bij een belangrijke taak was weggelegd: 'Een brand
schone hervatting van het kunstleven'. De organisatie 
van het kunstleven zou na de oorlog door beroepsor
ganisatie en overheid gezamenlijk aangepakt moeten 
worden, oordeelden de plannenmakers en in die op
vatting paste een publiekrechtelijke status voor de 
kunstenaarsorganisatie. 
Toen het de Federatie-bestuurders van het eerste uur 
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op 2 mei 1945 ter ore kwam dater plannen werden ont
wikkeld voor de fees ten na de bevrijding, zoals kinder
optochten, een Gijsbrecht-uitvoering in de Schouw
burg en een concert in het Concertgebouw, ontstond 
er bij hen groot ongenoegen. Het moest de toekom
stige bewindvoerders duidelijk worden gemaakt, von
den de bestuurders, dat de Federatie 'het enige li
chaam is, dat de opening van het kunstleven behartigt, 
aile andere verzoeken die voor en na ons gekomen 
zijn, moeten van de hand worden gewezen'. 
Het was typerend voor de overschatting van de eigen 
positie. 'Hun macht bleek omgekeerd evenredig aan 
hun pretenties', schrijven Kassies en Van den Burg, 
die daar onmiddellijk aan toevoegen dat de kunste
naars niet de enigen waren die zich in de naoorlogse 
verhoudingen vergisten. 'Niet aileen zij, maar zeer ve
len in het verzet hadden de illusie dat er naar hen ge
luisterd zou worden en dat zij meer dan anderen geroe
pen waren om vorm te geven aan de naoorlogse maat
schappij'. Deze ideeen waren geboren in een tijd 'toen 
er niets en dus alles mogelijk was'. 
De eerste jaren van de Federatie waren een tijd van 
aanpassing en bijstelling van de hooggespannen ver
wachtingen. Er sloten zich minder kunstenaarsorgani
saties aan dan was verwacht. Architecten en musici 
bleven buiten het verband en van de beeldende kunste
naars was slechts een dee! georganiseerd. Aan de an
dere kant bleef de relatie tot de regering ook on
bestemd. In dit Iicht bezien waren de condities voor de 
verwezenlijking van de twee belangrijkste plannen uit 
de oorlog: een aile kunstenaars omvattende beroeps
organisatie en een 'Raad voor de Kunst', een publiek
rechtelijk orgaan dat Ieiding zou geven aan het kunst
leven in bestuurlijke zin, niet zeer gunstig. Van beide 
plannen is dan ook vee! minder terechtgekomen dan 
men aanvankelijk dacht. 
Ten aanzien van de Raad had de Federatie zich een in
stituut voorgesteld waarin een brede vertegenwoordi
ging van het kunstleven was opgenomen: kunstenaars
organisaties, kunstinstellingen, het kunstonderwijs, 
de musea, volksuniversiteiten, zelfs het parlement was 
in de plannen met een vertegenwoordiging bedacht. 
De taak van de Raad zou omvangrijk zijn - hij zou 
een groot dee! van de taak van het departement over
nemen - en hij zou een eigen budget krijgen. 
In de loop van 1946 werd duidelijk dat een dergelijke 
constructie niet mogelijk was. De opvolger van de 
kortstondige pvda-minister Vander Leeuw, de kvp'er 
Gielen, wilde een raad met uitsluitend adviserende be
voegdheid en trok zich weinig van de protesten van het 
Federatie-bestuur aan. Uiteindelijk koos de Federatie 
eieren voor zijn geld en men besloot mee te werken aan 
de Voorlopige Raad voor de Kunst die de minister be
zig was voor te bereiden. Enerzijds voorkwam de Fe
deratie daarmee dat zij in een gelsoleerde positie zou 
terechtkomen, anderzijds, merken Van den Burg en 
Kassies op, zou het bestuur toch niet kunnen voorko
men dat individuele kunstenaars tot de Voorlopige 
Raad zouden toetreden. En als dat gebeurde zou dui
delijk worden dat zij weinig greep op de kunstenaars 
had. Op 28 mei 1947 kwam de Voorlopige Raad er. 
Van den Burg en Kassies stellen zich de vraag of die 
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Raad nu toch beschouwd moet worden als de gedeelte
lijke inwilliging van de plannen van de oorspronke
lijke Federatie-plannen. 
'Zo eenvoudig lag dat niet', schrijven ze, een formule
ring die een aantal keren in het boek terugkeert. Minis
ter Gielen had die Raad wei degelijk ook nodig. Voor 
het eerst in de ·geschiedenis berustte er bij de Rijkso
verheid een substantieel bedrag voor de kunsten - een 
erfenis van de Duitse bezetting - en dat geld moest 
worden verdeeld. En voor de keuzes die daarbij moes
ten worden gedaan leek de staat niet de aangewezen in
stantie te zijn. Van den Burg en Kassies wijzen in dit 
verband op de afwezigheid van een hofcultuur: er was 
in ons land nauwelijks een bestuurlijke traditie in de 
omgang met contemporaine kunst en levende kunste
naars . Er was wei een andere traditie: die van de 'natie 
van minderheden' . Zodra het in ons land om andere 
dan materiele zaken gaat, moet de overheid er zich re
kenschap van geven dater verschillende wereld- en le
vensbeschouwingen in omloop zijn en dater naar con
sensus en compromissen moet worden gestreefd. Bij 
voorkeur moesten die compromissen tot stand komen 
in organisaties buiten het overheidsapparaat. Van den 
Burg en Kassies noemen als voorbeelden de Onder
wijsraad en de Radioraad, die reeds voor de oorlog als 
zodanig functioneerden. De kunstraad sloot bij die 
traditie aan, menen de auteurs. 
Toch was de Federatie bij het ontstaan van de Raad 
niet een factor zonder betekenis, menen ze. Ze schrij
ven het feit dat de minister een advieslichaam instelde 
toe aan de voorstellen die altijd van de zijde van de Fe
deratie naar voren waren gebracht. Hij had immers 
ook, zoals voor de oorlog gebruikelijk was, verschil
lende commissies (voor elke kunsttak een) kunnen in
stellen. 

Geslaagde mislukking 
Behalve aan de vorming van de Voorlopige Raad voor 
de Kunst (de definitieve Raad zou pas in 1956 komen) 
besteden de auteurs vee! aandacht aan een a! even be
langrijk onderdeel van de geschiedenis van de Federa
tie: het streven naar eenheid en vereniging van aile 
kunstenaars. Met dat ideaal heeft de Federatie weinig 
geluk gehad. Een aantal zaken hebben daarbij een rol 
gespeeld . 
In het begin was dat de opvatting van de Federatie
mensen van het eerste uur dat aileen zij die in het ver
zet actief waren geweest een leidende rol in het kunst
leven konden spelen. Die opvatting werd zelfs in een 
artikel vastgelegd, de fameuze Richtlijn 6. 
Later werd de samenwerking belemmerd door het 
koude-oorlogsdenken - de Federatie moest voortdu
rend opboksen tegen aantijgingen dat zij een commu
nistische mantelorganisatie zou zijn. En verder werd 
de samenwerking bemoeilijkt door de tegenstellingen 
die er tussen de beoefenaren van verschillende kunst
takken uit hoof de van hun beroepsuitoefening nu een
maal zijn - een architect heeft meestal een geheel an
dere beroepspositie dan een vrij beeldend kunstenaar. 
Beide laatste factoren deden hun invloed gelden bij 
een pijnlijke episode uit de geschiedenis van de Fede
ratie: de vergeefse pogingen die gedurende het gehele . 

jaar 1948 zijn ondernomen om de beroepsverenigin
gen van de architecten (BNA) en de musici (KNTV) 
binnen de gelederen van de Federatie te brengen. 
De Federatie was vlak na de oorlog een verre van re
presentatieve bond. De beeldende kunstenaars waren 
maar gedeeltelijk vertegenwoordigd en verder waren 
aileen de verenigingen van vormgevers, cineasten, to
neelspelers, dansers en letterkundigen aangesloten. 
Toetreding van de architecten en musici zou in de posi
tie van de Federatie een aanzienlijke verbetering kun
nen brengen. Die groepen voelden zelf ook wei voor 
toetreding, ze hadden de indruk dat de overheid dat 
noodzakelijk vond. 
Toen de onderhandelingen over nieuwe statuten (de 
BNA en de KNTV hadden met elkaar meer !eden dan 
de op dat moment reeds aangesloten verenigingen en 
wilden meer invloed op het beleid van de Federatie) in 
een voor de BNA en KNTV gunstige zin waren afge
rond, deinsde de BNA en in zijn kielzog de KNTV toch 
nog op het laatste moment terug. Als reden werden re
ligieuze bezwaren van gereformeerde !eden opge
voerd. Maar volgens Van den Burg en Kassies was dit 
meer een excuus, 'men voelde zich in het milieu van de 
Federatie niet thuis'. Uiteindelijk waren de architec
ten meer op aannemers dan op kunstenaars georien
teerd, en in de KNTV gaven de muziekpedagogen de 
toon aan . De Federatie bleef voor hen toch teveel een 
club van non-conformisten met communistische sym
pathieen en bovendien had bij hen intussen de mening 
postgevat dat men zijn belangen ook wei buiten de Fe
deratie om kon behartigen. 
Van den Burg en Kassies treuren niet lang over deze 
mislukking. Wat was die eenheid waard geweest, vra
gen ze zich af en ze wijzen er op dat voor het functione
ren van de Federatie die eenheid geen noodzakelijke 
voorwaarde is gebleken: 'toen duidelijk werd dat het 
eenheidsideaal niet zou worden verwezenlijkt, drong 
het besef tot de federatiemensen door dat niet die on
bereikbare Eenheid de rechtvaardiging van haar be
staan betekende maar het werk dat zij deed' . De ge
schiedschrijving van Kunstenaars van Nederland be
perkt zich tot de periode 1942-1950, maar in de epi
loog van het boek beschrijven de auteurs kart hoe de 
Federatie in de decennia na 1950 zich heeft ontwikkeld 
tot een belangrijke factor in de kunstwereld; als over
legorgaan en als een centrum van actie . Belangrijk ook 
was het initiatief van de Federatie om een studie- en 
voorlichtingscentrum op het gebied van kunst en cul
tuur op te richten. Sinds 1963 is dat er: de Boek
manstichting. 
Uiteindelijk is de Federatie dus toch een redelijk suc
ces geworden. Op het moment zijn er zestien beroeps
verenigingen aangesloten, met te zamen vijfduizend 
kunstenaars. De belangrijkste oorzaak van dat rede
lijke succes moet volgens de schrijvers gezocht worden 
in de ontwikkeling van de verzorgingsstaat; dat proces 
'vroeg' om een instituut als de Federatie, een orgaan 
dat een bemiddelende functie tussen veld en overheid 
kon vervullen. 
Daarnaast was er voor dat uiteindelijke slagen van de 
Federatie nog een belangrijke oorzaak aan te wijzen: 
'de Federatie had iets doorbraak-achtigs, zij bewaarde 
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de sfeer van eenheid die in de oorlog zeer vee! Neder
Ianders aansprak, zij hield zich buiten de gevestigde 
kaders van de verzuiling waarin het organisatiewezen 
in ons land was gevangen', menen de schrijvers. 

Van den Burg en Kassies hebben met Kunstenaars van 
Nederland een belangrijk en plezierig boek geschre
ven. Belangrijk omdat het voor het eerst een goed en 
gedegen verslag geeft van een cruciale periode uit de 
geschiedenis van ons kunstheleid. Het hoek van Van 
den Burg en Kassies is wat dat hetreft zowel een verhe
tering als een aanvulling op hetgeen Smiers en Mulder 
in hun proefschriften hehhen geschreven over de 
vroege geschiedenis van de Federatie. Het is ook een 
uitermate plezierig boek om te Iezen en dat komt door 
de uitstekende stijl. Ondanks de grote betrokkenheid 
van Jan Kassies hij een aanzienlijk dee! van de he
schreven geheurtenissen (hij was vanaf 1945 bij de Fe
deratie in dienst, in 1949 werd hij directeur) is de he
toogtrant gedistantieerd, met af en toe een verfrissend 
understatement, of zoals bij de perikelen rond de 
BNA en de KNTV, een heheerst tandenknarsen. 
Na lezing van het hoek is men geneigd die hetrokken
heid vooral als een voordeel te zien. Zeker hij de be
schrijving van de personen in dit verhaal en hij de in
terpretaties van hun woorden en daden proeft men dat 
de schrijvers meer informatie tot hun beschikking 
hadden dan die welke in notulen, hrieven en jaar
verslagen ligt opgeslagen. Maar natuurlijk is een der
gelijke hetrokkenheid aileen maar op te hrengen als er 
intussen een flinke periode is verstreken, als men van 
nature een gezonde neiging tot relativeren hezit en -
misschien wei het helangrijkste - als men het niet ai
leen doet. In het voorwoord delen de auteurs mee dat 
Jan Kassies het meeste schrijfwerk en Fenna van den 
Burg de meeste hronnenstudie heeft verricht. Daar
mee, zo hopen ze, zijn de voordelen van geschied
schrijving met medewerking van een actor groter dan 
de nadelen. 
Of het daar nu aan ligt of aan iets anders kan de Iezer 
moeilijk heoordelen, maar zeker is dat die hoop ge
rechtvaardigd was . Het is nu te hopen dat de periode 
vanaf 1950 nog eens een even goede heschrijving 
krijgt. 

Warna Oosterbaan verrichtte enkele jaren kunstsocio
logisch onderzoek. Hij was verhonden aan de Univer
siteit van Amsterdam en het ministerie van WVC. 
Thans is hij redacteur van NRC Handelsblad. 

Zorgen bij een zelfportret 

Ger Verrips hespreekt: 
Paul Kalma, Het socialisme op sterk water. Veertien 
stellingen, Deventer, Van Loghum Slaterus/WBS
cahiers, 1988. Prijs: f 24,90. Te hesteilen door over
making van dit bedrag naar Posthank nr 34 79 700 
t.n.v. PvdA-hrochures te Amsterdam, o.v.v. het 
bestelnummer: 705. 

Paul Kalma heeft een bijdrage geleverd aan de discus
sie over de programmatische vernieuwing van de 

244 

sociaal-democratie', die opvalt door optimisme, prak
tische zin en strijdlust, uitmondend in een duidelijke, 
helder en doordacht geformuleerde stellingname. Het 
zijn even zo vele redenen er met waardering en dus 
zorgvuldig en zeer kritisch kennis van te nemen. De ti
tel Het socialisme op sterk water, die niet aileen SenD
tekenaar Tom aan anatomische lahoratoria en hun 
rije stopflessen met ontzielde menselijke organ en deed 
denken, zal men op de koop toe moeten nemen. 
Uitgangspunten voor Kalma's betoog zijn nuchter
heid en eerlijkheid omtrent de rol die de Nederlandse 
sociaal-democratie tot dusver vervult. Nuchterheid 
waar hij er aan herinnert, dat 'in een land waar de 
sociaal-democratie geen dominante positie inneemt 
(. . .) zij in belangrijke mate (is) aangewezen op de ef
fectiviteit van haar programma; op een consistente, 
maar pragmatische koers, en op een daarbij passende 
wijze van optreden' (p. 13). Nuchter en eerlijk waar 
hij vaststelt, dat zij met de bereikte 'rechtsorde van de 
arbeid' en bestaande parlementaire democratie be
langrijk heeft bijgedragen tot 'de infrastructuur' en 
daarmee tot de houdbaarheid van een 'liberale samen
leving' en dat men de 'eigen geworteldheid in het 
sociaa/-kapitalistische systeem en de consequenties, 
positiefen negatief, diedaaruit voortvloeien', dient te 
erkennen (p . 149). 
Rekening houdend met gewijzigde maatschappelijke 
verhoudingen tracht hij antwoord te vinden op de 
vraag hoe traditionele doelstellingen als werkgelegen
heid en bestaanszekerheid ook in deze tijd kunnen 
worden gerealiseerd. Daarbij verrijzen voor Kalma 
'de contouren van een politiek programma dat . .. uit
drukkelijk zijn zwaartepunt zou moeten vinden in: -
een verdediging van de "rechtsorde van de arbeid", 
waarbij de bestrijding van de werkloosheid eerste 
prioriteit heeft; - een verdere democratisering van 
het openbaar bestuur en de maatschappelijke organi
saties; - een pragmatisch "beheer" van de collectieve 
sector' (p. 17). 
Kalma toont hier een zelfportret van de sociaal
democratie waarin niet elk lid van de Partij van deAr
beid zich graag herkent en bepleit een 'nieuw refor
misme' waar ook het oude nooit gemeengoed is ge
weest. Sommigen reageren afwijzend omdat in deze 
lijnen geen revolutionaire verwachtingen omtrent de 
eindoverwinning op het kapitalisme zijn te ontdek
ken, anderen maken zich zorgen omdat hij hen op 
voor reformisten belangrijke praktische punten te 
dromerig blijft. Wat mij betreft kunnen zowel 
Kalma's probleemstelling voor de sociaal-democratie 
en zijn afwijzing van het neoconservatisme als zijn 
conclusies met betrekking tot de democratisering en 
de coilectieve sector vee! waardering oogsten, ook al 
zou de analyse hier en daar hebben kunnen winnen 
door preciseringen en zuilen zijn voorsteilen in het 
kort bestek niet iedereen meteen overtuigen; maar er is 
ook reden voor kritiek. 

Kritiekloze opstelling 
Kalma verwerpt 'een systeem waarin de autonomie 
van de economie verregaand is teruggedrongen, ten 
gunste van politiek bestuurlijke organen' en trekt 'de 
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wenselijkheid van sterke "politisering " van de econo
mie' in twijfel 'onder verwijzing naar het onmisken
bare verband tussen het bestaan van een relatief auto
nome economische sector enerzijds en het bestaan van 
een democratische en sociale rechtsstaat anderzijds' 
(p. 147). Hij snijdt daarbij een problematiek aan die in 
vele Ianden actueel is en sinds kort zelfs in de Sovjet
Unie en andere door communistische partijen gere
geerde staten aan de orde is; hij voert daarbij het be
langrijkste argument aan voor het voortbestaan van 
het sociaal-kapitalisme nu de pleitbezorgers van af
schaffing van elke vorm van kapitalisme nog altijd 
niet op een overtuigend alternatief kunnen wijzen. 
Misschien heeft Kalma ook gelijk als hij stelt dat het 
tijd wordt te komen tot een 'ondubbe/zinnige ' erken
ning van de rol van de ondernemers en dat 'het sociaa/
democraten, ook de rea listen onder hen', (klaarblijke
Lijk te vee!) 'moeite kosi om de ondernemersrol door 
de ondernemers te Iaten spelen'. Kalma's opvatting 
dat de sociaal-democratie zich dient te beperken tot de 
'sociale' organisatie van de arbeid sluit hier op aan. 
De vraag is echter of Kalma zich enige eigen visie om
trent hun rol veroorlooft of vindt dat men zich dient te 
conformeren aan de ideeen die de ondernemers zelf 
omtrent hun doen en Iaten koesteren; ook in hun ge
dachtenwereld komt een en ander in aanmerking om 
op sterk water te worden gezet. Kalma's analyse schiet 
tekort waar hij op dit fundamentele punt geen enkele 
programmatische opheldering verschaft en de indruk 
wekt dat hij de sociaal-democratie willaten afzien van 
een kritische zienswijze op de economische orde en 
carte blanche te verstrekken aan 'de ondernemers'. 
Dit is een onhoudbaar stand punt; doordat Kalma zich 
uitspreekt over de problematiek van de toepassing van 
kernenergie en van het milieubeheer wordt het boven
dien tegenstrijdig. 
Hoeveel van de klassieke socialistische kritiek op het 
kapitalisme misplaatst moge zijn gebleken, hoeveel 
nai'viteit er moge hebben gescholen in de traditionele 
afkeer in de sociaal-democratie van 'het vrije spel der 
maatschappelijke krachten ' , het is geen reden nu voor 
een kritiekloze opstelling jegens de economische orde 
in de 'sociaa/-kapitalistische maatschappij te kiezen . 
Vermoedelijk speelt Kalma parten dat hij zich niet 
scherp genoeg heeft afgevraagd op wie hij doelt wan
ner hij het vulgair marxistische begrip 'ondernemers
k/asse ' hanteert. Denkt hij aan ondernemingen van 
grote betekenis als havens en spoorwegen, hoogovens 
en provinciale energievoorzieningen, aan de bekende 
gloeilampenfabriek in het Zuiden des lands, na de 
overheid de grootste werkgever, een dochter van een 
Amerikaans petrochemisch concern of een zoon van 
een Japanse autogigant, of aan oud-minister Wester
terp, de spullebaas van de optiebeurs, en andere ker
misexploitanten? Hebben we het over mensen met ma
nagerscapaciteiten, langs de inmiddels zeer ouder
wetse weg van de familie- en/ of kapitaalsrelaties op 
leidinggevende posten verankerd, of aan wie via 
gespecialiseerde opleidingen, kaderselecties, of bij
zondere bemiddelingsburo's verwisselbaar, en her
haaldelijk slechts tijdelijk, met verantwoordelijkhe
den zijn belast? Of denkt Kalma aan bankiers en be- . 

leggers, binnen- en buitenlandse opdrachtgevers van 
de managers? Sommigen hebben vee!, andere nauwe
lijks gewicht in het sociaal-economisch patroon van 
dit land. 
Het komt voor dat directies in grote particuliere on
dernemingen tekort schieten tegenover hun geldschie
ters en zich aan nieuwe, strenge voorschriften moeten 
houden of aan de kant worden gezet, het komt ook 
voor dat zij in gebreke blijven tegenover de samenle
ving waarin zij opereren en van daaruit bemoeienissen 
geboden zijn. Waarom zouden ondernemers wei ge
houden zijn aan voorschriften gebaseerd op inzichten 
en intenties van onbekende houders van prioriteits
aandelen en !eiders van transnationale concerns en 
waar het om voor de samenleving belangrijke zaken 
gaat niet aan de goede bedoelingen, de ervaring en de 
gekwalificeerde kennis waarover een democratische 
nationale overheid zou kunnen beschikken? 
Er kunnen door regering en parlement bij voor de sa
menleving ingrijpende kwesties geen behoorlijk afge
wogen beslissingen worden genomen, bijvoorbeeld 
met betrekking tot de infrastructuur van water-, weg
en woningbouw, de omvang en organisatie van het on
derwijs, de arbeidsovereenkomsten in de collectieve 
sector, als zij zich geen degelijke eigen visie veroorlo
ven op de economische vooruitzichten en prioriteiten 
en zich kritiekloos naar de inzichten van de onderne
mers voegen, om over de premie- en belastingdruk , 
een verantwoorde exploratie en exploitatie van de 
kernenergie en de bodemschatten maar te zwijgen. Er 
is in een klein land en in vele opzichten kwetsbaar land 
als het onze aileen maar reden naar verbetering van de 
kwaliteit van de bemoeienissen van de democratische 
overheid met de economische ontwikkeling te streven. 
Hoe stelt Kalma zich trouwens de door hem bepleite 
zeggenschap in de bedrijven voor als de ondernemer 
het alleenrecht behoudt zich een oordeel over de eco
nomische aspecten te vormen? 
Er zijn, niet aileen voor socialisten, ethische en poli
tieke grenzen aan economisch gemotiveerde doelstel
lingen en methoden die particuliere ondernemingen 
zich veroorloven en de sociaal-democratie kan niet om 
de vragen heen waar, hoe, door wie en wanneer men ze 
in de feitelijke, eventueel nog altijd 'sociaa/ kapita
listisch' te noemen, economische 'orde' aanbrengt 
zonder de verworvenheden van de sociale orde in ge
vaar te brengen . 
Als de sociaal-democratie de economische orde aan 
'de ondernemers' overlaat dreigt een liberale utopie te 
worden gerealiseerd: een maatschappij waarin de be
langrijkste beslissingen worden genom en door de diri
genten in de grote transnationale ondernemingen en 
de bemoeienissen van de sociaal-democratie beperkt 
blijven tot de polderwerken en de plantsoenen
diensten, de hondepoep op de trottoirs, de zorg voor 
gehandicapten en andere zaken waar voor de liever 
particulier ondernemenden toch geen winst aan valt te 
behalen. 

Overwaardering 
Terecht zoekt Kalma naar successen van de sociaal
democratie in het verleden om aanwijzingen te vinden 
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voor de toekomst. Hij komt echter tot een 'herinter
pretatie van de geschiedenis' waarin zijn optimisme 
over de betekenis van de sociaal-democratie bij het tot 
stand brengen van meer welvaart, 'individualisering' 
en tolerantie in de samenleving doorslaat naar over
waardering. Het bestaan van de moderne huishoude
lijke apparatuur en het massale bezit van personen
auto's, de pi! en andere factoren, dankzij welke het 
maatschappelijk Ieven en de persoonlijke bewegings
vrijheid van velen in de tweede helft van de twintigste 
eeuw zich zo sterk onderscheiden van wat de eerste 
helft te zien gaf, zijn bovenal het resultaat geweest van 
een kapitalistische ontwikkeling, gepaard aan een ver
amerikanisering van het leef- en cultuurpatroon, die 
nooit tot het programma van de sociaal-democratie 
hebben behoord. 
Hoe nuchter, pragmatisch en sympathiek Kalma's 
keuze voor het benadrukken van het nationale poli
tieke kader voor de sociaal-democratie ook moge zijn, 
als tegenwicht voor opgeblazen gedoe in de marges 
van de wereldpolitiek, het geheel negeren van de inter
nationale aspecten leidt juist in een tijd van snelle in
ternationalisering van de samenleving tot een bekrom
pen nationale zelfgenoegzaamheid, ook tegenover so
cialisten elders, die weinig nieuw succes in het vooruit
zicht kan stellen. 
Waar hij een nieuw 'compromis' tussen 'kapitaal' en 
'arbeid' bepleit met een verwijzing naar resultaten be
haald in de eerste regeerperiode van de Partij van de 
Arbeid, de coalitie met de KVP in de jaren veertig en 
vijftig, onderschat hij bovendien enkele belangrijke 
verschillen in het politieke klimaat, die voor zijn be
toog van belang zijn: de bereidhed van het grootste 
dee! van de werkende bevolking om hoogste prioriteit 
te verlenen aan de wederopbouw na de voor iedereen 
tastbare oorlogsschade, een morele factor die vanaf de 
jaren zestig ontbreekt, en de bereidheid aan onderne
merszijde met het oog op de conjunctuur tot compro
missen te komen, een economische factor die zich in 
de jaren tachtig vrijwel nergens voordoet. 
Terecht schrijft Kalma de sociaal-democratie als be
langrijke doelstelling het behoud van de 'samenhang' 
in de werkende bevolking toe; maar juist in een tijd 

WBS-conferentie 

Voor zaterdag 24 september organiseert de werkgroep partij
politieke processen van de Wiardi Beckman Stichting een 
conferentie over De Partij van de Arbeid en de sociale bewe
gingen, in bet kader van de discussie over Bewogen beweging. 
De conferentie is te zien als een vervolg op de (besloten) con
ferentie van de werkgroep over Het krachtenveld rondom de 
PvdA (november 1986) waaraan bijlage II van Bewogen be
weging is gewijd. 
Aan de orde wordt gesteld de verhouding tussen de PvdA en 
verwante sociale bewegingen, met name de vakbeweging, de 
vrouwenbeweging, de milieubeweging en de vredesbeweging. 
Naast algemene in- en uitleidingen over dit thema door de 
voorzitter van de werkgroep, Bart Tromp, en de voorzitter 
van de werkgroep die Bewogen beweging opstelde, Wim 
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van toenemende individualisering vereist dit diepzin
niger ideeen over de saamhorigheid dan 'Koningin en 
Vader/and' of 'laat de leeuw niet in zijn hempie staan '. 
Kalma maakt het zich met zijn afwijzing van de socia
listische ideologie te gemakkelijk; zij bevat van ouds
her niet aileen een utopie over de macht heel het maat
schappelijk Ieven naar haar hand te zetten of een 
klaagmuur voor minder ambitieuzen. 
Als er iets kenmerkend kan worden genoemd voor de 
samenleving van de twintigste eeuw is het de snel toe
nemende vermaatschappelijking van het menselijk be
staan, het afhankelijker worden van wat elders ge
beurt. Deze vermaatschappelijking stelt hogere eisen 
aan de saamhorigheid, aan verantwoordelijkheid 
voor de gang van zaken in de samenleving. Een funda
mentele vraag voor socialisten van aile schakeringen is 
of men daar bewust vorm aan wil geven of niet. Ver
maatschappelijking van de voornaamste produktie
middelen is in dit verband een nooit te negeren optie; 
zij kan echter op verschillende manieren worden be
proefd. Met de afwijzing van elke en niet aileen de 
meest primitieve gedachtengang hieromtrent lijkt 
Kalma dan ook eer het kind van zijn optimisme weg te 
gooien met het bad water van zijn idealisme zonder il
lusies dan dat hij er in slaagt deze grondgedachte van 
het socialisme op sterk water te zetten. Het socialisme 
als droom van een 'geheel andere', een 'conflictloze' 
samenleving is inderdaad vruchteloos en kan hinder
lijk zijn, maar als beeld van vervulling van realistische 
en gerechtvaardigde verlangens , zonder kwezelarij en 
boerenbedrog, kan het van onschatbare waarde zijn 
bij het mobiliseren van de politieke formaties die no
dig zijn om gewenste veranderingen tot stand te bren
gen. Trouwens, where angels fear to tread, fools rush 
in. 

Dit neemt niet weg dat wanneer Kalma's opvattingen 
in het programmatisch vernieuwingsdebat ernstig 
worden genomen omwegen naar socialistische doel
einden kunnen worden gemeden. Oat zou, nude tijd 
dringt, geen geringe verdienste zijn. 

Ger Verrips is schrijver, tevens redacteur van SenD 

Kok, houden woordvoerders uit de genoemde bewegingen als 
Geke Faber, Jaap Jelle Feenstra, Piet Vos en Mient Jan Fa
ber inleidingen. 

De conferentie vindt plaats in EurOase (bet voormalige Evert 
Kupersoord) te Amersfoort. De kosten van deelname bedra
gen f 35,- daarbij is een lunch inbegrepen. Belangstellenden 
kunnen zich tot 15 september schriftelijk aanmelden bij de 
WBS, t.a.v. Ria Nijholt, Postbus 1310, 1000 BH Amster
dam. Gelijktijdig dienen de deelnamekosten te worden over
gemaakt naar Postbank 30603 ten name van WBS, Amster
dam, onder vermelding van 'conferentie sociale bewegin
gen'. 
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Belastingen moeten 
omlaag 

Het is jaren geleden dat in dit blad een artikel over be
lastingen stond. Dat is symptomatisch voor de geringe 
aandacht die Nederlandse sociaal-democraten in de 
jaren zeventig en tachtig konden opbrengen voor be
lastingpolitieke vraagstukken. Nu zitten we met de ge
bakken peren. Het kabinet heeft de afgelopen zomer 
vergaande plannen voor belastingherziening gelan
ceerd. De operatie vergt in totaal negen miljard gulden 
en honoreert enkele belangrijke pun ten uit ons laatste 
verkiezingsprogram: inkomstenbelasting en premies 
voor de volksverzekeringen worden samengesmolten, 
het mes gaat in twintig aftrekposten die vooral door 
boven-modale belastingplichtigen worden gebruikt, 
de WIR wordt nagenoeg geheel buiten werking gesteld 
en door reparatiewetgeving worden enkele mazen in 
de wet aangehaald . 
Deze maatregelen leveren miljarden op die aan de con
tribualen worden teruggegeven door tariefverlaging. 
Het toptarief van de inkomstenbelasting gaat naar 60 
procent (nu: 72), het tarief van de vennootschapsbe
lasting konit op 35 procent (nu: 42). In onze kring 
bestaat bij somrnigen het rnisverstand dat het kabinet 
hiermee de rijken in de watten legt. Het tegendeel is 
echter het geval. De hogere-inkomensgroepen betalen 
hun eigen lastenverlichting, vooral door inspanningen 
van CDA-fractieleider Bert de Vries. Door de tarief
verlaging heeft ons land, zij het op het nippertje, aan
sluiting gevonden bij een onstuitbare trend in andere 
OECD-landen. Dit is van groot belang met het oog op 
onze internationale concurrentiepositie. 
Enkele zuurpruimen in de Kamerfractie vinden het 
kennelijk zonde dat het kabinet miljarden aan de be
lastingbetalers restitueert. Zij willen dat geld gebrui
ken om minder te hoeven bezuinigen op leuke voorzie
ningen voor linkse mensen. Dat is fout gezien. In strijd 
met het PvdA verkiezingsprogramma is het belasting
peil in de jaren 1986-1988 gestegen. Die ontwikkeling 
moet ongedaan worden gemaakt. De fractie mag niet 
weglopen voor de noodzaak een links bezuinigingsbe
leid te ontwikkelen. Bovendien verdient het aanbeve
ling ons te bezinnen op grondslagen en uitwerking van 
een sociaal-democratische belastingpolitiek. Er is dus 
genoeg te doen voor een grote oppositiepartij, juist als 
zij in 1990 goedbeslagen ten ijs wil komen bij de pro
grammatische onderhandelingen over eventuele deel
name aan een nieuwe coalitie. 
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Over politiek en economisch pluralisme 
Kanttekeningen bij een studie over sociaal
democratie en mensenrechten 

Een van de centrale problemen in het de bat over men
senrechten is de spanningsverhouding tussen de klas
sieke burgerlijke en politieke mensenrechten enerzijds 
en de sociaal-economische mensenrechten anderzijds. 
Aile politieke stromingen staan voor de vraag hoe met 
dit dilemma omgesprongen moet worden, zij het dat 
binnen elke strorning een geheel eigen antwoord wordt 
gegeven. 
Politieke stromingen in het centrum van het Ievensbe
schouwelijke spectrum in de westerse samenleving 
streven naar een beter evenwicht tussen beide catego
rieen mensenrechten, doch trachten dat te verwezen
lijken door aan instellingen tussen de markt en de staat 
tamelijk ruime bevoegdheden toe te kennen. Dat geldt 
zowel voor sociaal-economische bevoegdheden als 
voor bevoegdheden inzake de meer algemeen maat
schappelijk-culturele ontplooiing van de burger. Dat 
'maatschappelijk middenveld' kan tot wasdom ko
men omdat de desbetreffende stromingen geneigd zijn 
te kiezen voor een terughoudend overheidsoptreden. 
De versterking en uitbreiding van het middenveld 
komt ondermeer tot uiting in een grote diversiteit aan 
instellingen die elkaar in evenwicht kunnen houden, 
waardoor ook het evenwicht tussen de beide catego
rieen van mensenrechten zou worden bevorderd. Het 
is een interessant model, maar het Ieven is hier soms 
sterker dan de leer: wanneer centrum-strorningen het
zij een burgerlijk-elitair hetzij een religieuze inslag 
hebben, en wanneer sommigen pretenderen voor an
deren te kunnen of te moeten denken, komen vrijhe
den en democratisch~rechten onder druk en dreigt het 
evenwicht te worden verstoord. 
Conservatief-liberale politieke stromingen - oprech
te, dus geen fascistische dictaturen en dergelijke -, 
die grote waarde hechten aan een zo onbelemmerd 
mogelijke werking van het marktproces, waardoor 
grote sociaal-economische ongelijkheden kunnen ont
staan, proberen de genoemde spanningsrelatie te on
dervangen door aan de burgerlijke en politieke men
senrechten een hogere prioriteit toe te kennen dan aan 
de sociaal-economische mensenrechten. Dat is niet 
zo'n pervers standpunt als op het eerste gezicht 
schijnt. Conservatieve stromingen zouden bijvoor
beeld kunnen claimen dat het streven naar gelijke 
sociaal-economische rechten pas tot een duurzaam re
sultaat kan Ieiden wanneer tevoren politieke rechten 
en vrijheden zijn gegarandeerd. De moeilijkheid is 
echter dat een ongelijke sociaal-economische verde
ling mede tot uitdrukking komt in ongelijke economi
sche machtsverhoudingen. Economische machtscon
stellaties die bij de bestendiging van de ongelijke wel
vaartsverdeling belang hebben, kunnen de verwezen
lijking van politieke rechten en vrijheden juist voorko-. 

men door van hun machtsoverwicht gebruik te 
maken. 
Socialisten denken andersom. Dat vloeit voort uit de 
maatschappij-analyse die zij zich traditioneel eigen 
hebben gemaakt. Ook a! maken zij niet meer een 
scherp Marxistisch onderscheid tussen de materiele 
onderbouw en de immateriele bovenbouw van een sa
menleving, zij zullen toch geneigd blijven eerst econo
mische machtsongelijkheden af te breken, omdat an
ders burgerlijke en politieke rechten toch niet verwe
zenlijkt kunnen worden. Echter, het gevaar dat soda
listen daarbij !open is tweeerlei. Ten eerste blijkt het 
bestrijden van belangen van economische machts
groepen vaak niet mogelijk zonder de politieke rech
ten van de betrokken elite aan te tasten. Ten tweede 
kiezen socialisten meer dan conservatieve en centrum
stromingen voor een sterke overheid en een redelijk 
omvangrijke publieke sector. Dat betekent dat de ver
wezenlijking van zowel de politieke als de economi
sche rechten in een hand wordt gelegd: die van de 
staat. Daardoor is minder 'countervailing power' in
gebouwd dan in het maatschappijmodel van de 
centnim-stromingen. Ook daardoor kan het even
wicht tussen de beide categorieen van mensenrechten 
in gedrang komen. 

Marnix Krop signaleert in zijn boek A an vrijheid ge
bonden - een titel die op zichzelf reeds de spanning 
aangeeft die inherent is aan het recht op vrijheid - dat 
socialisten een tweeslachtige houding aannemen ten 
opzichte van de mensenrechten. Aan de ene kant zijn 
zij, als de 'vanze/fsprekende erfgenamen van de 
achttiende-eeuwse mensenrechtenrevo/uties . . . en 
van het politieke liberalisme dat daaruit voorsproot 
... , strevend naar een vrije maatschappij van ge/ij
ken ... , de eerstaangewezen uitvoerders van een 
mensenrechtenprogram'. 1 Aan de andere kant door
zagen zij van het begin af aan dat de praktijk van de 
klassieke burgerlijke vrijheden zou kunnen fungeren 
als 'een schoonschijnend verhu/sel van maatschappe
/ijk onrecht en kapitalistische klasseheerschappij'.l 
Die Marxistische kritiek verleidde het in min of meer 
'pure' vorm verwezenlijkte socialisme - dat wil zeg
gen het communisme - er toe in de praktijk de vrij
heid van de burger ondergeschikt te maken aan de wil 
van de partij met het oog op het uitvoeren van een col
Iectivistisch gelijkheidsprogram. Sociaal-democraten 
zullen zich daaraan niet schuldig maken, per definitie 
niet, want zij beschouwen democratie als een welis
waar niet voldoende, doch zeker noodzakelijke voor
waarde ter verwezenlij king van het socialisme. Echter, 
aldus Krop, dat geldt met name voor het politieke han
delen in eigen huis. In de beoordeling van situaties in 
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andere Ianden staan soms ook zij met de mensenrech
ten op gespannen voet. Die stelling hrengt ons hij de 
ondertitel van het hoek: Sociaa/-democratie, mensen
rechten en buitenlands beleid. 
Ter adstructie van die stelling verwijst Krop in eerste 
instantie naar de periode van 'radicalisering' die het 
Westeuropese socialisme in de jaren zestig en zeventig 
doormaakte . 'Voor revoluties en "echt" socialistische 
experimenten, vooral in de derde wereld, bestond 
vaak vee/ sympathie. Schendingen van mensenrechten 
werden vaak met de mantel der lief de toegedekt'. 3 

Bij de puhlieke presentatie van zijn hoek heeft Krop 
zich over dat huitenlandse heleid van de Partij van de 
Arheid zeer kritisch uitgelaten.3a Hij wist waarover 
hij het had, want hij is als medewerker van de Wiardi 
Beckman Stichting gedurende een aantal jaren vanaf 
de zijlijn tamelijk nauw hij de meningsvorming over 
dat heleid hetrokken geweest. Naar mijn mening he
kritiseerde hij het echter na er eerst een karikatuur van 
gemaakt te hehhen. Een discussie daarover is niet zo 
vruchthaar. lk concentreer me liever op de analyse en 
de heweringen in het hoek zelf. Die zijn genuanceer
der, doch daarom niet minder kritisch en een nadere 
heschouwing zeker waard. Krop vraagt er terecht aan
dacht voor dat de keuze voor de sociaal-democratie 
niet hetekent dat de spanningsrelatie tussen de klassie
ke hurgerlijke en politieke mensenrechten enerzijds, 
en de sociaal-economische mensenrechten anderzijds, 
automatisch zou zijn opgeheven. 
Het hierhoven gemaakte onderscheid tussen de drie 
politiek-ideologische invalshoeken van waaruit het 
evenwicht tussen de klassieke en de sociaal
economische vrijheidsrechten kan worden hezien is 
niet van Krop afkomstig. Ik maak het zelf, om duide
lijk te kunnen aangeven welk dilemma in het hoek van 
Krop centraal staat. Dat is dus niet de (conservatief
liherale) hedreiging van het evenwicht tussen de heide 
categorieen mensenrechten die het gevolg is van de he
staande economische machtsongelijkheid. Het is ook 
niet de hedreiging ten gevolge van een autoritair 
(christen-democratisch) elite-denken. Beide hedrei
gingen van het evenwicht doen zich voor wanneer de 
deshetreffende helangengroepen trachten een veran
dering in de status quo in de samenleving te verhinde
ren. Krop stelt een derde hedreiging aan de orde. Zij 
gaat gepaard met het (socialistische) streven om die 
status quo te wijzigen ten gunste van de tot dan toe 
zwakkere groepen in de samenleving . Zij wordt geacht 
'dus goed hedoeld' te zijn, en als zodanig gerechtvaar
digd, met veelal een verwijzing naar het 'tijdelijk on
vermijdelijke' karakter ervan. Of socialisten tot zo'n 
rechtvaardiging hun toevlucht mogen nemen is echter 
zeer de vraag; het socialisme heeft pretenties als pro
gram zowel als methode en het doe! heiligt zelden de 
middelen. Bovendien, een als slechts tijdelijk hedoel
de doorhreking van het evenwicht tussen de heide ca
tegorieen mensenrechten dreigt zich in een centra
listisch staatshestel snel te institutionaliseren. 

De praktijk van bet mensenrechtenbeleid van de PvdA 
Nu gaat het in Krops analyse vooral om de houding die 
Westeuropese socialisten innemen tegenover schen-
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dingen van mensenrechten in andere Ianden. Zoals ge
zegd is hij daarhij zeer kritisch over de PvdA. Dat 
geldt vooral voor de jaren zestig en zeventig. Krop 
constateert dat in die jaren een verschuiving plaats
vond in de opvattingen terzake hinnen de PvdA. Hij 
verklaart dat door te wijzen op 'de grondzee van links 
anti-parlementarisme en direct-democratisch senti
ment', die in die jaren opkwam en leidde tot enerzijds 
de roep om meer democratisering middels inspraak en 
anderzijds tot een grotere nadruk op gelijkheid, en op 
'eerlijk delen', dan op vrijheid. 4 Het leidde ook, aldus 
Krop, 'tot een grote behoefte aan identificatie metre
volutionaire processen elders . .. (vooral) in de Derde 
Were/d . .. . kritiek op het gebrek aan democratie en 
schendingen van mensenrechten in die Ianden werd 
doorgaans in een wolk van welwillendheid terzijde ge
schoven. Konden de jeiten echter niet meer worden 
ontlopen, dan sprang men gemakkelijk naar een an
der land: van Vietnam en Cambodja via Angola en 
Guinee-Bissao naar Nicaragua. Zo 'n god mag immers 
niet fa/en . '5 

Krop vermoedt dat, hoewel dit verschijnsel zich ook in 
andere Westeuropese socialistische partijen voordeed, 
dit door de tamelijk abrupte generatiewisseling in de 
PvdA toch eerder en sterker het geval was. Dat klinkt 
aannemelijk. Maar ik heh moeite met zijn hooghartige 
veroordeling. Die hooghartigheid klemt te meer om
dat Krop nergens duidelijk maakt tot wie precies zijn 
kritiek is gericht. Tot een (groot) aantal Uonge) !eden, 
de onderstroom van de partij, te enthousiast en te on
kritisch, maar wei oprecht in het verzet tegen de (kolo
niale) machtsongelijkheden en de elitaire hesluitvor
mingsprocessen die zo kenmerkend waren geweest 
voor de jaren vijftig? Tegen het kader dat er naar 
streefde de sociaal-democratische heweging aanslui
ting te doen vinden hij het proces van maatschappij
vernieuwing na de cultuurhreuk in het midden van de 
jaren zestig? Dat kader nam in de partijraad of op het 
congres, mede onder invloed van die onderstroom, 
niet altijd even evenwichtige heslissingen, maar was 
wei in staat de onderstroom (die dus verre van een 
'grondzee' bleek) op te vangen en te sturen. Geheurde 
dat niet mede in de verwachting dat kanalisering zou 
plaatsvinden in de feitelijke hesluitvorming door de 
Tweede-Kamerfractie en de hewindslieden? En op 
welke concrete punten werden door de laatstgenoem
den eigenlijk heslissingen genomen 'in een wolk van 
welwillendheid', of omdat de revolutionaire 'god im
mers niet mocht falen'? 
Hier wekt Krop suggesties die hij naar mijn mening 
niet waarmaakt. In een paragraaf onder de titel Men
senrechten en socialistisch buitenlands beleid - de 
praktijk6 geeft Krop een opsomming van de Ianden 
waaromtrent men zich in de deshetreffende periode 
hinnen de PvdA druk maakte over de mensenrechten: 
Chili, Argentinie en andere Latijns-Amerikaanse Ian
den die onder een rechtse (militaire) dictatuur zucht
ten, bet apartheidsregime in Zuid-Afrika, de rnilitaire 
junta in Turkije, de tienduizenden politieke gevange
nen in Indonesie, de laatste jaren van de autoritaire re
gimes in Spanje en in Portugal, en de kwestie van de 
Berufsverhote in de Bondsrepuhliek Duitsland. Vee! 
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minder aandacht was er echter, aldus Krop, voor de 
mensenrechtenschendingen in Oost-Europa (Tsje
choslowakije, Polen en de Sowjet-Unie), in Oeganda 
(Amin) en voor de repressie in Zuid-Oost-Azie: China 
(Culturele Revolutie), Vietnam (bootvluchtelingen) 
en Cambodja (genocide). 
Mijn herinnering is anders, maar ik wil daarover met 
Krop niet twisten. In het algemeen heeft Krop gelijk 
dater in de PvdA voor bepaalde Ianden een uitzonder
lijke aandacht bestond. Gruyters placht dat te om
schrijven als het 'Chili-Bissao syndroom' van de link
se partijen. Maar ik dee! geenszins de conclusie die 
Krop uit een dergelijk lijstje trekt, namelijk dat de 
nieuwe socialistische radicaliteit in de PvdA tendeerde 
naar selectieve verontwaardiging. Krop is niet de enige 
en ook niet de eerste die dit verwijt uit. Selectieve ver
ontwaardiging is linkse groeperingen in Europa ook in 
die jaren zelf reeds verweten, niet het minst door 
rechtse bewegingen die daar hun eigen selectiviteit te
genover stelden. En het is een feit dat velen binnen de 
socialistische beweging zich toen meer dan thans be
trokken voelden bij de strijd tegen kapitalisme en im
perialisme. Bij een aantalleidde dat inderdaad tot een 
overmatig krediet voor bevrijdingsbewegingen en 
voor sociaal-revolutionaire regimes, en dus tot selecti
viteit. Maar bij velen was er geen sprake van selectivi
teit in hun verontwaardiging, wei van selectiviteit in 
hun ~ctivisme. Politieke activiteit door linkse groe
pen, en ook door kaderleden van de PvdA, werd ge
richt op Ianden waarmee Nederland een relatie onder
hield die, zo verwachtte men, gebruikt kon worden om 
invloed uit te oefenen. Landen die tot een ander poli
tiek blok behoorden, Ianden waarmee Nederland nau
welijks economische banden onderhield en Ianden 
waaraan Nederland geen ontwikkelingshulp gaf, wa
ren voor een actief Nederlands mensenrechtenbeleid 
minder ontvankelijk en kregen vooral om die reden 
minder aandacht onder linkse actie-groepen en PvdA
leden wier uiteindelijk succes op het mensenrechten
front aileen kon bestaan uit een ombuiging van de of
ficiele economische en politieke relaties die de Neder
landse regering en het bedrijfsleven met de betrokken 
Ianden onder hi elden. Selectief activisme vloeide veelal 
eerder voort uit inzicht in de potentiele effectiviteit er
van dan uit selectieve verontwaardiging. 
Zoals gezegd, er was ook selectieve verontwaardiging. 
Maar Krop maakt niet waar dat die het buitenlandse 
beleid in de praktijk heeft belnvloed. Integendeel, 
Krop stelt zelf dat het selectieve krediet ten gunste van 
sociaal-revolutionaire regimes zich uitte 'vooral op 
het niveau van het politieke sentiment; minder merk
baar in het beleid' en hij voegt daar aan toe dat de door 
hem gesignaleerde onevenwichtigheid in de aandacht 
'vee/ minder (gold) voor de politieke vertegenwoordi
gers in Kamerfractie en Kabinet (Den Uyl) dan voor de 
stemming onder het actieve partijkader'. 7 

Wat betekent dat eigenlijk? Niet meer en niet minder 
dan dat, ook al moge de discussie binnen de partij me
de door selectieve verontwaardiging zijn gevoed, het 
beleid dat de uitkomst daarvan was - dat wil zeggen 
de socialistische buitenlandse politiek zoals die op het 
punt van de mensenrechten in de praktijk door de 

PvdA werd gevoerd en uitgedragen - inderdaad rede
lijk evenwichtig is geweest. Die constatering verdient 
meer dan een bijzin in Krops analyse van de praktijk 
van het desbetreffende beleid. Krop heeft naar mijn 
mening in dit deel van zijn boek overmatige aandacht 
voor de meningsvorming en te weinig voor de besluit
vorming. De functionele relatie daartussen is in een 
grote open, linkse, op verandering gerichte volkspartij 
nu eenmaal anders dan in een kleine linkse elite-partij 
of in een weliswaar grote, doch min of meer gesloten 
volkspartij die vooral op de handhaving van de status 
quo is gericht. Dat geldt voor de menings- respectieve
lijk besluitvorming over het mensenrechtenbeleid niet 
anders dan bijvoorbeeld voor het beleid inzake de de
fensie, het milieu, de inkomens en de werkgelegen
heid. Krop heeft hiervoor te weinig oog en daarom 
klinkt mij zijn kritiek te gemakkelijk . 

Dat neemt niet weg dat het zinvol is met Krop kritische 
kanttekeningen te plaatsen bij dominante opinies die 
in het proces van meningsvorming een rol speelden, 
ook a! hadden zij uiteindelijk niet zo vee! effect op de 
besluitvorming zelf. Behalve het reeds genoemde ver
wijt van selectieve verontwaardiging plaatst Krop bij 
die opinies nog een tweetal kritische opmerkingen. Zo 
wijst hij er op dat 'de socialistische aandacht voor 
mensenrechten soms dieperliggende belangen (en de 
perceptie daarvan) lijkt uit te drukken '. 8 Die aandacht 
zou soms mede ingegeven zijn door de wens zichzelf 
als ondubbelzinning acceptabele regeringspartij te 
presenteren of om het (rechtse) verwijt van selectieve 
verontwaardiging te pareren dan wei zich niet te 
kwetsbaar te maken voor kritiek uit links-radicale 
hoek . Of Krop de juiste duiding geeft van het feitelijk 
gevoerde beleid is minder relevant dan diens op zich 
terechte constatering dat doeleinden betreffende de 
mensenrechten in de buitenlandse politiek voor soda
listen een zeer belangrijke, doch ook voor hen geen ab
solute betekenis hebben. Er is altijd een hetzij on
dersteunende hetzij conflicterende relatie met andere 
beleidsdoeleinden: veiligheid (in de Oost
Westbetrekkingen), evenwichtiger internationale 
staatkundige verhoudingen (ook in de Noord-Zuidbe
trekkingen), deelname aan een coalitie-regering (in 
Nederland). Het gaat er om in een afweging met ande
re beleidsdoeleinden aan de mensenrechten een zo 
hoog mogelijke prioriteit toe te kennen en deze noch te 
verhullen noch te manipuleren. 
De derde kritische kanttekening die Krop plaatst bij 
het in de praktijk door socialisten gevoerde dan wei 
voorgestane beleid betreft de wisseling die in de loop 
der jaren is opgetreden in de nadruk op specifieke 
mensenrechtensituaties . Stond zij aanvankelijk voor
al in het teken van de democratie, nadat er enige ant
spanning was opgetreden in de Oost-Westrelatie 
kwam zij meer in het teken van het socialisme te staan. 
De aandacht verplaatste zich van Oost-Europa naar 
de Derde Wereld. Krop verbindt deze omslag met ·de 
door hem eveneens geconstateerde onevenwichtigheid 
in die benadering (zie hierboven), en concludeert dat 
'grosso modo voor dejaren zeventig van een omkering 
van perspectief gesproken (kan) worden. Van een 
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identificatie met de westerse democratie in de jaren 
vijftig naar een sterke hang de mensenrechten te p/aat
sen in het kader van de kritiek op de eigen, westerse 
maatschappij in dejaren zeventig. Maathouden was er 
in geen van beide gevallen bij'. 9 

Naar mijn mening is deze kritiek te sterk aangezet. Dat 
vloeit voort uit mijn commentaar op Krops eerste punt 
van kritiek: de vermeende selectieve verontwaardi
ging. Maar ook hier acht ik de vraag naar de juistheid 
van Krops duiding van de verschuiving in de aandacht 
minder relevant dan diens terechte constatering dat de 
aandacht voor de mensenrechten en de nadruk op spe
dfieke componenten daarvan ten nauwste is gerela
teerd aan de maatschappijvisie. Dat geldt voor aile po
litieke stromingen, ook voor sodalisten. 
Dat de PvdA, ondanks het niet altijd maathouden 
door sommige groeperingen, als partij wei degelijk be
wust gepoogd heeft een evenwichtig beleid te voeren, 
kan geillustreerd worden aan de hand van het mensen
rechtenbeleid in het kader van de ontwikkelingssa
menwerking, zoals vorm gegeven door het kabinet
Den Uyl. Voordat dit kabinet aantrad was er nooit een 
offidtHe relatie gelegd tussen mensenrechten en ont
wikkelingssamenwerking. Dat gebeurde voor het eerst 
toen in 1974 de mensenrechtensituatie in een ontwik
kelingsland officieel werd verheven tot 'randvoor
waarde' - en later tot 'sub-criterium' bij het crite
rium: 'het door een ontwikkelingsland intern gevoer
de beleid' - bij de keuze van hulp ontvangende lan
den.10 Vreemd genoeg leidde de invoering van het 
mensenrechtencriterium tot meer commotie in de Ne
derlandse politiek dan het achterwege blijven ervan in 
de daaraan voorafgaande jaren. Dat kwam wellicht 
omdat het nu noodzakelijk was de keuzen en de afwe
gingen expliciet te maken. Een van die afwegingen be
trof nu juist de relatie tussen de burgerlijke en politie
ke vrijheidsrechten enerzijds en de sociaal
economische rechten anderzijds. Het is opmerkelijk 
dat Krop, waar hij zoveel aandacht besteedt aan de 
discussie binnen de sociaal-democratie over de plaats 
van de mensenrechten in het buitenlands beleid, nau
welijks ingaat op juist die periode waarin terzake be
wuste en beredeneerde keuzen ten gunste van de men
senrechten werden gedaan in de buitenlandse politiek, 
niet aileen ten opzichte van Oost-Europa, doch ook 
ten aanzien van de Derde Wereld, bilateraal zowel als 
multilateraal. In die keuzen klonk een sodalistische 
maatschappijvisie door, doch deze werd bewust afge
wogen tegen de concrete situatie in de desbetreffende 
Ianden en tegen de reele mogelijkheden van de buiten
landse politiek. Ik ben van mening dat dat beleid een 
aantal effectieve resultaten heeft opgeleverd, bijvoor
beeld ten aanzien van Indonesie. 11 Het zou interessant 
zijn geweest wanneer Krop een poging had gedaan tot 
evaluatie van die concrete beleidsombuigingen aan de 
hand van de door hem verderop in zijn boek ontwik
kelde criteria. 

Mensenrecbten en socialisme: de ontwikkeling van 
een compromis 
De drie punten van kritiek - selectieve verontwaardi
ging; de afweging tegen andere beleidsdoeleinden; de 
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relatie met de dominante maatschappijopvatting in de 
desbetreffende periode; - maken een beschouwing 
van het meer theoretische gedeelte van Krops analyse , 
extra interessant. En ik wil mijn conclusie graag voor
op stellen: prikkelde zijn beschrijving van de be
leidspraktijk tot tegenspraak, zijn theoretische analy
se is bijzonder stimulerend. 
Die analyse start in het eerste hoofdstuk met een schets 
van de ontwikkeling van de idee en de werkelijkheid 
van de mensenrechten, met name gebaseerd op de ge
dachtenvorming rond de Amerikaanse onafhankelijk
heidsverklaring en de Franse revolutie. In die gedach
tenvorming stond de relatie tussen de nationale staat 
en de mensenrechten centraal: weliswaar kan men zich 
beroepen op de universaliteit van in beginsel natuur
rechtelijk gefundeerde mensenrechten, maar voor de 
bescherming daarvan is een sterke en soevereine natio
nale staat essentieel. Maar de keerzijde daarvan is dat 
de interne soevereiniteit en haar functioneren zelf ook 
gebonden is aan de norm van de mensenrechten. Dit 
was de kern van het liberale vrijheidsbegrip en later 
van de idee der klassieke burgerlijke en politieke vrij
heidsrechten. 
Hiertegenover stelden socialisten de noodzaak van so
dale gelijkheid om het vrijheidsbegrip een zinvolle in
houd te kunnen geven. Dat werd later de kern van de 
sociaal-economische mensenrechten. Maar die con
frontatie bracht ook verwarring onder de socialisten 
zelf. Marx achtte de ongelijkheid zozeer inherent aan 
het economisch functioneren van een klassenmaat
schappij, waarin de boureoisie zowel het kapitaal als 
de staat beheerst, dat hij niet anders kon dan ook het 
liberale vrijheidsbegrip zelf verwerpen. Dat verander
de pas to en sodalisten de ' burgerlij ke' staat gingen ac
cepteren en - aanvankelijk onder invloed van Engels 
en later van Jaures en de Fabians - een meer positieve 
houding innamen ten opzichte van de burgerlijke de
mocratie en van verkiezingen. Reformistische soda
listen, die het economisch determinisme verwierpen, 
aanvaardden verantwoordelijkheid binnen het sys
teem teneinde het in socialistische zin te wijzigen. 
Van die veranderbaarheid van de burgerlijke staat 
werd gebruik gemaakt om, althans in zich modernise
rende en industrialiserende samenlevingen, een ver
zorgingsstaat op te bouwen. Krop beschrijft deze so
dale rechtsstaat, met haar nadruk op sociale zeker
heid en collectieve voorzieningen, mede mogelijk ge
maakt dank zij de Keynesiaanse consensus die de een
zijdige nadruk op het plansodalisme verving, in wezen 
als een compromis tussen kapitaal en arbeid. 'De 
Westeuropese verzorgingsstaat is een democratisch 
vormgegeven, naar verhouding tamelijk egalitaire 
maar vrije en pliuriforme samenleving waarin emanci
patie en accomodatie elkaar aanvullen, en waarin 
staat en maatschappij eerder verstrengeld zijn geraakt 
dan tegenover elkaar staan '. 12 Die verzorgingsstaat, 
als produkt van sociaal-democratische ontwikkeling, 
aldus Krop, 'lijkt . .. de mensenrechten het meest te 
benaderen. De voorwaarden voor de mens om a/s poli
tiek wezen te functioneren (hetgeen de essentie is van 
de liberate vrijheden en burgerrechten) en de voor
waarden voor de mens om zich als sociaal en econo-
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misch wezen te kunnen ontplooien (hetgeen de essen
tie is van de sociale mensenrechten) zijn in de "sociaal
democratische ontwikkeling" tot op heden het beste 
vervuld'. 13 Her is geen paradijs op aarde. Maar het is 
een goed compromis tussen politieke democratie en 
sociale gelij kheid. 
Uit zijn beschrijving van de ontwikkeling van het 
sociaal-democratische gedachtengoed concludeert 
Krop dat de idee van de mensenrechten en het socialis
me elkaar wederzijds belnvloed hebben. Dat leidde tot 
een vrij algemene noodzaak van enerzijds de klassieke 
politieke rechten en vrijheden en anderzijds de sociale 
grondrechten als opdracht aan de overheid. Toen de 
soci,aal-democratie zich eenmaal liet leiden door de 
noodzaak van compromisvorming bleek zij in staat de 
Westeuropese maatschappij ingrijpend te veranderen 
en tegelijk de democratie een steviger grondslag te ver
schaffen. 

Socialisme en pluralisme 
In de praktijk blijkt echter, zo stelt Krop, dat sociaal
democraten, in de ban van de utopie, moeite hebben 
met de innerlijke aanvaarding van het compromis. 
Accepteert de sociaal-democratie haar tegenstander 
- ' rechts', 'het kapitaal', 'de bourgeoisie' - omdat 
zij weet er niet buiten te kunnen? Accepteert het socia
lisme een pluralistische sarnenleving? Dat is de kern
vraag die in het boek telkens weer wordt gesteld, het 
centrale ijkpunt: 'De mensenrechten gedijen het beste 
in een pluralistische omgeving. Een socialisme dat niet 
pluralistisch is staat op gespannen voet met de men
senrechten '. 14 

Uit mijn commentaar op Krops beschrijving van de 
socialistische beleidspraktijk zal duidelijk zijn dat ik 
van mening ben dat hij over het antwoord op de vraag 
te pessimistisch is. Maar dat neemt niet weg dat Krop 
in het tweede hoofdstuk van zijn boek een zeer interes
sante beschouwing ten beste geeft over de zijns inziens 
'kritieke verhouding' tussen socialisme en pluralisme. 
Krop tracht die kritieke verhouding te illustreren aan 
de hand van een uiteenzetting van de denkbeelden van 
twee nauw met de SDAP verbonden auteurs: Bernard 
van den Tempel's en W.A. Bonger. 16 

Van den Tempel hing de meer klassiek socialistische 
visie op de verhouding tussen socialisme en vrijheid 
aan. Voor hem is vrijheid geen doel op zich zelf, doch 
een middel ter verwezenlijking van socialistische doel
einden, die hij overigens meer omschrijft in termen 
van gelijke kansen dan van gelijke uitkomsten. Vrij
heidsbeperking - van niet-socialistische krachten -
kan dus ook zo'n middel zijn. De vrijheid van de bur
gers staat ten achter bij het streven naar het socialis
me, dat, eenmaal verwezenlijkt, meer vrijheid dan 
ooit brengen zal. De keuze voor de democratie ge
schiedt uit overwegingen van doelmatigheid. Niet
democratische socialistische actie is onder bepaalde 
voorwaarden (tijdelijkheid; een juiste verhouding tus
sen doeleinden en middelen; acceptatie door het over
grate deel van de bevolking) aanvaardbaar. 
Daartegenover verdedigde Bonger de democratie als 
doel van het socialisme en als enige weg voor de verwe
zenlijking ervan. Geestelijke vrijheid en politieke ge" 

lijkheid zijn daarbij essentieel. De economische vrij
heid moet beperkt worden ter bevordering van de so
ciale gelijkheid. Deze laatste is zelf echter geen wezen
lijk kenmerk van de democratie. Ook waar de sociale 
ongelijkheid door de politieke gelijkheid heenbreekt is 
de democratie het enige middel om de klassenstrijd op 
vreedzame wijze te voeren. 
Bonger heeft in de jaren dertig grote invloed gehad op 
de omslag in het socialistische denken over de demo
cratie. Ook al bevond Van den Tempel zich onrnisken
baar in de socialistische traditie, Bongers opvattingen 
sloten beter aan bij de socialistische praktijk. Sedert
dien zijn de vertegenwoordigende democratie, de wis
seling van de macht, en de economische democratie als 
complement in plaats van substituut van de politieke 
democratie definitief door de SDAP en de PvdA geac
cepteerd. Echter, zo stelt Krop, in de afgelopen twin
tig jaar vertonen verschillende andere aspecten van de 
socialistische denktraditie de tendens dit leerstuk te 
ondermijnen. De in deze jaren geradicaliseerde 
sociaal-democratie heeft daardoor in belangrijke ma
te het zicht verloren op de spanning tussen socialisti
sche gelijkheidseisen en de vrijheid van andersdenken
den. 
Ter adstructie van deze stelling analyseert Krop drie 
van die andere aspecten op hun democratie-onder
mijnende werking: de socialistische utopie, de visie op 
de verhouding tussen staat en sarnenleving, en de ver
werping van de markt ten gunste van het plan. Hij 
waarschuwt dat de socialistische utopie de mogelijk
heid (en dus ook het nut) ontkent van het bestaan van 
belangen- en meningsconflicten in een overigens ho
mogene sarnenleving en daardoor voor tot afwijking 
neigende individuen eerder een onderdrukkend dan 
een bevrijdend ideaal dreigt te worden. In het verleng
de daarvan ligt de blinde vlek van socialisten voor de 
controle op de macht van de socialistische staat. Een 
Marxistische visie op de noodzaak van democratische 
controle op post-revolutionaire socialistische staats
instellingen is afwezig. En het democratisch-socialis
me heeft slechts een zwakke traditie van controle op 
machtsmisbruik door een overheidsapparaat dat bin
nen een kapitalistische samenleving socialistische 
doelstellingen (de verzorgingsstaat, de sociale rechts
staat) tracht te verwezenlijken. 

Ik heb met Krops waarschuwing tegen het irrationele 
romanticisme van de bekoring van de socialistische 
utopie geen moeite. Integendeel, een dergelijke beko
ring verwordt dra tot een totalitaire verleiding. Maar 
de stelling als zou met name de afgelopen twintig jaar 
de democratie-ondermijnende werking van de socia
listische visie op de relatie tussen staat en samenleving 
zijn toegenomen lijkt mij in strijd met de werkelijk
heid. Inderdaad heeft de sociaal-democratie geduren
de de fase van de opbouw van de verzorgingsstaat tot 
in het midden van de jaren zestig onvoldoende oog ge
had voor problemen die samenhingen met de toene
mende macht van een groeiend overheidsapparaat: 
centralisme, bureaucratisering, de 'vierde macht' en 
dergelijke. Krop heeft gelijk waar hij er op wijst dat de 
mogelijkheden werden verwaarloosd die het 'maat-
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schappelijk midden veld' biedt om gemeenschapsfunc
ties uit te oefenen. 17 Maar die verwaarlozing kwam 
eerder voort uit een gezond wantrouwen tegen het 
vaak elitaire en weinig democratische gehalte van vele 
instellingen die dat middenveld bevolkten, dan uit 
overwegingen van centralisme. Krop heeft ook gelijk 
wanneer hij stelt dat de sociaal-democratie, door de 
politiek centraal te stellen de burger wei erg afhanke
lijk maakt van de staat en daarmee van de kwaliteit van 
het staatsoptreden en van de democratische controle 
daarop. 18 Echter, de sedert het midden van de jaren 
zestig opgetreden radicalisering van de sociaal-demo
cratie wortelde nu juist in een anti-autoritair democra
tiseringsdenken, dat niet nagelaten heeft sporen te 
trekken in een zich vernieuwende visie van de PvdA op 
de maatschappelijke orde: het loslaten van de geleide 
loonpolitiek, de territoriale decentralisatie, de demo
cratisering van het onderwijs, de pogingen tot staat
kundige vernieuwing, de omarming eerst van emanci
patiebewegingen en later van het individualiserings
streven, het zijn aile voorbeelden die in een andere 
richting wijzen dan in die van een ondermijning van de 
democratie. Weliswaar was die richting niet eenduidig 
en was er ook sprake van enige verwarring, bijvoor
beeld toen zich tegen het einde van de jaren zeventig 
rond de verzorgingsstaat duidelijke tekortkomingen 
gingen manifesteren. In een aantal recente rapporten 
van de PvdA en de WBS is gepoogd die tekortkomin
gen onder ogen te zien en is geanalyseerd hoe de 
sociaal-democratie daarop heeft gereageerd dan wei 
zou dienen te reageren. 19 Noch de feitelijke, noch de 
bepleite reacties zijn gekenmerkt door een tendens 
steeds meer mensen steeds afhankelijker te maken van 
een steeds moeilijker te controleren macht van de cen
trale overheid. 

Plan en markt 
Het derde aspect van de socialistische denktraditie dat 
Krop op eventuele democratie-ondermijnende effec
ten onderzoekt is de verwerping van de markt ten gun
ste van het plan. Krop stelt de vraag of, indien er naar 
gestreefd wordt centrale planning als het dominante 
produktiestelsel in te voeren, 'hiermee niet naast een 
bron van willekeur en verspilling, Ievens een bedrei
ging voor de democratie in huis wordt gehaa/d . .. Het 
is de vraag of socialist en niet steeds onnadenkend ka
pitalisme met markt hebben vereenzelvigd, en daar
mee een, onder de voorwaarden van inkomenssprei
ding, economische democratie en gedecentra/iseerde 
eigendomsvormen, prachtig instrument voor de be
vordering van persoonlijke ontplooiing en 
anti-bureaucratisme onbenut hebben gelaten. Het is 
zelfs de vraag of de markt onder die voorwaarden niet 
een vee/ beter instrument dan de "bewust vormgeven
de gemeenschap" is om de maatschappelijke behoefte 
in z'n immense geschakeerdheid van talloze individue
le voorkeuren te bepalen '. 20 En na in een tussenzin ge
constateerd te hebben dat de gestelde voorwaarden 
zich nooit Iaten realiseren voegt Krop daar de vraag 
aan toe 'of daar niet op z'n minst gedeeltelijk naar zou 
moeten worden gestreefd, om zowel economische als 
politieke redenen. En om dat laatste gaat het hier: de 
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vraag of niet de markt een onontbeerlijke (zij het lang 
niet voldoende) voorwaarde is voor de democratie in 
een moderne, gei"ndustrialiseerde samenleving'. 21 

Het is een interessante vraagstelling die, zeer zeker in 
theoretische zin, niet van relevantie is ontbloot. Is zij 
echter voor de PvdA ook actueel? Krop vindt van wei. 
Hij stelt dat het PvdA-beginselprogramma van 1959 
van de markt een dergelijke positieve beoordeling nog 
wei bevatte, doch dat 'sedertdien dat aspect uit het 
programmatische denken geheel verdwenen (is) en de 
recente "nieuw-realistische" herwaardering voor de 
markt hoofdzakelijk op economische, niet op politie
ke gronden (is) gebaseerd'. 22 Die boude Stelling Iicht 
Krop niet toe. Ik acht haar onterecht. Er heeft binnen 
de zich radicaliserende sociaal-democratie in de jaren 
zestig en zeventig inderdaad een intensieve discussie 
plaatsgevonden over de verdiensten van plan en 
markt, waarbij meer nadruk op elementen van sturing 
en herverdeling is komen te liggen dan in de jaren 
daarvoor. Maar het uitgangspunt van de gemengde 
economische orde is door de PvdA nooit verlaten. 
Daarom is het volstrekt bezijden de waarheid dat iede
re vorm van positieve beoordeling 'geheel uit het pro
grammatische denken verdwenen' zou zijn. En de re
cente discussie rond het rapport 'Schuivende Pane
len', waarin op basis van een analyse van de ontwikke
lingen in ae jaren tachtig en vooruitblikkend naar de 
jaren negentig, juist een uitdrukkelijke poging is ge
daan om het ideeen over de economische orde en over 
de verzorgingsstaat te verbinden met gedachten over 
de politieke orde, toont aan dat Krop geen gelijk heeft 
wanneer hij stelt dat het huidige denken binnen de 
PvdA over de relatie tussen markt en plan een politie
ke dimensie ontbeert. Net als in zijn kritiek op het ac
tuele mensenrechten-beleid van de PvdA (zie hoven) 
bekritiseert Krop niet de werkelijke doch vermeende 
PvdA-opvattingen inzake de economische orde. lk be
sef overigens dat Schuivende Pane/en gepubliceerd is 
na het verschijnen van Krops studie. 
Maar ook hier doet het gebrek aan actualiteit aan de 
relevantie van de vraagstelling niets af. Om die vraag 
te beantwoorden presenteert Krop eerst een kritische 
beschouwing van het Marxistisch-Leninistische maat
schappijmodel, zoals dat in de communistische Ianden 
van Oost-Europa gestalte heeft gekregen. Die mondt 
uit in de conclusie dat binnen dat model, waar de 
markt feitelijk geheel ter zijde is geschoven, noch de 
politiek-economische vrijheidsrechten, noch de so
ciaal-economische rechten op een behoorlijke wijze 
zijn vervuld. Ik zou die conclusie genuanceerder for
muleren - althans ten aanzien van de sociaal-econo
mische rechten - , maar ik ben het met de essentie er
van eens. Overigens rijst de vraag hoe onveranderbaar 
een dergelijk stelsel is. Die vraag is de laatste jaren 
uiterst actueel geworden. Nu zou men kunnen opmer
ken dat, wanneer een wezenlijke verandering in de 
praktijk inderdaad mogelijk zou blijken, en in de des
betreffende Ianden marktelementen zowel als demo
cratisering wei degelijk hun intrede zouden doen, 
daarmee het Marxistisch-Leninistische karakter van 
het model zou zijn weggenomen. Krops conclusie in
zake dat model zou dan staande blijven. 
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Krop gaat echter een stap verder. Hij twijfelt er aan of 
communistische regimes ooit langs de weg van geleide
lijkheid, zonder vormen van geweld, kunnen worden 
gedemocratiseerd. Zolang de machtsvraag niet wordt 
gesteld blijft het partijmonopolie erover onaangetast. 
Daarom kunnen zijns inziens van bovenaf ingevoerde 
experimenten slechts beperkt zijn omdat anders niet 
meer zou kunnen worden volgehouden dat het om mo
dernisering binnen het socialisme handelt. Ik ben 
daarover minder pessimistisch. Het fascinerende van 
de 'Glasnost' in de Sovjet-Unie, de onverwacht open 
discussie en het op gang komende hers tel van een aan
tal burgerlijke rechten en vrijheden, is nu juist dat, zij 
het niet van onderaf doch vanuit de elite zelf, de 
machtsvraag wei degelijk wordt gesteld. Gorbatsjow 
heeft 'Perestrojka' gedefinieerd als 'meer socialisme 
en meer democratie' - dus in termen van zowel 
sociaal-economische als politieke rechten en vrijhe
den - en hij lijkt dat te menen. 
Voor de beantwoording van Krops centrale vraag of 
de markt een onontbeerlijke voorwaarde is voor de de
mocratie bieden de veranderingen in Oost-Europa in
teressante aanknopingspunten. Het experiment is ex
tra belangwekkend, omdat het proces ongetwijfeld 
niet in aile Oosteuropese Ianden langs dezelfde Jijnen 
zal verlopen. Waar zal in die proeftuin, als de verande
ringen inderdaad doorzetten, het accent liggen? Op 
een vrijere werking van het marktmechanisme, op de
mocratisering, of op beide? Als het accent op een van 
beide komt te liggen dan rijst de vraag of daardoor a! 
dan niet stagnatie optreedt. Ligt het op beide - hetzij 
omdat de !eiders in Oost-Europa er vanuit gaan dat 
het ene niet kan zonder het andere, hetzij omdat men 
aan elk een eigen waarde toekent - , dan kan over een 
aantal jaren worden vastgesteld of ten aanzien van 
beide categorieen mensenrechten inderdaad een ver
betering is opgetreden, dan wei of bijvoorbeeld de de
mocratisering ten achter blijft bij een min of meer al
gemene welvaartsverhoging, mogelijk gemaakt door 
een via decentralisatie tot stand gebrachte versterking 
van de economie aldaar. 

Ontwikkelingsmodellen 
Na het Oosteuropese model besproken te hebben laat 
Krop een aantal categorieen ontwikkelingslanden de 
revue passeren. Dat is Jogisch, gezien de opzet van het 
boek, maar het doet enigszins vreemd aan de desbe
treffende Ianden besproken te zien als een illustratie 
van het antwoord op de vraag, of de markt een aldan 
niet onontbeerlijke voorwaarde is voor de democratie 
in een moderne, gelndustrialiseerde samenleving. Na
tuurlijk is er geen enkel bezwaar tegen een verbreding 
van die vraagstelling: hoe onontbeerlijk is de markt als 
een garantie voor democratie in jonge, minder welva
rende en zich ontwikkelende samenlevingen? Echter, 
wanneer die onontbeerlijkheid voor de ene categorie 
Ianden zou worden aangetoond is daarmee nog niet 
vastgesteld dat zij ook geldig is voor de andere. 
Krop onderscheidt voor de ontwikkelingslanden drie 
modellen. Het ene model is Marxistisch qua ideo Iogie, 
Leninistisch qua verhouding tussen staat, partij en sa
menleving, en Stalinistisch qua economische ontwik-

keling. Voorbeelden van dit model zijn China, Viet
nam en Cuba. Daarbij doelt Krop met het begrip Stali
nistisch op een door de staat centraal geleide en gefor
ceerde kapitaalaccumulatie, doorgaans in de zware in
dustrie, waarmee beoogd wordt de economische 
ontwikkeling ineens in een stroomversnelling te bren
gen en aldus snel (naar W. W. Rostow23 ) het stadium 
van de 'take-off into sustained growth' te bereiken. 
Het begrip past in Krops systematische opsomming, 
maar het gebruik is enigszins suggestief, omdat ook 
niet Marxistisch-Leninistisch georienteerde ontwikke
lingslanden, zoals India, in een bepaalde fase kozen 
voor een dergelijke vorm van ontwikkelingsplanning. 
Doch het is een feit dat in een puur Marxistisch
Leninistisch-Stalinistisch ontwikkelingsmodel van de
mocratie en politieke vrijheidsrechten weinig terecht 
komt. 
Daartegenover stelt Krop het model van niet
Leninistische (al dan niet Marxistisch-) socialistische 
ontwikkelingslanden als Tanzania die de voorziening 
in basisbehoeften voorop stellen. Dit model is, in de 
hierboven aangegeven betekenis van het begrip, dui
delijk het tegenovergestelde van Stalinistisch. Het 
Jeidt echter, aldus Krop, tot een nadruk op consump
tie in plaats van investeringen in produktie-capaciteit, 
en dus tot verarming. Dat zou betekenen dat in dit mo
del de sociaal-economische mensenrechten op den 
duur niet gewaarborgd zijn. 
Tenslotte onderscheidt Krop een derde model, dat hij 
omschrijft als een kapitalistische variant op de strate
gie van geforceerde kapitaalaccumulatie, a! dan niet 
aangevuld met elementen van de basisbehoeftenbena
dering. Dat is doorgaans geen democratisch model 
- 'in de Derde Wereld blijken kapitalisme en dicta
tuur beter samen te gaan dan kapitalisme en democra
tie'24 -, maar economisch wei succesvol. Voorbeel
den daarvan zijn Brazilie, Ivoorkust en de zogeheten 
'nieuwe industrielanden' in Zuid-Oost Azie. In som
mige daarvan (Taiwan, Zuid-Korea) begon de succes
volle kapitalistische ontwikkeling overigens eerst na 
een tamelijk radicale herverdeling via landhervor
ming. Dat, en ook de groei die China doormaakt, lijkt 
de gemeenlijk door socialisten aangehangen stelling te 
bevestigen dat aileen na herverdeling rechtvaardige 
groei mogelijk is, aldus Krop. 
Die laatste constatering is terecht, Krop maakt haar in 
de context van het derde model, maar het feit dat hij in 
een adem China noemt betekent dat hij van mening is 
dat zij in beginsel ook van toepassing is op het eerste 
model. Krop zegt het zelf niet, doch met even vee] recht 
zou gesteld kunnen worden dat een herverdeling voor
af van essentiele produktiefactoren het tweede model 
(de basisbehoeftenstrategie) tot meer succesvolle re
sultaten zou leiden dan vaak het geval is geweest. Dat 
is langzamerhand wei duidelijk geworden uit vergelij
kend onderzoek, samengevat in een overvloed aan li
teratuur.25 In dat geval zou, in plaats van de drie mo
dellen die Krop onderscheidt, volstaan kunnen wor
den met er slechts twee te onderscheiden: groei zon
der, respectievelijk met, vooraf herverdeling vanes
sentiele produktiemiddelen (zoals grond, doch 
waarom niet ook kennis of kapitaal?) . 
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Ontwikkelingsmodellen kunnen op talloze manieren 
van elkaar onderscheiden worden. Naast de onder
scheidende criteria die Krop hanteert, kan gewezen 
worden op naar binnen versus naar buiten gekeerde 
ontwikkelingsmodellen, of op modellen waarbinnen 
gestreefd wordt naar een evenwichtige ontwikkeling 
versus modellen waarin het heil juist verwacht wordt 
van een eenzijdige aanpak, waardoor het dualistische 
karakter van een economie wordt versterkt. 26 De di
verse onderscheidingen !open door elkander heen. Als 
men ze analyseert dan blijkt, net als in de door Krop 
onderscheiden drie modellen, het uiteindelijk altijd te 
gaan om verschillende relaties tussen groei en verde
ling. Eigenlijk is het onderscheid tussen modellen met 
de nadruk op de markt respectievelijk op het plan 
daaraan analytisch ondergeschikt, zeker wanneer men 
gelnteresseerd is in de door Krop als centraal gepresen
teerde vraagstelling naar het al dan niet de democratie 
ondermijnende karakter van verschillende ontwikke
lingsmodellen. Het gaat bij die vraag immers altijd om 
de relatie tussen de economische orde (plan en markt, 
a! dan niet gemengd), de sociale orde (bijvoorbeeld de 
verzorgingsstaat) en de politieke orde (a! dan niet de
mocratisch), en dus om de toedeling van de economi
sche en de politieke macht. 

Groei en verdeling , 
Bij de afweging tussen groei en verdeling gaat het niet 
om een statische keuze, maar om dynamisch op elkaar 
geente categorieen. Ter verduidelijking daarvan wil ik 
een onderscheid maken tussen slechts een tweetal ont
wikkelingsmodellen; een elitair en een emancipato
risch ontwikkelingsmodel.2' Het elitaire model gaat 
uit van 'groei eerst, verdeellater, wanneer er meer te 
verdelen valt'. Oat wordt economisch gerechtvaar
digd door erop te wijzen dat een hogere groei hogere 
investeringen en dus hogere besparingen vereist, welke 
gemakkelijker te verwezenlijken zijn bij een ongelijke 
inkomensverdeling. Maar dat heeft politieke conse
quenties: het voorlopig handhaven van een ongelijke 
inkomensverdeling terwijl voor iedereen duidelijk is 
dat er meer te verdelen is vereist een zekere vorm van 
dwang. Bovendien: wie beslist er eigenlijk dat het mo
ment is aangebroken dat de welvaart voldoende is ge
groeid om de teugels van de verdeling te kunnen vie
ren? Oat kunnen aileen degenen doen die tot op dat 
moment anderszins hadden beslist, beslissingen waar
van de sociale en politieke elite waaruit zij afkomstig 
zijn had geprofiteerd. Zullen zij op een gegeven mo
ment tegen het belang van hun eigen groep willen 
beslissen; zal die groep het hun toestaan? Als zij dat 
niet doen volgt ongetwijfeld politiek verzet dat op een 
gegeven moment aileen met geweld kan worden on-
derdrukt. · 
Economisch kapitalisme zonder tijdige herverdeling 
en zonder democratie leidt aldus tot een schending van 
zowel de politieke als de sociaal-economische rechten. 
Daarom zou tegenover dit elitaire model een emanci
patorisch model de voorkeur verdienen. Daarin wordt 
de verdeling voorop gesteld. Of de groei daardoor 
stagneert hangt af van hetgeen er wordt herverdeeld: 
als dat aileen de mogelijkheden tot consumptie betreft 
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dan zal de door Krop gevreesde verarming plaatsvin
den . Maar, zoals we zagen, hoeft dat niet bet geval te 
zijn. Wanneer de produktiefactoren worden herver
deeld (en ieders persoonlijke betrokkenheid bij de in
zet ervan toeneemt) zouden de investeringen en/ of de 
arbeidsproduktiviteit en dus de produktiegroei en de 
welvaart zelfs kunnen stijgen. Oat komt de verzeke
ring van de sociaal-economische rechten ten goede. 
Maar het is niet uitgesloten dat daarmee een verslech
tering van de politieke en vrijheidsrechten gepaard 
gaat. Immers, de herverdeling bij de aanvang van het 
proces vereist een onteigening van de oude elite en die 
zal dat niet voetstoots accepteren. De nieuwe elite, die 
zegt te handelen namens de voorheen ontrechten, 
komt snel in de verleiding een dergelijke dwangmatige 
onteigening te Iaten uitlopen op nieuw en blijvend on
recht. Ook in dit antithetische model betreffende de 
relatie tussen groei en verdeling is het voor de mensen
rechten dus essentieel dat de sociaal-economische orde 
(socialistische planning en herverdeling, voorziening 
in basisbehoeften, verzorgingsstaat) onverbrekelijk 
verbonden wordt met een politieke orde die geken
merkt wordt door democratie. 
Oat Iaatste geldt dus voor beide ontwikkelingsmodel
len. Die conclusie vloeit naar mijn mening dwingender 
voort uit een redenering gebaseerd op de relatie tussen 
groei en verdeling, zoals hier gepresenteerd, dan uit 
een onderscheid tussen plan en markt. De laatstbe
doelde redenering - die van Krop - leidt weliswaar 
tot dezelfde conclusie, doch via de omweg van de ver
schillende en a! dan niet beperkte mogelijkheden die 
plan en markt bieden terzake van de verdeling. Die 
mogelijkheden zijn, zoals Krop zelf aangeeft, niet een
duidig . Het is niet, zoals Krop veronderstelt, de onder
belichting van de markt die de democratie ondermijnt, 
doch de eenzijdige concentratie van economische en 
politieke macht, die leidt tot onevenwichtige besluit
vorming omtrent de toedeling van de (groei van de) 
welvaart. 
Een onderbelichting van de markt kan inderdaad on
dermijnende effecten hebben ten aanzien van demo
cratische besluitvorming. Krops redenering en voor
beelden tonen dat overtuigend aan. Maar een overbe
lichting kan dat evenzeer. De markt werkt aileen opti
maal onder een aantal voorwaarden. Als daar niet aan 
voldaan wordt dient het marktmechanisme gecorri
geerd te worden. Die voorwaarden hebben aile betrek
king op de (kosten-)structuur van de vraag- en aan
bodverhoudingen die op de markt tot uitdrukking ko
men. Bevordert die structuur de economische mede
dinging of remt zij deze nu juist af? In welke mate leidt 
die structuur tot informatie-gelijkheid, tot externe ef
fecten, tot volledige benutting van de produktiemid
delen, tot machtsconcentraties, tot ongelijkheid in de 
verdeling? Die vragen en voorwaarden bepalen of een 
grotere nadruk op het marktmechanisme tot meer dan 
wei tot minder maatschappelijk welzijn zalleiden. In 
het rapport Schuivende Pane/en is aan dergelijke vra
gen en voorwaarden tamelijk uitgebreid aandacht be
steed.28 Het gaat om essentiele voorwaarden, niet om 
voorwaarden waarvan men gemakshalve kan abstra
heren of die men, zoals Krop doet, in een bijzin kan af-
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doen, om dan tot de conclusie te komen dat 'de' markt 
een 'onontbeerlijke (zij het lang niet voldoende) voor
waarde is voor de democratie'. Mijn conclusie luidt 
anders: op een aantal essentiele punten dient het 
marktmechanisme te worden gecorrigeerd niet om het 
ter zijde te stellen, doch om de werking ervan beter in 
overeenstemrning te brengen met op democratische 
wijze vast te stellen (sociale) voorwaarden waaronder 
(individuele) marktpartijen kunnen streven naar wel
vaart c.q. welvaartsgroei. Een aldus gecorrigeerd 
marktmechanisme is op zijn beurt een onontbeerlijke 
voorwaarde voor de democratie. 

Politiek en economisch pluralisme 
Die conclusie heeft twee dimensies: democratie als 
voorwaarde voor een goede marktwerking, en een 
goede marktwerking als voorwaarde voor het functio
neren van de democratie. Dat brengt me overigens 
weer dicht bij de volgende stap in Krops redenering. 
Na zijn uiteenzetting over de democratie-ondermij
nende werking van het verwaarlozen van de idee van 
de markt presenteert Krop een definitie van democra
tie in termen van politiek pluralisme: ' ... democratie, 
dat wil zeggen een veelheid van machtscentra en de 
mogelijkheid van machtswisseling, ... , publieke con
testatie, politieke participatie, consitutioneel gegaran
deerde vrijheden . . . '2 9 • Daarbij citeert hij met instem
ming Hodgson 30 , waar deze stelt: 'Piuralistische poli
tieke structuren zi}n niet voldoende voor volledige 
economische en sociale ontwikkeling; maar ze zijn wei 
een noodzakelijke voorwaarde'. 31 Krop voegt daar 
dan op zijn beurt aan toe dat dergelijke pluralistische 
politieke structuren zelf alleen maar kunnen voortbe
staan wanneer tegelijkertijd ook de economische 
structuren een pluralistisch karakter hebben. Daarin 
past ook het particuliere ondernemerschap. 'De groei 
van de markteconomie heeft . . . ontegenzeggelijk 
gunstig uitgewerkt op de opkomst van een klasse van 
handelaren met een onajhankelijke economische basis 
van waaruit zi} een uitdaging vormden voor de absolu
te stoat, de grondslag van de democratie. De gedachte 
als zou de democratie een betere kans van over/even 
hebben in een maatschappij waarin een pluraliteit van 
economische krachten bestaat . . . is vermoedelijk dan 
ook niet ongegrond. Indien democratie gebaat is bij 
pluraliteit van machtscentra, dan zal daarvoor ook de 
materiiile basis aanwezig moeten zijn . ... (E)conomi
sche macht (dient) zich aan_ als dejundering voor poli
tiek pluralisme = democratie'. 32 

Krop zegt zich ervan bewust te zijn dat dit voor soda
listen een enigszins verontrustende gedachte is, omdat 
een dergelijke democratie-opvatting duidelijke gren
zen zou stellen aan het traditionele socialistische pro
ject om economische macht ondergeschikt te maken 
aan politieke macht. Tegenover deze mogelijke ver
ontrusting verdedigt Krop de geldigheid van de ge
dachte door er op te wijzen dat ook de kracht van de 
Westeuropese democratie rust op een compromis van 
sociale en economische krachten (arbeid en kapitaal), 
die elkaar enigermate in evenwicht houden: '(W)ie er
kent dat de "maakbaarheid van de samenleving" (dat 
wi/ zeggen de blijvendheid van maatschappelijke her-

vormingen) niet zonder politiek pluralisme kan, die 
zal ook moeten zoeken naar de materiiile bedding 
daarvan, met aile beperking die daarvan eventueel op 
kortere termijn weer op het tempo van de hervormin
gen kan uitgaan '. n 
De eerder aangeduide redenering op basis van relaties 
tussen markt, plan, groei en verdeling mondde uit in 
een tweeledige conclusie; een 'goed' functionerende 
markt is een voorwaarde voor een goed functioneren
de democratie, en vice versa. Krops analyse mondt uit 
in een vergelijkbare conclusie: economisch pluralisme 
is een voorwaarde voor politiek pluralisme, en vice 
versa. Dit is het hart van het boek en ik ben het er van 
harte mee eens, ondanks de kanttekeningen bij eerde
re stappen in Krops redenering. Mijns inziens heeft 
Krop met zijn analyse de discussie over de onderlinge 
relatie tussen de politieke en de sociaal-economische 
mensenrechten een belangrijk eind verder geholpen. 
De door Krop ontvouwde redenering acht ik vrucht
baarder dan een aantal recente rapporten van de door 
de Nederlandse regering ingestelde Adviescommissie, 
die eigenlijk niet veel verder is gekomen dan het tel
kens maar weer hameren op de prioriteit van de men
senre~hten in het buitenlandse beleid. 34 Zij kan bo
vendien behulpzaam zijn bij het doorbreken van de 
impasse waarin de discussie over de mensenrechten 
binnen de Verenigde Naties is terecht gekomen. Die is 
de laatste tijd vooral gekenmerkt door een loopgraven
oorlog tussen de pleitbezorgers van de burgerlijke en 
politieke respectievelijk de sociaal-economische men
senrechten.B De huidige patstelling in de internatio
nale discussie over het primaat van diverse categorieen 
mensenrechten zou met een analyse als die van Krop 
doorbroken kunnen worden. Een centraal element 
daarin is de stelling dat, om een duurzame democratie 
te verwezenlijken, in een samenleving economisch en 
politiek pluralisme op elkaar betrokken moeten wor
den. 

Een dynam.isch en fragiel evenwicht 
Echter, aan deze stelling moet nog iets worden toege
voegd. De formulering van de wederzijdse voorwaar
delijkheid van politiek en economisch pluralisme is 
niet voldoende. Samenlevingen verschillen en veran
deren. Zij ontwikkelen zich. Daarom zullen in de we
derzijdse betrokkenheid van de twee maatschappelij
ke pluraliteiten de accenten voor iedere samenleving 
verschillen en bovendien in de loop van de tijd ver
schuiven. De hoofdvraag met betrekking tot ontwik
kelingslanden is heden ten dage niet meer: 'wat is het 
beste sociaal-economische ontwikkelingsmodel?', 
doch: 'welke relatie vertoont dat model met het con
cept van vrijheid en democratie binnen het desbetref
fende politieke systeem?' In de meeste Westerse, eco
nomisch verder ontwikkelde Ianden ligt de vraag an
dersom. Daar hoeft zij niet Ianger te luiden: 'is demo
cratie wei de beste staatsvorm?', doch: 'hoe kan aan 
de democratie een optimale sociaal-economische bed
ding worden gegeven?' De zo noodzakelijk te achten 
onderlinge betrokkenheid is niet statisch; zij verandert 
van karakter. 
In zijn redenering gebruikt Krop, zoals we hierboven 
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zagen, de termen 'materii:Ie basis' en 'economische 
macht als fundering' van politiek pluralisme c.q. de
mocratie. Fundering en basis zijn statische begrippen. 
Het zou een misvatting zijn uit deze omschrijving af te 
Jeiden dat Krop van mening is, dat een samenleving 
eerst een minimum niveau aan welvaart moet hebben 
bereikt aleer zij rijp is voor democratie. Die veron
derstelling zou haaks staan op de verdere analyse. 
Toch laat hij ruimte voor een zekere mate van volgtij
delijkheid wanneer hij komt tot de 'tastenderwijs ge
formuleerde conclusie .. . dat vroeg of /aat democra
tie . . . onmisbaar is voor (socialistische) ontwikke
ling . ... De werke/ijkheid (democratie is vroeg of /aat 
onmisbaar) lijkt te beantwoorden aan de norm (demo
era tie is wense/ijk), zij het niet steeds ge/ijktijdig. Bo
vendien is het niet gehee/ uit te s/uiten dat in sommige 
gevallen ... Ianden .. . eerst door een fase van "ver
licht" despotisme heen moe ten a/vorens de voorwaar
den voor een bestendige democratisering zijn ver
vuld'. 36 Verlichte despoten hebben inderdaad in een 
aantallanden de materii:Ie basis gelegd, waarna demo
cratiseringsprocessen een vruchtbare bodem vonden. 
Als voorbeeld wijst Krop op de geschiedenis van de 
Westerse democratie, die suggereert dat vrijheid on
der andere een vrucht kan zijn van de confrontatie met 
onvrijheid, dat wil zeggen met absolutistische regi
mes. Echter, zo zou hier tegenin gebracht kunnen wor
den, de geschiedenis van andere Westerse Ianden lijkt 
te suggereren dat de economische ontwikkeling pas tot 
stand kwam na de invoering van vormen van politieke 
democratie. 
Eigenlijk zijn we hier weer terug bij het hierboven 
reeds gememoreerde noodzakelijke evenwicht tussen 
groei en verdeling. Daar was ook sprake van een zeke
re volgtijdelijkheid, maar niet steeds dezelfde, en de 
verduurzaming van de democratie kon in dat model 
pas tot stand komen nadat het desbetreffende even
wicht was bereikt. Datzelfde geldt voor de relatie tus
sen economisch en politiek pluralisme. De verwezen
lijking daarvan kan in een dynamisch proces niet ge
lijktijdig tot stand komen. Echter, evenwicht tussen 
beide is nodig om een duurzame democratie tot stand 
te brengen en de rechten van de mens te garanderen. 
De materiele basis als voorwaarde voor democratie 
kan ook zelf in dynamische term en worden gelnterpre
teerd, namelijk als een proces van welvaartsontwikke
ling dat perspectief biedt aan de gehele bevolking. 
Economisch pluralisme, als noodzakelijk comple
ment van politiek pluralisme, ontstaat wanneer er dif
ferentiatie plaatsvindt in de produktiestructuur. Het 
komt tot wasdom wanneer er binnen de economie 
naast grootgrondbezitters, industriele ondernemers 
en een arbeidersproletariaat ook kleine boeren, han
delaren. bankiers en een middenstand opkomen, en 
vrije beroepsbeoefenaren in een dienstensector die 
verschillende sectoren aaneensmeedt. Dat pluralisme 
bloeit bij een zo ruim mogelijke toegang tot het onder
wijs, zodat iedereen voldoende kennis en informatie 
verwerft om toegang te hebben tot de markt, en wan
neer bovendien de beroepsuitoefening door intellec
tuelen wordt gelntegreerd. Een dergelijk economisch 
pluralisme creeert enerzijds stijgende verwachtingen 
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onder de bevolking en verschaft de maatschappij an
derzijds de middelen om daarin te voorzien. En aan 
het ontstaan van een dualistische economie, waarbin
nen aan de snel stijgende verwachtingen van een deel 
van de bevolking op ruime schaal wordt voldaan, ter
wijl de behoeften van een ander dee! bij lange na niet 
worden vervuld, kan de ondersteuning van een werke
lijk pluralistische economische structuur een goed te
genwicht bieden. 
Dat alles geschiedt in een proces van welvaartsontwik
keling. Er is geen absolute kritische ondergrens in ter
men van materiele welvaart die moet zijn bereikt alvo
rens de nadruk gelegd kan worden op de burgerlijke en 
politieke rechten en vrijheden. Het gaat om een dyna
misch proces van welvaartsverbetering. In iedere sa
menleving zal ter verduurzaming van de democratie 
telkens opnieuw gestreefd moeten worden naar even
wicht tussen vormen van economisch en politiek plu
ralisme. 
Dat evenwicht is niet aileen dynamisch, maar ook fra
giel. Die fragiliteit geldt naar twee zijden. Een te snelle 
economische pluralisatie via een te snelle invoering 
van marktelementen kan leiden tot economische 
machtsconcentraties, en dus tot het tegendeel van plu
ralisme. Daardoor wankelt de onderlinge 'countervai
ling power' van economische machtsgroepen, wordt 
de kans op misbruik van economiche macht vergroot, 
en dreigt het evenwicht te worden verstoord. Op deze 
wijze komt ook de politieke democratie in gevaar. 
Anderzijds zijn er ook gevaren verbonden aan opper
vlakkige vormen van politiek pluralisme. Politiek plu
ralisme is imrners meer dan het elkaar aan de top af
wisselen van elites. Zij dienen te wortelen in de bevol
king zelf, en daarmee in de sociaal-economische ver
houdingen. Dat houdt in dat die bevolking dan ook in 
de gelegenheid dient te zijn werkelijk te participeren in 
het politieke proces. Zo niet, dan dreigt een opper
vlakkig politiek pluralisme het economisch pluralisme 
in de kiem te smoren. Dan komt er ook van de verwe
zenlijking van de sociaal-economische mensenrechten 
weinig terecht. 
Economisch pluralisme is dus een noodzakelijke, 
maar geen voldoende voorwaarde voor het verwezen
Jijken van democratie en van de rechten van de mens. 
Doch politiek pluralisme is dat evenmin. Het grote 
evenwichtsprobleem is hoe te voorkomen dat het 'sur
plus', de weg tussen het noodzakelijke en het voldoen
de, wordt afgeroomd, hetzij door economische 
machtsconcentraties, hetzij door elkaar bestrijdende 
politieke elites. In beide gevallen staan grote delen van 
de bevolking buiten spel. · 

Beleidsaanbevelingen 
Het derde en Jaatste hoofdstuk van het hoek draagt als 
titel: Mensenrechten en socialistisch buitenlands be
leid. De hierin door Krop gemaakte opmerkingen over 
de praktijk van het socialistische beleid van de PvdA 
heb ik reeds aan het begin van deze beschouwing ge
memoreerd. Het overgrote dee! van dat hoofdstuk · 
handelt echter over de mogelijkheden en onmogelijk
heden van een socialistische buitenlandse politiek in 
het algemeen. Krop geeft daarover een aantal interes-
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sante opmerkingen ten beste die een afzonderlijke 
bespreking waard zouden zijn. Ik wil mij echter in de
ze beschouwing beperken tot het hoofdthema: de 
mensenrechten in het kader van die politiek. 
Die brengt mij ten slotte bij Krops concrete aanbeve
lingen. De eerste is, uiteraard, een pleidooi om de 
mensenrechten een duidelijke plaats te geven in de so
cialistische benadering van buitenlandse verhoudin
gen en van buitenlands beleid. Daartoe gelden drie 
motieven: eigenbelang (het scheppen van een gunstige 
internationale omgeving voor een sociaal-democrati
sche ontwikkeling in eigen land), het temperen van het 
machtselement in internationale verhoudingen, en 
- belangrijkste overweging - de eigen geloofwaar
digheid van het socialisme als internationale bewe
ging. Maar er zijn ook grenzen aan de prioriteit van de 
mensenrechten. Socialisten zullen zich tot het uiterste 
voor de mensenrechten moeten inzetten, maar ook zij 
zullen deze prioriteit in het buitenlands beleid moeten 
afwegen tegen de behartiging van andere nationale 
(economische) belangen. Zulk een afweging vindt 
plaats tussen de polen van ideaal en realiteitszin . Uit
eindelijk worden de grenzen bepaald door overwegin
gen van nationale en internationale veiligheid. 
Krops aanbevelingen bevatten de nodige nuances. Die 
worden nog versterkt door het argument dat democra
tisering nu eenmaal tijd vergt en niet goed van buiten
af maakbaar is. 'Duurzame verbetering van mensen
rechten kan aileen worden bevochten en behouden 
door de belanghebbenden zelf ... (Dat is) geen aan
moediging . . . voor een politiek van afzi}digheid, 
maar voor een het bewustzi}n dat een socialistische 
mensenrechtenpolitiek zo mogeli}k steeds aansluiting 
moet zoeken bij lokaal verzet en lokale democratische 
aspiraties'. 37 Daarom wijst Krop niet aileen ' blind en
thousiasme' maar ook ' kritische afzijdigheid' af, en 
pleit in plaats daarvan voor een politiek van 'princi
piele maar genuanceerde betrokkenheid'. 3 8 

Krop werkt die nuancering ook uit in haar consequen
ties voor de wijze waarop mensenrechtenbeleid in de 
praktijk kan worden gevoerd. Daartoe sluit hij zich 
aan bij het onderscheid dat Stanley Hoffmann maakt 
tussen twee categorieen van structurele schendingen 
van mensenrechten.39 De eerste kan omschreven wor
den als 'uitwassen van traditionele geweldsconflicten' 
(stammen- en etnische conflicten; traumatische gevol
gen van de strijd om de zelfbeschikking; de uitwerking 
van al dan niet geslaagde revoluties) . De oplossing 
hierbij moet vooral gezocht worden in de vestiging van 
nieuw politiek gezag, waartoe buitenlandse bei"nvloe
ding soms kan bijdragen. De tweede categorie is die 
van de institutionalisering van geweld: de discrimine
rende en onderdrukkende regimes en het gei"nstitutio
naliseerde staatsterrorisme. Teneinde nate gaan hoe 
hierop vanuit het buitenland ter verbetering van de 
mensenrechtensituatie enige greep te krijgen knoopt 
Krop aan bij het bekende onderscheid tussen 'autori
taire' en ' totalitaire' regimes. Zij zijn beide repressief, 
maar de eerste Iaten de bestaande sociale structuur van 
hetland en de cultuur van de bevolking redelijk intact. 
Een dergelijk onderscheid wordt niet aileen gemaakt 
door nieuw-rechts (in de Verenigde Staten bijvoor~ 

beeld door Jeane Kirkpatrick4°), ook door links. Ech
ter, niet aileen wordt er vanuit verschillende politieke 
invalshoek verschillend geoordeeld over het autoritai
re dan wei totalitaire karakter van specifieke regimes 
(bijvoorbeeld over Zuid-Afrika), rechts en links ver
schillen ook van mening over de juiste politiek om de
ze regimes van buitenaf te bei"nvloeden. Rechts kiest 
voor een politiek van 'constructieve betrokkenheid' 
ten opzichte van autoritaire regimes, teneinde het hun 
te vergemakkelijken zonder al te vee! schokken de 
overstap te maken naar democratische verhoudingen. 
Doch juist vanwege het intact blijven van de bestaande 
structuur en cultuur in die Ianden, acht links dergelij
ke regimes inherent instabiel en dus vatbaar voor ex
terne druk. Daarom wordt gekozen voor het opvoeren 
Vl\n die druk. Zo'n politiek van confrontatie acht 
rechts daarentegen voorbehouden tegenover totalitai
re regimes, omdat deze van binnenuit onveranderbaar 
zouden zijn. Deze regimes worden door links bena
derd met een politiek van ontspanning, teneinde een 
gunstig klimaat te scheppen voor binnenlandse libera
lisering. 
Krop is van mening dat beide benaderingen defecten 
vertonen, die in hoofdzaak zijn toe te schrijven aan de 
gehanteerde tweedeling autoritair-totalitair. Sommige 
autoritaire dictaturen voeren een totalitair beleid. Niet 
aile totalitaire regimes blijken in staat de structuur en 
cultuur van hun land volledig in de greep te krijgen . 
Dat maakt dat de relatie tussen externe druk en bin
nenlandse veranderingen minder ondubbelzinnig. En 
dus luidt, aldus Krop, 'de conclusie . . . dat de ene be
nadering.de andere steeds minder uitsluit '. 4 1 Het enige 
criterium dat uiteindelijk de doorslag moet geven, zo 
voegt hij daar aan toe, is de effectiviteit van de be
moeienis. Die effectiviteit is groter naarmate een der
gelijk beleid bredere steun ondervindt. Daarom dient 
het afwegingsproces openlijk te geschieden. 'lndien de 
in deze studie bepleite benadering wordt gevolgd zal 
de sociaal-democratie telkens haar strategische en tac
tische overwegingen met betrekking tot de bestrijding 
(of niet-bestrijding) van specifieke schendingen pu
bliekelijk ter discussie stellen '. 42 

Wat is hier nieuw aan? Na de buitengewoon interes
sante theoretische analyse in de eerdere hoofdstukken 
maken Krops beleidsaanbevelingen minder indruk. 
Zij zijn zo genuanceerd dat men het er aileen maar mee 
eens kan zijn. Krop heeft de criteria helder neergezet, 
concludeert dat zij om vele redenen van geval tot geval 
moeten worden afgewogen, en stelt vast dat dit een 
moeilijk afwegingsproces is . Inderdaad. Wellicht kan 
de openbare discussie over het mensenrechtenbeleid, 
die de afgelopen twintig jaar binnen de PvdA heeft ge
woed, als een voorbeeld van zo'n afwegingsproces 
worden beschouwd. 

Conclusie 
Met de hoofdlijn van Krops betoog en met zijn belang
rijkste conclusie - namelijk dat de mensenrechten 
niet kunnen worden verwezenlijkt zonder democratie, 
en dat voor die democratie zowel politiek als econo
misch pluralisme noodzakelijk zijn - ben ik het ge
heel eens. Het hierboven gegeven commentaar op het 
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theoretische dee! van zijn studie bevat in hoofdzaak 
een tweetal kritische kanttekeningen. De eerste betreft 
de onderbelichting van de relatie groei-verdeling in 
Krops analyse van ondermijnende werking van de de
mocratie die het gevolg is van hetgeen Krop de onder
waardering van de markt noemt. De tweede heeft be
trekking op de dynamiek van het proces waarin het 
noodzakelijke evenwicht tussen politiek en econo
misch pluralisme tot stand moet worden gebracht. 
Ik stelde aan het begin van mijn artikel minder geluk
kig te zijn met Krops beschrijving van de feitelijke po
litiek die vanuit de PvdA ter zake is gevoerd. Krop 
plaatst terecht een groot aantal vraagtekens, maar die 
hebben naar mijn mening meer betrekking op de dis
cussie binnen de sociaal-democratie dan op de uit
komst daarvan in termen van werkelijk gevoerd be
leid. Zijn beleidsaanbevelingen bevestigen de indruk 
dat die intensieve en openlijke discussie inderdaad kan 
leiden tot een goede afweging en tot het genuanceerde 
beleid dat Krop voorstaat. 
Krop schrijft aan het eind van zijn studie: 'De mensen
rechten zijn niet aileen een politiek, ze zi}n in de eerste 
plaats een orienta tie op politiek en maatschappij'. Dat 
uitgangspunt is in overeenstemming met hetgeen Krop 
omschrijft als de dubbele doelstelling die ten grond
slag ligt aan zijn boek: door omarming van de mensen
rechten de internationale orientatie van de sociaal
democratie te verhelderen en tegelijkertijd de band 
met de liberale democratie te verstevigen. Tot het ver
wezenlijken van die dubbele doelstelling heeft de 
auteur een zeer stimulerende bijdrage geleverd. 
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De Amerikaanse Democraten na acht jaar 
Reagan 

De Democratische Partij in de Verenigde Staten staat 
dit jaar weer voor verkiezingen. Het is goed om het 
meervoud te gebruiken, want het gaat om meer dan de 
verkiezing van een nieuwe president. We weten dit al
lemaal natuurlijk wei, maar we geven ons er niet altijd 
voldoende rekenschap van. Het gaat in de Verenigde 
Staten altijd om een veelheid van verkiezingen, voor 
een veelheid van openbare ambten - uitvoerende, 
wetgevende, rechtsprekende - op een veelheid van 
bestuurlijke niveaus, dat van de gemeente, van de 
county, van de deelstaat, en van de federatie . De een
voudige vraag welk van de twee partijen op zeker mo
ment 'aan de macht' is, is dan ook eigenlijk niet te 
beantwoorden. De Democratische Partij heeft voor 
het grootste deel van de naoorlogse periode bijvoor
beeld ruim twee maal zo veel gouverneurs van deelsta
ten geleverd, heeft Ianger dan de tegenstander een of 
beide huizen van het Congres beheerst, maar heeft 
sinds de Roosevelt-Truman periode het president
schap vaak aan de Republikeinen moeten overlaten. 
Welke van de twee partijen is dan de 'natuurlijke rege
ringspartij'? De vraag is niet te beantwoorden. 
Was zij het wei, dan zou het antwoord ons nog weinig 
zeggen. Achter het partij-etiket verzarnelt zich in 
Amerika een ideologische verscheidenheid die in 
Europese partijverhoudingen ongekend is. Een tref
fend staaltje daarvan leverde Michael Dukakis met 
zijn keuze van Lloyd Bentsen als kandidaat voor het 
vice-presidentschap. Dat ging onder het mom van de 
samenstelling van een 'balanced ticket' - een eerbied
waardige overweging in de Arnerikaanse electorale 
strategie, maar dit keer merkwaardig dubbelsnijdend. 
Normaal slaat de.. term op regionaal evenwicht. 
Iemand uit het Noorden zal een zuiderling als mede
kandidaat kiezen om zijn weerklank buiten het Noor
den te vergroten. Maar nu koos een man uit Nieuw
Engeland een Texaan uit, deels om zijn kansen in het 
Zuiden te vergroten, maar vooral ook, lijkt het, op 
programrnatische gronden. Bentsen heeft op vee! pun
ten het beleid van de regering-Reagan gesteund en lijkt 
Dukakis te moeten vrijwaren van het stigma een 'free
spending liberal' te zijn in de binnenlandse politiek, en 
in de wereldpolitiek bereid tot verkwanseling van 
Amerika's kracht. Zoals een humorist het in deDavid
Lettermanshow op de Amerikaanse televisie zei: 
'Waarom een "balanced ticket" voor een partij, alsje 
uit twee kan kiezen?' Dat is aileen in Amerika maar 
grappig, omdat men daar zo weinig gewend is aan 
ideologisch en programmatisch geprofileerde partij
en . 
Er is nog iets dat de zaken in onze ogen ingewikkeld 
maakt. Als de Arnerikanen een president kiezen, doen 
zij verschillende dingen in een. Zij kiezen niet aileen 

een regeringsleider, maar ook een staatshoofd, niet ai
leen iemand op grond van zijn praktische beleids
voorstellen en zijn leiderschapskwaliteiten, maar ook 
iemand op grond van zijn symboliseringstalent. Hij 
(of zij) moet in staat zijn uitdrukking te geven aan eni
ge hoofdcontouren van een nationaal zelfbeeld. Spe
ciaal daarin lag Reagans kracht. Moeiteloos beli
chaamde hij de collectieve herinnering van generaties 
Amerikanen aan het schemerduister van de bioscoop. 
De historicus Garry Wills heeft daar in zijn Reagan's 
America: Innocents at Home een schitterende analyse 
was gegeven. Het gaat voorbij aan Reagan als rege
ringsleider (daar moeten latere historici zich maar 
over buigen), maar het geeft haarscherp de verleidelij
ke charme aan van Reagan als staatshoofd. 
Daar ligt het eerste probleem van Michael Dukakis op 
de weg naar het Witte Huis . Hij is van nature meer ge
neigd zich te presenteren als regeringsleider, als man 
van bestuurlijk talent, en hij zal er een punt van maken 
dat na acht jaar Reagan-bioscoop het nu tijd is om 
ogenknipperend weer eens het harde Iicht van de wer
kelijkheid in te gaan. Maar ook hij ontkomt niet aan 
de historische opdracht om die diepere lagen van het 
nationaal bewustzijn aan te spreken en thema's te vin
den die daar weerklank krijgen. Zijn rede op de De
mocratische Nationale Conventie was een eerste po
ging daartoe. Niet-Amerikanen hebben altijd wat 
moeite met het plaatsen van Arnerikaanse politieke re
toriek. Hen vallen vooral de gemeenplaatsen op ('We 
are the party that believes in the American dream'; 'It 
is time to meet the challenge of the next American 
frontier '), maar zij kunnen slecht beoordelen wat voor 
effect ze hebben op een Amerikaans gehoor. Dukakis 
gebruikt deze stijlfiguren vooral om zichzelf te plaat
sen in een gangbaar Amerikaans succesverhaal: van 
immigrantenzoon tot president. Zo haakt hij in op een 
thema dat vooral de aanhang van de Democratische 
Partij kan bezielen, als de partij van Amerika' s etni
sche minderheden. Vooral onder de 'white, working
class ethnics' bevinden zich nogal wat overlopers naar 
het Reagan-kamp. Dukakis hoopt ze terug te winnen 
met een beroep op hun belangen ('good jobs at good 
wages'), met een belofte van grotere aandacht ('this 
election is not about overthrowing governments in 
Central America; it's about creating jobs in middle 
America'), maar vooral ook door zichzelf af te schil
deren als de succesvolle belichaming van hun collectie
ve dromen en verwachtingen - meer dan dat: door de 
sage van het immigrantenbestaan af te schilderen als 
het centrale thema van de Amerikaanse Droom (' ... 
the dream that carried me to this platform is alive to
night in every part of our country - and it's what the 
Democratic Party is all about'). 

Rob Kroes 
Directeur van het Amerika 
Instituut van de Universiteit 
van Amsterdam 
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Dilemma's 
De strategie is duidelijk: de aardig gevonden overstap 
van 'Central America' naar 'middle America' geeft 
aan dat Dukakis duidelijker dan voorgaande Demo
cratische kandidaten, zoals McGovern of Mondale, 
zijn koers uitzet op het brede maatschappelijke mid
den. AI te vaak was juist dat midden afgeschrikt door 
en Democratische Partij die uitgeleverd leek aan luid
ruchtige minderheden. Maar ondanks alle vertoon 
van brede eenheid op hun Iaatste nationale conventie 
blijven de dilemma's van iedere Democratische presi
dentskandidaat ook nu duidelijk. Als het een van de 
taken van een presidentskandidaat is een mystieke 
band te leggen tussen zijn loopbaan en het lot van 
Amerika, lijken Republikeinen zich makkelijker te 
kunnen beroepen op algemene Amerikaanse symbo
len. Als ze de belichaming moeten zijn van 'een zeker 
Amerika', betekent dat voor Republikeinen en Demo
craten twee verschillende dingen. 
'Een zeker Amerika' neemt bij Republikeinen vaak de 
epische allure aan van 'een Amerika, zeker van zich
zelf', en hun kandidaten (met uitzondering wellicht 
van Nixon) weerspiegelen dat ook. Makkelijker dan 
Democraten afficheren zij zich als representant van 
een gevestigd Amerika en manipuleren zij symbolen 
van nationale eenheid en samenhang. 'Een zeker 
Amerika' is bij de Democraten altijd aanzienlijk meer 
precair, bijna 'een onzeker Amerika'. Als een partij 
die historisch, nu al meer dan anderhalve eeuw lang, 
zijn verkiezingsstrategie heeft uitgezet op het binnen
halen van de immigranten, heeft zij permanent bloot
gestaan aan het weglekken van kiezers die zich voile
dig Amerikaan waren gaan voelen. De Democraten 
bleven altijd zitten met de onvervulde verlanglijsten 
van segmenten van de bevolking, de negerbevolking, 
nieuwe groepen immigranten, en met de nieuwe eman
cipatieverlangens van groepen als vrouwen en homo
fielen . Eerder dan de Republikeinen vertonen de De
mocraten een beeld van verdeeldheid, van intern con
flict, en van vervreemding van delen van hun aan
hang. Tegen die achtergrond moeten we de retorische 
kunstgreep van Dukakis plaatsen: niet aileen is de 
Amerikaanse Droom de centrale uitdrukking van alles 
waar Amerika voor staat, de Democratische Partij is 
de natuurlijke bewaker van de nationale credo. Toch 
is bet duidelijk dat die retoriek een hoeveelheid dilem
ma's versluiert, die de tegenpartij niet zal nalaten aan 
het Iicht te brengen. 
Veel van de verkiezingscampagne zal zich op dat reto
risch vlak voltrekken, in hoogdravende termen als het 
gaat om zelf-affichering van de twee kandidaten, in 
ontluisterende schimpscheuten als het de tegenstander 
betreft. Ook als Dukakis in zijn aanvaardingsrede 
aankondigde dat dit een verkiezingsstrijd rond issues 
zou worden, moeten we daar geen hoge verwachtingen 
van hebben. Hij heeft zich wat dat betreft al te zeer in 
de hoek gemanoeuvreerd, zij het op begrijpelijke tac
tische gronden. Gezien zijn keuze van Bentsen, kan hij 
niet al te direct het Reagan-beleid aanvallen, want de 
tegenstander zou dat kunnen uitleggen als aanvallen 
op zijn eigen running mate. Evenmin kan, en wil hij 
kennelijk, zich vereenzelvigd zien met de traditionele 
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Democratische programpunten, zoals belastingverho
ging. Juist om die verdenking weg te nemen, koos hij 
immers Bentsen aan zijn zijde. Ook hier dus, waar het 
gaat om de presentatie van een alternatief beleid, die
nen zich tal van dilemma's aan die Dukakis eerder no
pen tot versluiering dan tot politieke helderheid. 
We doen er voor de wat langere termijn goed aan dit 
terrein van verkiezingsstrategie en -tactiek te Iaten 
voor wat het is, en eens te kijken naar de uitdagingen 
waar iedere nieuwe Amerikaanse president voor zal 
komen te staan, ongeacht zijn partij, ongeacht zijn 
verkiezingsuitspraken. En misschien is het mogelijk 
aan de hand van de schaarse programmatische voor
stellen die Dukakis heeft gedaan te schetsen waar de 
verschillen tussen Democratisch en Republikeins be
leid in de komende jaren zouden kunnen liggen. 

Weinig speelruimte 
De wichelaars van het politiek gesternte vragen zich 
steeds weer af of bij presidentsverkiezingen de buiten
landse of de binnenlandse politiek de doorslag geeft. 
Recent statistisch onderzoek lijkt daar het antwoord 
op gevonden te hebben. De uitslag van de presidents
verkiezingen blijkt vooral af te hangen van een beslis
send gegeven van economische aard: het groeicijfer 
van de nationale economie in de maanden vooraf
gaand aan de verkiezingen. Bij een groei van ruim 
twee procent is de voorspelling statistisch gegrond dat 
de zittende partij aan de macht blijft, bij een lagere 
groei wint de tegenpartij. President Carter ging vol
gens die Iezing niet roemloos ten onder door de mo
lensteen rond zijn nek van het gegijzelde ambassade
personeel in Teheran; zijn nederlaag zou al bezegeld 
zijn geweest door de economische toestand in Ameri
ka. Afgaande op de huidige gegevens zou dat beteke
nen dat Busch de beste kansen heeft op de overwin
ning in november. 
Het is onmiskenbaar zo dat vele conjuncturele seinen 
op het ogenblik op veilig staan. De werkloosheid is be
trekkelijk laag, de inflatie eveneens, en de economi
sche groei is bevredigend. Het zijn gegevens van struc
turele aard - het aanhoudend overheidstekort en het 
tekort op de betalingsbalans - die voor de langere ter
mijn stormsignalen geven. Wie ook de verkiezingen 
wint, hij zal er niet aan ontkomen die twee samenhan
gende problemen aan te pakken. Als Dukakis er in 
slaagt die ongerustheid over de wat verdere toekomst 
tot een verkiezingspunt te maken - en gegeven de 
korte-termijnsignalen is dat zeer twijfelachtig - kan 
dat hem over de drempel helpen. Eenmaal in het Witte 
Huis zal hij eerder dan Bush bereid zijn tot pijnlijke 
ingrepen, vooral gericht op het terugdringen van het 
overheidstekort en van de particuliere consumptie. 
Wil Amerika op langere termijn af van zijn betalings
balanstekorten, dan zal het zijn nationale spaarquote 
moeten verhogen, door vermindering van overheids
en particuliere bestedingen. Dat hoeft niet uitsluitend 
door verhoging van de inkomstenbelasting - al ver
wacht men dat altijd wei van de Democraten - het 
kan ook door gerichte verhoging van accijnzen, of in
voerheffingen, op een strategisch goed als olie. Een 
blad als de Londense Economist pleit al jaren voor het 
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laatste, met name accijnsverhoging. In een wereldolie
markt met neerwaartse prijsbewegingen, zou accijns
verhoging voor de consument betrekkelijk onopge
merkt blijven, bet zou ongewenste stijging van bet 
olieverbruik tegengaan, en een belangrijke bijdrage le
veren aan de vermindering van bet overheidstekort. 
Daarmee vergeleken lijken enigszins drastische be
lastingverhogingen politiek moeilijk haalbaar en ook 
niet wenselijk. Juist gezien de hachelijke ondergrond 
waarop zich vee! van het huidige economische herstel 
en de omvorming van de Amerikaanse economie naar 
gerichtheid op buitenlandse markten voltrekt, kan 
iedere bruuske trap op de rem de onvoorziene neer
waartse spiraal van een economische wereldrecessie 
teweegbrengen. 
Als bij de inkomsten de speelruimte voor de Democra
ten al heel gering is, geldt iets soortgelijks in de sfeer 
van de bezuinigingen. Vele punten van kritiek van de 
Democraten op het Reagan-beleid, op de gebieden van 
onderwijs, sociale voorzieningen, defensie, bieden ze
ker geen zicht op vermindering van uitgaven. Alleen a! 
voor de defensie - zeker een terrein waar de overheids
inspanning onder Reagan stijging van het overheidste
kort heeft gebracht - lijken Dukakis' ideeen niet in 
eerste instantie bezuinigingen op te leveren. Als hij in 
plaats van Reagans grandioze SDI, een CDI - een 
Conventional Defense Initiative-bepleit, laat hij nate 
vermelden dat juist de modernisering van de conventi
onele bewapening een kostbare zaak is. En een wat al
gemener retorisch wapen als vermindering van de 
spanning in de wereld (met toch altijd de implicatie 
van vermindering van de defensielasten) is hem uit 
handen geslagen door de dramatische kentering in de 
verhouding tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde 
Staten, teweeggebracht door Reagan en Gorbatsjow. 
Meer in bet algemeen liggen de kaarten slecht voor het 
traditionele Democratische verzet tegen Amerikaans 
machtsvertoon in de wereld, tegen militaire macht als 
middel van buitenlandse politiek. Juist nu, in de ver
kiezingstijd, lijkt Reagan zijn oude veine herkregen te 
hebben en een aantal slagen binnen te halen ten koste 
van de Democraten. Het Amerikaanse machtsvertoon 
in de Perzische Golf is uit te leggen als een factor die 
aan de Iraanse oorlogsmoeheid heeft bijgedragen. 
Onverwacht en ironisch genoeg gaf het bewind in Te
heran steun aan die lezing en noemde het zelfs het 
neerhalen van een lijnvliegtuig hoven de Golf als een 
van de redenen van zijn bereidheid tot beeindiging van 
de oorlog met Irak. Wat Nicaragua betreft is bet a! 
niet anders. Toen na aanhoudende druk van de Demo
craten Washington besloten had zijn hulp aan de Con
tra's stop te zetten, duurde bet niet lang of bet Sandi
nistische bewind ging er met zijn wonderlijk gebrek 
aan gevoel voor timing toe over voor de zoveelste maal 
de binnenlandse oppositie de mond te snoeren, en hun 
Democratische vrienden in de Verenigde Staten voor 
schut te zetten. Het maakt het Dukakis niet makkelij
ker voor Centraal-Amerika nog duidelijke lijnen uit te 
zetten zonder de Republikeinen tot stemmenwinnend 
hoongelach te verleiden. 
Het mag op a! dergelijke gronden de Republikeinen in 
de huidige verkiezingsperiode dan meezitten, de won~ 

derlijke paradox doet zich voor dat het niet alles eufo
rie is wat de klok slaat in Amerika. Een aardige indica
tie daarvoor vormt een aantal bestsellers de laatste ja
ren, die in de spraakmakende gemeente de toon en in
houd van de dagelijkse conversatie hebben bepaald. 
Zij ademen eerder een sfeer van teloorgang, van ver
val, van bet einde van een tijdperk. Boeken als The 
Closing of the American Mind van Allan Bloom, The 
Rise and Fall of the Great Powers van Paul Kennedy, 
of het in najaar verschijnende, maar reeds bij voor
baat een bestseller, The Third Century: America van 
Joel Kotkin en Yoriko Kishimoto, zijn daar voorbeel
den van. AI dergelijke hoek en brengen problemen on
der woorden, die beide politieke partijen, maar spe
ciaal de Democraten, tot.diepgaande herbezinning op 
hun traditionele opvattingen zouden moeten dwingen. 

Veranderhigsgezindheid 
Waarom speciaal de Democraten? We gaven in het be
gin a! aan, hoe de Democraten zichzelf zien als de par
tij die altijd open heeft gestaan voor water veranderde 
aan Amerika, of dat nu de immigranten zijn, van 
steeds wisselende herkomst, of de veranderende agen
da van sociale problemen in Amerika. Steeds waren 
het de Democraten die bereid waren de overheid te 
ontwikkelen tot een instrument van collectieve actie, 
met name in deze eeuw, van president Wilson af. De 
Republikeinen wierpen zich toch altijd meer op als de 
partij van terugkeer, van restauratie, van een verwij
dering van 'on-Amerikaanse' uitwassen. De hele 
Reagan-revolutie stond toch vooral in dat teken van 
het wegnemen van vee! dat onder Democratische 
auspicien gegroeid was en in de ogen van Republikei
nen een belemmering was gaan vormen van een vrij 
maatschappelijk Ieven, in economische, maar ook in 
sociale verhoudingen. Het hele apparaat van beheer, 
regulering en maatschappelijke interventie was in de 
ogen van de Republikeinen (en van menige Democra
tische Neo-Conservatief) debet aan het beeld van stag
natie, politieke overspanning en economische inflatie 
van de late jaren zeventig. Misschien waren zij de 
eersten die reageerden op een intultie van Amerikaans 
krachtsverlies, economisch en militair. Maar para
doxaal genoeg heeft misschien juist hun inspanning 
voor het herwinnen van militaire kracht verder bijge
dragen aan de uitholling van Amerika's economische 
kracht. Speciaal die paradox staat centraal in het hoek 
van Kennedy. 
We moeten oppassen hier voorbarige conclusies uit te 
trekken. Kennedy zelf heeft daar voor gewaarschuwd. 
Wat menigeen in defaitisme aanziet als tekenen van 
Amerika's economische neergang en verlies aan inter
nationale economische veerkracht, zijn in feite blijken 
van de groei en opkomst van andere economieen, 
naast de Amerikaanse - een ontwikkeling die men ja
renlang beweerd heeft na te streven en die men zou 
moeten verwelkomen. Natuurlijk voltrekt geen ver
schuiving in internationale economische krachtsver
houdingen zich pijnloos. Zij vormen evenzovele uit
dagingen, waar gevestigde nationale economieen bij 
voortduring op moeten reageren. En speciaal daar 
lijkt de Democratische Partij zich het minst haar roe-
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ping van partij van de verandering bewust te zijn, en 
meer geneigd dan de Republikeinen zich te verschan
sen achter het bestaande met een beroep op bescher
ming van werkgelegenheid. Als zich op dit terrein in de 
komende decennia de grote uitdagingen aan Amerika 
voordoen, dwingt dat speciaal de Democraten tot een 
vernieuwing van hun denken. Daarvan hebben zij tot 
dusver weinig blijk gegeven. 
Ook op een ander terrein, dat misschien nog meer cen
traal de traditionele rol en roeping van de Democraten 
raakt, is behoefte aan nieuwe antwoorden. Het is een 
terrein waarvan prikkels en bedreigingen uitgaan, zo
als de boeken van Bloom en Kotkin en Kishimoto Ia
ten zien. De laatste twee ontvouwen in feite een hoop
vol en dynamisch perspectief voor Amerika in zijn 
derde eeuw, al is het een beeld dat menige Amerikaan 
de angst om het hart zal doen slaan. Zij baseren zich 
op twee gegevens die nu al hun stem pel zetten op Ame
rika: de verschuiving in Amerika's economische 
orientatie naar het bekken van de Stille Oceaan en de 
verschuiving in samenstelling van de immigra
tiestroom, nu in toenemende mate afkomstig uit 
Latijns-Amerika en Azie. Zoals zij het voorstellen zal 
Am erika meer dan ooit tevoren en 'nation of nations' 
worden, afkomstig uit heel de wereld. Het zal daarom 
zijn zelfbeeld moeten afleggen van een natie met voor
al Europese wortels en van een cultuur die in de hoofd
stroom van de Westerse beschavingsgeschiedenis 
thuishoort. Die visie is voor velen nauwelijks verleide
lijk. Zij schetst eerder een apocalyptisch einde der tij
den dan een wenkend perspectief. 
Toch zou het Democraten meer moeten aanspreken 
dan de Republikeinen. In Amerika's cultureel panthe
on staan al cosmopolitische geesten als Emerson en 
Whitman, die meer dan een eeuw geleden in vervoe
ring deze bestemming van Amerika als mondiale 
smeltkroes en bakermat van een nieuw wereldcultuur 
bezongen. En er is nog wei tijd. Dit soort veranderin
gen gaat langzaam. De groezelige immigranten uit 
Zuid- en Oost-Europa, die een eeuw geleden de hoofd
moot van de immigratie uitmaakten en zelf toen niet 
erg hartelijk werden binnengehaald, hebben tot nu toe 
nodig gehad om een trotse presidentskandidaat te le
veren. Maar zeker de partij van Dukakis zal die tijd 
moeten gebruiken om de sombere diagnose van een 
man als Bloom te beantwoorden. Volgens hem en an
deren is er nu al op grote schaal sprake van dat het cul
tureel erfdeel van de Westerse beschaving, gezien als 
een patroon van groei en zinvolle samenhang tussen 
heden en verleden, aan ontmanteling onderhevig is in 
Amerika. Het is wat vee! gevraagd om de antwoorden 
te verlangen in een aanvaardingsrede tijdens de Natio
nale Conventie. Maar als het er om gaat zich op te wer
pen als de natuurlijke behartiger van Amerika's ver
anderende nationale bestemming, dan zullen de De
mocraten wat verder moeten kijken dan de komende 
verkiezingen. 

En Jesse Jackson? Een vraag die velen voor de korte 
termijn de meest klemmende lijkt. Nog nooit is een 
zwarte politicus zo succesvol geweest als hij. Wat in de 
jaren vijftig en zestig een brede buiten-parlementaire 
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beweging was, vereenzelvigd met de persoon van Mar
tin Luther King, heeft Jackson binnen de Democrati
sche Partij weten te Joodsen. Het is zijn kracht en te
vens zijn zwakte. Hij heeft een enthousiaste kiezers
schare weten te verzamelen en zal zich er zonder twij
felloyaal voor inzetten die naar de stembus te krijgen 
in november. Dat zal niet zonder tegenprestatie gaan 
van de Democratische Partij, in de vorm van pro
grammatische toezeggingen of strategische benoemin
gen. 
Daar Jigt ook de zwakte van Jackson. Nog steeds is hij 
tezeer de man die toch vooral een segment van de kie
zers vertegenwoordigt en daardoor het oude beeld kan 
oproepen van de Democratische Partij als een partij, 
uitgeleverd aan deelbelangen. Jackson zelf heeft zich 
ingespannen dat beeld te niet te doen en zich als een 
kandidaat met bredere weerklank op te werpen. Hij is 
daar ook ten dele in geslaagd. Toch, als puntje bij 
paaltje komt, bepaalt zijn rol en betekenis zich tot 
zwarte voorman van een zwarte aanhang. Hoever hij 
ook gekomen is dit jaar, dat maakt hem als zwart poli
ticus nog steeds tot een overgangsfiguur, halverwege 
King en zijn Burgerrechtenbeweging en die toekomsti
ge zwarte politicus, van wie men zich nauwelijks de 
huidskleur meer bewust zal zijn. 
Nu a! is huidskleur meer een sentimentele verenigings
grond geworden dan dat zij zou staan voor een echte 
gemeenschap van belangen. De afgelopen twintig jaar 
heeft de zwarte bevolking een duidelijke uitwaaiering 
vertoond. Of moet-men zeggen: een scheiding van we
gen? Er is een betrekkelijk omvangrijke zwarte mid
denklasse ontstaan, gevarieerd naar opleiding en 
werkkring. Zij heeft weinig meer gemeen met die on
derklasse van arme zwarten in de Amerikaanse bin
nensteden, met aile problemen van geringe scholing, 
werkloosheid, ongehuwd moederschap, drugsversla
ging en slechte huisvesting. Aile ins panning onder De
mocratische auspicien, gericht op positieve discrimi
natie (affirmative action) of op actieve integratie, is 
eigenlijk aan die probleemgroepen voorbijgaan. Re
publikeinse plannen over belastingvrijhavens in de 
binnensteden teneinde daar economische activiteit te 
creeren, zijn bij plannen gebleven. Misschien dat de 
Democraten dat soort ideeen eens tot uitvoer zouden . 
moeten brengen. 
Of men nu over immigranten spreekt of over de Ame
rikaanse negerbevolking, het zijn slechts twee manie
ren om structurele problemen van de samenleving in 
de Verenigde Staten onder woorden te brengen waar 
de Democratische Partij zich traditioneel voor heeft 
ingezet. De Reagan-revolutie heeft in vele opzichten 
een aanval betekend op de antwoorden die de Demo
craten voor dergelijke problemen hadden ontwikkeld. 
Hoezeer de verkiezingsstrijd ook zal gaan om de ver
overing van het politieke midden, en een politieke re
toriek zal vergen die voorbij lijkt te gaan aan deze aan
houdende problemen, de Democratische Partij zal 
zich niet voor langere tijd als de 'natural party of go
vernment' kunnen presenteren, als ze niet in staat is 
dergelijke lange-termijn problemen opnieuw te door
denken. 



ar
tti
te
rs
rij
:en 
.an 
ro
in-

hij 
ie
an 
:ij , 
.ch 
:en 
j is 
bij 
tot 
hij 
•li
:ge 
:ti
de 

ss
lte 
tar 
ng 
le
id
en 
m
in
lg, 
la
>e
lli-
is 

~e-

de 
te 

de 
en . 

te
ie
in 
.ar 
:ft 
en 
0-

d. 
:r
·e
n
:al 
0-

is 
If-

Massamedia en sociaal-democratische 
beginselen van cultuurpolitiek 

Een jaar of twaalf geleden werd ik uitgenodigd - als 
Leids wetenschappelijk medewerker - bij Veroni
ca/tv uitleg te komen verschaffen over het kiesgedrag 
van jongeren. Aangezien ik van mijn collega's in Lei
den, die om strijd beweerden 'natuurlijk nooit' naar 
Veronica te kijken, niemand vooraf had gewaar
schuwd, meende ik er vrijwel zeker van te zijn dat ook 
niemand mij zou zien. (Dat leek mij trouwens een ge
ruststellende gedachte; het was per slot mijn eerste 
confrontatie met de tv-camera.) 
Dat liep de volgende ochtend allemaal iets anders. Op 
de een of andere manier hadden veruit de meesten het 
gezien - 'heel toevallig eigenlijk, want ik kijk nooit' 
- en ik had de uitleg van de faculteitsconcierge nodig 
om achter de verklaring te komen. Die immers geneer
de zich er absoluut niet voor mee te delen dat hij met 
plezier naar 'Starsky and Hutch' had zitten kijken en 
mijn gezicht in beeld kreeg, omdat hij het toestel nog 
niet had afgezet. Vervolgens was-ie blijven kijken; ge
lukkig was hij over mijn verrichtingen niet ontevre
den. Langs die weg kreeg ik echter het middel in han
den om mijn hypocriete collega's aan te pakken: ook 
die hadden natuurlijk 'Starsky and Hutch' gezien . 
Er is - ook nu nog - veel hypocrisie als het gaat om 
discussie in de spraakmakende gemeente (zowel in als 
buiten omroepland) over wat televisie is en kan. Het 
gaat in de eerste plaats om een medium dat ontspan
ning dient en waarin dus amusement de hoofdrol 
speelt en behoort te spelen. In het WRR-rapport Me
diagebruik bij verruiming van aanbod staat niet voor 
niets te lezen dat groter aanbod van programma's leidt 
tot verruiming van amusementsconsumptie. Kijkers 
willen primair door tv worden 'geamuseerd'; trou
wens verreweg de meeste kijkers, ook onze intellectue
le vrienden, die anders willen doen geloven. Voorzo
ver het amusement wordt aanvaard, is er weer de nodi
ge hypocrisie over de aard daarvan en vooral de 
hoofdzakelijk Amerikaanse commerciele herkomst. 
Maar opnieuw: als die Amerikaanse series zo wereld
wijd aanslaan bij een breed publiek, wijst dat dan op 
Amerikaans 'cultuurimperialisme' of wijst dat mis
schien eerder op vakmanschap? Dat blijkbaar niet zo 
gemakkelijk is te evenaren en dat aanslaat omdat het 
nu juist niet door en door Amerikaans is. 
Een in zijn soort opmerkelijk staaltje van dit soort hy
pocrisie is terug te vinden in de nota Duaa/ bestel, bin
go of fiasco van KRO, NCRV en VARA, uit januari 
ditjaar. Wat krijgen wij daar te lezen (p . 9): 'In vooral 
Amerikaans televisiedrama ziet men dat de verhaalin
houd van het programma vooral wordt bepaald door 
elkaar snel, in vaste spanningsbogen opeenvolgende 
uitingen van emotie en de daarop gerichte vormge
ving. Voor psychologische verdieping, een maat" 

schappelijk perspectief of een diepere gedachte is geen 
p/aats. Dergelijke series gaan steeds meer op elkaar /i)
ken en komen steeds verder af te staan van het dage
lijkse Ieven. Maar ze bepalen steeds meer de smaak 
van het televisiepubliek. ' 
Als het allemaal zo treurig is en zo op elkaar lijkt, 
waarom dan toch 'Hill Street Blues' , of 'St. Elsewhe
re', of 'Who's the boss'? Of is de Amerikaanse, com
merciele werkelijkheid niet helemaal de boeman die 
wij er van willen maken en iets gedifferentieerder dan 
in dit citaat weergegeven? Als wij over andermans 
produkten met minder huichelachtigheid bereid zijn te 
oordelen, kan daardoor wellicht ook het gezeur over 
het geld besteed aan 'Zeg 'ns Aa' of ' Medisch Cen
trum West' ophouden. De bijbehorende hoge kijkcij
fers zijn een indica tie dat die programma' s doen waar
voor zij waren bestemd; vervolgens zouden wij kun
nen afspreken dat die kijkcijfers geen waarborg zijn 
van hoge kwaliteit maar in elk geval ook geen garantie 
van gebrek daaraan. 
Televisie is geen vormingscentrum of scholingsmedi
um; naar zijn aard ook geen intellectueel medium zo
als de krant dat is. Het is in de eerste plaats een ver
strooiingsmedium dat in velerlei genres en op diverse 
niveaus kan amuseren; dat daarnaast op hoofdzaken 
nieuws en informatie kan bieden en dat (o .a . via 
gespreksprogramma's) in de huiskamer een conversa
tiedeelnemer extra introduceert. 
In dat opzicht valt van de Amerikaanse televisie nog 
wei wat te leren, met haar typische 'consumentencul
tuur': naar de mate waarin deze de informatie weet te 
dramatiseren (en daarin vaak effectief diepgang weet 
te ontwikkelen) en waarin zij tussen wereldnieuws en 
kijker veelal 'de gewone man of vrouw' invoert. 
Voorts is zij redelijk onafhankelijk, zowel van spon
sors als van politieke elites. 
Van belang daarbij is tevens dat gedrukte media ruim
te ordenen ten behoeve van individuele consumenten; 
televisie (en radio) ordenen tijd ten behoeve van, 
meestal, meer dan een consument tegelijk. Dat laatste 
verklaart waarschijnlijk het succes van goed gemaakte 
gespreksprogramma's. 

Sociaal-democratiscbe beginselen van cultuurpolitiek 
Het cultuurhoofdstuk uit het rapport Schuivende Pa
ne/en van de commissie-Pronk mag her en der - met 
weinig systematische argumenten overigens - zijn 
neergesabeld, zo gemakkelijk ben ik (als lid van de 
commissie) niet van het betoog daarin af te krijgen. 
Dat het in zijn kort aangebonden formulering minder 
pagina's in beslag neemt dan andere onderdelen is 
geen voldoende reden voor de veronderstelling dat het 
'dus' minder belangrijk is geacht door de auteurs. 

J.Tb.J. van den Berg 
Directeur van de Wiardi 
Beckman Stichting; redacteur 
van SenD. Tekst van de rede 
uitgesproken op de 
mediaconjerentie van de 
Anne Vondeling Stichting en 
de Wiardi Beckman Stichting 
op 23 april/988 
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Om te beginnen rekent het af met de gedachte dater in 
een pluriforme en gedifferentieerde samenleving als 
de onze naar een algemeen geldende ' socialistische 
cultuur' zou moeten worden gestreefd en dat er dus 
voor een stroming als de sociaal-democratie noodzaak 
zou zijn tot een eigen, verzuild of in elk geval hecht ge
organiseerd, informatie- en cultuurpatroon. De arbei
dersklasse moge in onze maatschappij nog op een aan
tal barrieres stoten als het gaat om materiele en cultu
rele mobiliteit; haar emancipatie moet in zeer vele op
zichten tegelijk als geslaagd worden beschouwd. Zij 
heeft geen 'rooie familie' meer nodig om zich staande 
te houden; zij maakt er ook steeds minder gebruik 
van. (Zie WRR-studie Mediabeleid en cultuurbeleid, 
p. 141-154.) 
Die emancipatie is intussen, onder Marcel van Dams 
Ieiding, ook door de V ARA aanvaard; naar het mij 
lijkt, terecht. In die zin 'ontzuilt' de VARA, zoals de 
dagbladen dat eerder hebben gedaan. 
Sociaal-democratische beginselen van cultuurpolitiek 
zijn nu, wat zij voor een dee! van haar aanhang, vooral 
sinds de Doorbraak steeds zijn geweest: niet
exclusieve, democratische beginselen: veelvormigheid 
van cultuurproduktie; waarborgen van algemene toe
gang tot cultuurconsumptie; garantie van zo hoog mo
gelijke kwaliteit. Gegeven de Europese ontwikkeling 
kan daaraan worden toegevoegd: bescherming en ont
wikkeling van Nederlands cultureel erfgoed; ook a! is 
er niet dagelijks het 'Wilhelmus' bij nodig. 
Vraag is: met welk ordeningsprincipe worden deze 
drie beginselen (die elkaar niet per definitie vooron
derstellen) het best gediend? Principieel door op zijn 
minst de mogelijkheid van de markt als ordeningsme
chanisme onder ogen te zien. Indien die optimaal 
functioneert, garandeert zij de grootst mogelijke va
rieteit en de grootst mogelijke kwaliteit tegen de laagst 
mogelijke prijs. Wat belangrijker is: daarmee zou zij 
de consumentensouvereiniteit vooropstellen, die niet 
aileen een marktprincipe is maar tegelijk een democra
tisch beginsel: de vrijhdd naar eigen voorkeur te 
beslissen. 
Sociaal-democraten zullen slechts dan de markt elimi
neren of corrigeren, indien deze - dankzij bij voor
beeld te grote risico's van monopolievorming - de 
consumentensouvereiniteit geweld aandoet en dus niet 
tegemoet komt aan reele en dus diverse maatschappe
lijke behoeften. De 'bewijslast' berust bij diegene die 
ordening noodzakelijk acht, omdat ordening beper
king van bewegingsvrijheid met zich brengt; als het 
goed is, om grotere bewegingsvrijheid van de consu
ment tot stand te brengen. Als de omstandigheden -
in casu de schaarsteverhoudingen - zich wijzigen, 
moet het bewijs van ordeningsnoodzaak opnieuw 
worden geleverd. Het is a! vaker gezegd: de sociaal
democratie heeft zichzelf, ter wille van haar idealen, 
gedwongen tot sisyfusarbeid: het karwei begint tel
kens opnieuw. 
Maar als dat te 'materialistisch' zou klinken, dan is er 
een ander argument tegen te gemakkelijke gemeen
schapsordening: de in de democratie algemeen erken
de informatievrijheid. Die is niet aileen een vrijheid in
formatie te verschaffen, maar ook de vrijheid die te 
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verkrijgen. Zij houdt zowel de pluriformiteit als de 
toegankelijkheid in, wil er van een algemeen grond
recht sprake zijn. Wat is dat overigens anders dan de 
erkenning van geestelijke concurrentie om overtui
ging, kennis, aanhang? Is· dan waakzaanlheid tegen 
'concurrentievervalsing', als door de Europese Com
missie voorgestaan, zo verwerpelijk als het (gegeven 
de economische terminologie) op het eerste oog lijkt? 
De vraag is niet: moet cultuurproduktie tegen volledi
ge mededinging worden beschermd (motief: boeken 
zijn geen vleestomaten), maar onder welke economi
sche condities komt de informatievrijheid optimaal 
tot haar recht? Dat zijn andere condities dan die gel
den voor andere goederen en diensten. Hoe het ook 
zij: 'burgerlijke' en 'consumentenvrijheid' staan 
historisch en ideologisch niet zo heel ver van elkaar 
vandaan; het is aileen een misverstand te geloven dat 
de 'invisible hand' overal en op dezelfde wijze zijn ze
genrijke werk zou doen. 

Technische en economische schaarste in de elektroni
schemedia 
Ik laat onbesproken wat overheden er historisch toe 
heeft gebracht langzaam afte zien van directe bemoei
enis met de ontwikkeling van de gedrukte media, maar 
zich onbekommerd in te Iaten met de ordening van ra
dio en televisie. Vast staat dater destijds - ten dele nu 
nog - een sterk argument voor gemeenschapsorde
ning bestond in de technische schaarste van etherfre
quenties. Die waren en zijn uiterst beperkt: als er niet
temin sprake wilde zijn van een behoorlijke diversiteit 
in informatie en expressie, dan moest er eenvoudig 
worden ingegrepen en verdeeld. Daar komt, ook van
daag nog, iets anders bij. Willen die ethergolven effec
tief tot iedere huiskamer doordringen dan kan dat via 
kabelontvangst, maar dan moet die kabel er wei zijn. 
Het gaat daarbij om een infrastructurele voorziening, 
vergelijkbaar met die van weg of kanaal. Zonder dat 
dit betekent dat de overheid zich het totale beheer aan
trekt, is het algemeen aanvaardt dat zij deze toegang 
tot de 'markt' van informatie en amusement mogelijk 
maakt. 
Dat daarmee in een klap vee! meer ethergolven dan de 
eigen worden doorgegeven, past enerzijds in het toe
gankelijkheidsprincipe maar schept anderzijds een 
probleem. Niet aileen vervalt voor het oog van de con
sument de technische schaarste die overheidsoptreden 
vereiste en daarmee wellicht ook zijn bereidheid om
roepbijdragen te betalen; gecombineerd met het ge
bruik van satellieten vervalt de technische schaarste 
ook in werkelijkheid. Nog is het zo dat die satellieten 
niet massaal worden gebruikt en dat nog dertig pro
cent van de Nederlandse bevolking van de kabel ver
stoken is, maar het een is een kwestie van tijd en het 
ander zou kunnen worden aangemerkt als een ge
meenschapsverplichting, net zoals stroomvoorzie
ning, openbaar vervoer of riolering. Hoe het ook zij: 
een belangrijk intrinsiek argument voor overheidsin
terventie in de omroep - de technische schaarste in 
etherfrequenties - verliest door haar infrastructurele 
interventie snel aan betekenis. Dat roept de vraag op 
naar de legitimatie van overheidsingrijpen en vooral 
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overheidsbeheersing in fundamenteel gewijzigde om
standigheden. 
Maar, kan hier worden tegengeworpen: is er dan geen 
sprake van verregaande economische schaarste; zeker 
de televisie is naar haar aard immers zeer kostbaar of, 
als men wil, kapitaal-intensief. Leidt 'marktvrijheid' 
niet binnen de kortste keren tot monopolievorming. 
(Kennen wij niet allemaal de namen van Turner, Mur
doch en Berlusconi?) Onmiskenbaar ligt daar een be
langrijk vraagstuk. Toch wijs ik er op dat ook voor.de 
gedrukte media al-geldt, dat het technisch 'plafond' 
weliswaar boven het 'economische' uitstijgt, maar dat 
ook daar intussen sprake is van hoge kapitaalintensi
teit - althans als het om massamedia gaat - en er 
tach niet in beheersende zin wordt ingegrepen. 
Het probleem is in de audio-visuele sector, zover ik 
kan zien, van een andere aard . Op zichzelf is het zeer 
wei denkbaar dat televisie- of radio-ondernemingen 
zich via het stelsel van abonnementen tot de kij
ker/ luisteraar richten. Dat zouden trouwens ook om
roepverenigingen in principe kunnen. (Waarom de 
Mediawet dat verbiedt ontgaat mij dan ook) . Aileen 
zijn daar een paar praktische problemen mee: de con
troleerbaarheid van de codes laat te wensen over en het 
systeem is omslachtig en verre van goedkoop. Dan is 
het eenvoudiger om via het open net uit te zenden, 
maar daar is weer geen beperking tot abonnees moge
lijk. Dus is de onderneming (in tegenstelling tot de gra
fische media) voor de financiering eenzijdig aangewe
zen op reclame-inkomsten. Anders gezegd: televisie 
maken is al vee! duurder dan tijdschriften produceren, 
maar daar staat een bron van ink oms ten minder tegen
over. Dat kan maar een zeer beperkt aantal onderne
mingen zich veroorloven; wil het toch lukken dan 
moeten zij zich bovendien richten, niet op gespeciali
seerde publieken, maar op zeer algemeen (vergeef de 
term:) 'bulkpubliek'. Dat kan niet anders dan leiden 
tot verregaande beperking van diversiteit in het aan
bod, zowel van amusement als van informatie; dat 
kan dus geen recht doen aan de behoeftendiversiteit 
aan de vraagkant. 
Merkwaardig is dat wij nu al in Nederland waarnemen 
waartoe dat leidt, in ons publieke bestel, hoe para
doxaal dat ook klinkt. Hier echter heeft dat te maken 
met de uiterst beperkte toevloed van reclame
inkomsten en !age omroepbijdragen, bij een rijkelijk 
versnipperd - en dus onevenredig duur - omroepbe
stel. 
De ruimte voor eigen produktie en hoge kwaliteit is zo
doende evenzeer beperkt. Ben ' vrije markt' mag grote 
risico's bevatten voor pluriformiteit in vraag en aan
bod; overheidsingrijpen is daar blijkbaar niet per defi
nitie voldoende waarborg tegen. Vooral niet indien zij 
een verouderd pluriformiteitsprincipe - dat van dele
vensbeschouwelijke segmentatie - in haar wetgeving 
zozeer blijft benadrukken als nu gebeurt. Doordat het 
niet meer werkt (het heeft omroepen als TROS en 
VOO niet kunnen tegenhouden) voelt iedere omroep 
zich verplicht de facto te werk te gaan als een televisie
en radio-onderneming. De beperkte middelen Iaten 
slechts beperkte diversiteit toe; in de informatie bo
vendien beperkte kwaliteit. 

Dat alles zou voldoende reden moeten zijn de weg op 
te gaan naar grondige herziening van het Nederlandse 
omroepbestel: om adequaat te kunnen reageren op het 
verval van technische schaarste; om in economische 
schaarste recht te doen aan principes van toeganke
lijkheid, diversiteit en kwaliteit. Daarbij is nog een 
kwestie van belang: het orientatiepunt daarbij kan 
niet primair 'het huidige bestel' zijn of de 'historische 
plaats van de wetgever', maar de consument: kijker, 
luisteraar en . .. lezer tegelijk. Daarmee bedoel ik dat 
voor haar en hem - als het gaat om zijn verstrooiing 
en gelnformeerdheid - nu al de keuze bestaat tussen 
gebruik daartoe van diverse massamedia. Dus bete
kent concurrentie/pluriformiteit in de media niet per 
definitie dat elk medium de volledige staalkaart dient 
te bevatten van mogelijke informatie, expressie en ver
strooiing en dat winst op het ene mediumgenre enig 
verlies op het andere kan en vaak ook mag betekenen 
zolang het saldo positief is. Voorts betekent het dat de 
beperkingen die het medium naar zijn aard stelt, even
zeer moeten worden ingecalculeerd: wat in de kiosk di
versiteit is, kan vooral bij de televisie versnippering 
betekenen of 'meer van hetzelfde'. 

Cultuurpolitieke beginselen en audio-visuele media 
Laat ons nu proberen, uitgaande van onze democrati
sche cultuurpolitieke beginselen aan te geven welke or
dening in het audio-visuele mediabestel past. 
Allereerst de toegankelijkheid, met andere woorden 
de informatievrijheid of consumentensouvereiniteit 
van de ontvanger . Die vooronderstelt mijns inziens 
een keuzevrijheid die zo groot is als technisch moge
lijk. Dat weer vereist een infrastructuur die deze keu
zevrijheid waarborgt. De facto betekent dat over
heidsoptreden: een volledige infrastructuur opzetten 
en onderhouden is voor geen enkele onderneming vol
doende rendabel. Of dat ook een of meer overheidsbe
drijven met zich brengt is een technische kwestie; be
langrijk is dat ieder grosso modo dezelfde faciliteiten 
verwerft. 

Voorts wordt de toegang tot informatie (inclusief 
amusement) bevorderd door produktiekosten zo laag 
mogelijk te houden. Reclame is daartoe een geeigend 
middel gebleken; zij vormt trouwens op zichzelf infor
matie. In de audio-visuele media is daarmee het pro
bleem dat er een zekere consumptiedwang bestaat, 
doordat die media informatie ordenen in de tijd in 
plaats van in ruimte: je kunt ze moeilijk 'overslaan'. 
Voor de adverteerders prettig, voor de ontvangers niet 
altijd. Die dwang moet minimaal blijven en dat voor
onderstelt rec/amerege/s (in zeer beperkte mate ook je
gens de inhoud): in een politiek/maatschappelijk stel
sel als het onze ligt het in de rede die regels door de 
overheid te Iaten stellen. 
Op zichzelf is uit overwegingen van toegankelijkheid 
- zeker gezien de !age kosten voor de consument -
ondernemingsgewijze produktie van televisie en radio 
voor de hand liggend. Abonneetelevisie is, zoals ge
zegd, erg ingewikkeld (in Amerika voornamelijk ten 
dienste van degenen die geen reclame-onderbrekingen 
willen) en door reclame betaalde omroep brengt hoog-
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uit indirect voor de consument kosten mee. In een 
taalgebied als het onze kan het aantal ondernemingen 
dat, gegeven deze omstandigheden, televisie/radio 
produceert - zoals gezegd - slechts zeer beperkt zijn 
en het zal bovendien gericht zijn op modale smaak en 
voorkeur. Dat Ievert nog geen afdoende bezwaar op 
tegen commerciele omroep als zodanig; het is aileen 
niet voldoende aanbod. Er zal non-profit omroep 
naast moeten, die minder op 'modaal' zieten meer op 
een samenstel van kleine segmenten in smaak en voor
keur. Ook dat kost geld, onder andere uit reclame en 
vergt dus een verdeling van deze inkomsten onder bei
de soorten producenten. 
Overigens: voor zowel ondernerningsgewijze als 
publieke-dienstomroep is het mijns inziens nog niet 
bewezen dat blijvend succes aileen mogelijk is bij de 
gratie van een groot, modaal belangstellend, kij
kerspubliek. Dat kan worden afgeleid uit het ontbre
kend verband tussen kijkcijfers en ledenaanhang in 
ons bestel: aanhang kan zijn opgebouwd uit vele klei
ne publieken (Veronica), uit een klein maar gemiddeld 
koopkrachtig publiek (VPRO) of een groot 'modaal' 
publiek (TROS). 
Laatste kwestie in dit verband is: gesteld dat commer
ciele televisie zou worden gei'ntroduceerd (in onze op
vatting naast een publieke omroep), zal dat niet zoveel 
reclamegelden opeisen dat de grafische media daar 
meer of minder fataal onder zullen lijden? En dus: de 
toegang tot diverse en gekwalificeerde gedrukte infor
matie/verstrooiing. De Nederlandse periodiekenuit
gevers denken van wei en hebben het er zelfs voor over 
van commerciele televisie/ radio af te zien, mits zij mo
gen meegenieten van toegenomen etherreclame. 
Ik vind dat bespottelijk. Dezelfde ondernemers die de 
mond vol hebben over ondernerningsvrijheid en de ze
geningen van risico tegenover de 'initiatiefdodende 
subsidiemaatschappij' van de PvdA, ruilen voor der
tig zilverlingen van de STER al hun beginselen in. In 
plaats van in gewijzigde omstandigheden hun - door 
benzelf altijd zo aangeprezen - inventiviteit te ge
bruiken, Iaten zij zich op voorhand subsidieren; daar
mee het terrein vrij latend aan buitenlandse onderne
mingen die geen subsidie willen maar ondernemen. 
Als ze nu zouden eisen dat 'de grote koppeling' wordt 
beeindigd, zodat zij kunnen doen waarvoor ze zijn: 
gedrukte mededelingen verstrekken, ook over om
roepprogrammagegevens in ruil voor meer reclame in 
de omroep, dan zou ik dat beschouwen als een wat 
meer ondernemend antwoord. 
Dat doet intussen niet af aan het uitgangspunt dat uit 
het oogpunt van consumentenvrijheid en toeganke
lijkheid ondernemingsgewijze produktie van omroep 
serieuze overweging verdient; zij het aangevuld door 
publieke-dienstomroep. Blijvende schade in de druk
pers is niet aangetoond, in weerwil van doctoraalscrip
ties. Tijdelijke schade moet worden gecompenseerd 
via bet Bedrijfsfonds voor de Pers. 

Pluriformiteit is een klassiek goed in onze media (gra
fische en audio-visuele) en daar kan niet slordig mee 
worden omgesprongen, noch door de wetgever, noch 
overigens door de omroepen zelf. Traditioneel heeft 
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zij in Nederland haar vorm gevonden, doordat de wet
gever deze met kwalitatieve en sinds 1967 met kwanti
tatieve criteria 'voorschreef'. De wetgever gaat, ook in 
de huidige Media wet, nog steeds uit van omroepen die 
representatief zijn voor geestelijke en culturele stro
mingen en die ook ten opzichte van elkaar verschillen
de genres publiek/leden vertegenwoordigen. Hoezeer 
ook aangepast aan veranderde verhoudingen; boezeer 
ook oog ontwikkeld voor verschillen in 'representatie' 
tussen zogenaamde 'geprofileerde' en 'publieksom
roepen', in feite doet de wetgever nog steeds alsof het 
geestelijk en levensbeschouwelijk nauwkeurig traceer
bare stromingen zijn die het culturele Ieven in Neder
land bepalen. Van Maarsseveen zou zoiets 'sprookjes
recht' noemen. 
In Nederland is de pluriformiteit zover voortgeschre
den dat zij amper meer zulk een waarneembare struc
tuur kent. Ontzuiling en individualisering hebben ge
leid tot, wat Van Cuilenburg terecbt heeft genoemd: 
'pluriformiteit zonder structuur'. Met andere woor
den: zou naar huidige sociologiscbe maatstaven de 
pluriformiteit in de ether moeten worden geregeld zo
dat zij recht aan die in de samenleving doet, dan zou 
het omroepbestel totaal kapot versnipperd moeten 
worden. Levensbeschouwingen zijn gefragmenteerd; 
de smaak- en belangstellingsverdeling in Nederland 
loopt intussen meer langs lijnen van leeftijdscategorie 
en ontwikkelingsniveau, voor zover zij al traceerbaar 
is (vgl. WRR-studie Mediabeleid en cultuurbeleid). 
Wie zegt echter dat pluriformiteit van informatie ai
leen maar kan via pluriformiteit van producenten, of 
liever zendgemachtigden? Zegt niet de NCRV
brochure Het duale duel (1988) daarover terecbt dater 
twee oplossingen zijn: naast het Nederlandse systeem 
van externe pluriformiteit is er dat van de 'interne plu
riformiteit', 'waarbij er een omroeporganisatie is die 
de opdracht heeft de verschillende stromingen be
hoorlijk en gelijkwaardig aan hun trekken te Iaten ko
men'. Scboolvoorbeeld daarvan, aldus de NCRV, is 
de Britse BBC. 
Let wei: ik zeg niet dat wij dus naar dat BBC-model 
toe moeten. Zelfs vraag ik mij af of het 'triale bestel' 
(met zijn grote rol voor de NOS) van D66 de oplossing 
is, al verdient het in onze kring serieuze bestudering. 
W el dat bestaande omroepen vee! meer open kunnen 
staan voor de interne pluriforrniteitsgedachte en dat 
de wetgever voorts de belemmeringen voor fusie (be
staande in bestraffing met verminderde zendtijd) zou 
moeten weghalen. Misschien mag het scbeiden van 
beide omroepgroepen in eigen kanalen worden be
schouwd als een stimulans: niet aileen voor de ATV
omroepen, maar ook voor de FvO-organisaties. Als 
hun ruimte en dus de middelen daardoor worden ver
groot, dan biedt dat tegelijk meer ruimte voor interne 
diversiteit: wordt niet de omroeporganisatie het pri
maire diversiteitscriterium maar bet programma zelf 
dat waar het de consument om is te doen. 
Het optreden van de wetgever zou er, gegeven deze 
omscbrijving van pluriformiteit, op den duur op ge
richt moeten zijn (1) de belemmeringen voor samen
werking en samengaan naar eigen voorkeur weg te ha
len; (2) de ideele omroepen door honorering van sa-
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menwerken een fatsoenlijke bestaanbasis te geven om 
daadwerkelijk een volledig omroepprogramma te rna
ken in plaats van hen dat per wet en AMvB, met per
centages en al, voor te schrijven; (3) haar interventies 
te concentreren op de stimulans van programmadiver
siteit, meer dan organisatorisch veelvoud . Naast even
tuele commerciele omroep zal er dusdoende altijd een 
publieke basisvoorziening voor omroep moeten maar 
ook kunnen zijn. 
Hoe komt de overheid daarbij aan de vereiste geld
middelen? Ten dele door ook de publieke ornroep in 
de gelegenheid te stellen reclame-inkomsten te verkrij
gen. Vraag is of in een bestel dat commerciele omroep 
aanvaardt nog een retributiestelsel (metal zijn contro
le) past en niet zou moeten worden overgegaan op een 
andl:re toevoer: hetzij via omroepbelasting, hetzij via 
de algemene middelen. 

Tenslotte de kwaliteitswaarborg . Wij hebben het 
daarbij niet over een eenduidig begrip. Kwaliteit hangt 
samen met de aard van het medium, voorts met de 
aard van het programmagenre. Zij verschilt al naar ge
lang de diversiteit aan smaak en voorkeur: er is niet 
(meer) zoiets als een algemene, door een stabiele intel
lectuele elite bepaalde, maatstaf voor kwaliteit. De 
beste kwaliteitsgarantie is die diversiteitsgarantie, die 
niet slechts tegemoet komt aan de voorkeuren van gro
te, modale publieksgroepen, maar ook van kleinere 
bevolkingssegmenten die behoefte tonen aan intellec
tuele en culturele grensverlegging. Het zijn vaak jon
geren en hoog opgeleiden die zulke grenzen - in aile 
programmagenres en in een onorthodox gebruik van 
media - verlegd willen zien, maar daardoor (en dat is 
bet algemene belang ervan) op enige termijn ook voor 
andere publieksgroepen de grenzen en condities ver
ruimen. Het is het soort grensverlegging dat wij uit de 
kunstbeoefening kennen, maar dat - getuige, in Ne
derland, bet werk van de VPRO - ook bij radio en te
levisie van belang is gebleken. 
Daarvoor is niet snel een commerciele exploitant te 
vinden; een grote publieksomroep zal er eigener bewe
ging evenmin gau~ aan beginnen. Het is immers per 
definitie riskant en nooit - althans bijna nooit -
'goedkoop' . Langs twee wegen kan die grensverleg
ging niettemin worden gestimuleerd: (1) door een re
dactiestatuut voor de programmamakers, die aldus 
een vrije kans krijgen om hun prof essie te ontwikkelen 
en (2) subsidie die zulke experimenten financieel ver
gemakkelijkt, hetzij intern vrijgemaakt door de om
roep, hetzij extern door de overheid die in haar cul
tuurpolitiek ook de mogelijkheden van massamedia 
moet (Iaten) exploreren. 
Ik blijf mij intussen met Gerard Schuyt en de NVJ af
vragen, waarom de overheid via het Bedrijfsfonds 
voor de Pers zoveel waarde hecht aan het redactiesta
tuut in de grafische media, maar zich er zo weinig om 
bekommert als het om omroep gaat. 

Slot: 'Wijs' en 'Vitaal bestel ' 
Wie in dit alles een verdediging heeft beluisterd van 
bet 'duale bestel', zoals het grosso modo in het rap
port Een wijs bestel (van een WBS-werkgroep media-. 

politiek) is bepleit, die heeft juist geconcludeerd. 1 Drie 
redenen werden daar aangegeven voor de noodzaak in 
zulk een richting te denken: het verval van technische 
schaarste, die een gewichtige legitimatie weggehaald 
heeft onder 'beheersend' overheidsingrijpen; diep
gaande sociaal-culturele veranderingen die het pluri
formiteitsbegrip van karakter hebben doen verande
ren; politieke en technologische veranderingen op het 
internationale terrein, die het Nederlandse stelsel ver
regaand openbreken. 
Wat het duale bestel beoogde was een publiek bestel -
dat waarborgen kan bieden voor diversiteit, kwaliteit 
en toegankelijkheid - afdoende te bewaren en ver
nieuwen; te bewaren zonder daarmee gedwongen te 
worden commerciele exploitatie uit te sluiten, omdat 
zulke dwang naar onze overtuiging op den duur ver
geefs zou zijn en - gegeven de hiervoor al gegeven 
overwegingen - bovendien onwenselijk. Effectieve 
marktordening is immers niet gelijk aan eliminering 
van de markt. 
Het idee van Een wijs bestel heeft intussen zijn weg ge
vonden naar het discussierapport Schuivende Pane
len . Daarmee is het nog geen partijstandpunt; daar
mee is evenmin beweerd, dat het gaat over de 'enig 
mogelijke weg' naar een nieuw en op de toekomst ge
richt omroepbestel. De V ARA heeft intussen een al
ternatief op tafel gelegd, Het vitale bestel, dat het ver
dient serieus in discussie te worden genomen: op basis 
echter van dezelfde cultuurpolitieke beginselen als 
waaruit het idee van het 'duale bestel' van de WBS is 
voortgekomen. 
Ik heb er ook geen behoefte aan de V ARA-nota van 
tafel te vegen, omdat er iets anders in staat dan wat wij 
destijds hebben voorgesteld. Ongeveer zoals de 
NCRV (Het duale duel, p . 23) meende te kunnen doen 
met ons duale bestel: 'Dit doet denken aan de politicus 
die zich verontrust toont over de toeneming van het 
vandalisme in Nederland en voorstelt het vandalisme 
met kracht te gaan bestrijden in de zeven grensprovin
cies, maar de vandalen tegelijkertijd de vrije hand te 
geven in de Rands tad en Friesland. ' Zoveel weerzin te
gen de onderneming kenden wij in de PvdA zelfs in de 
jaren zeventig nauwelijks; van gereformeerden heb ik 
zelfs geleerd dat de onderneming moest worden gere
kend tot een der 'souvereine kringen' . . . Maar ter za
ke: de VARA-nota. Ik onderschrijf haar probleem
stelling (standpunten herzien; regelgeving aanpassen) 
en ten dele de doelstellingen (behoeften van consu
ment voorop, pluriforme informatie, scheiding tussen 
reclame en progran1ma, volwaardige publieke om
roep). lk ben echter bang dat een organisatie die ten
slotte vergt - zoals de V ARA wil - dat 'commerciele 
concurrentie geen schijn van kans krijgt' wei getuigt 
van ondernemingslust en gezonde agressie, maar de 
V ARA zelf zeer ver de weg naar commercie doet in
slaan. 
Zij vraagt immers uitbreiding van de STER tot 15 pro
cent van de zendtijd (nu maximaal vijf procent) ; com
mercials tussen programma's in en eventueel in 'na
tuurlijke onderbrekingen', ook al wil de VARA in zijn 
eigen programmering 'het gebruik daarvan proberen 
te voorkomen'. Voorts moet het volledig programma-
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voorschrift vervallen en wordt het concessiestelsel ge
propageerd. De regelgeving met betrekking tot neven
activiteiten en merchandising wordt versoepeld; spon
soring en 'product-placing' moeten echter verboden 
blijven. Het cultuurfonds van de overheid is onnodig. 
Daar staat tegenover dat de overheid, gegeven retribu
tie en STER-bijdragen, bepaalt dat per uur zendtijd 
een basisbedrag beschikbaar is en vervolgens regels 
stelt voor toeslagen, 'onderscheiden naar programma
categorie en gebaseerd op de gemiddelde kostprijs van 
die categorie'. De bedoeling is duidelijk: grote amuse
mentsprogramma's trekken meer inkomsten uit recla
me aan, maar via herverdeling blijft er ruim voldoen
de geld voor 'informatie' en 'cultuur'. 
Ik vraag mij daarbij vier dingen af: (1) wordt het aan
deel van reclame, in het bijzonder in 'prime time', al
dus niet erg hoog en in zijn verschijningsvorm nauwe
lijks afwijkend van de nadelen van commerciele om
roep; zeker als ook 'naturale breaks' in aanmerking 
komen? (2) Hoeveel garantie heeft de VARA dat rond 
de herverdeling van gelden niet weer hetzelfde juridi
sche geharrewar ontstaat als tot nu toe rond het volle
dige programmavoorschrift? Het onderscheiden naar 
genres in programma's is hondsmoeilijk, zoals wij al
len weten. (3) Hoe denkt de V ARA dat alles contro
Ieerbaar te houden? (4) Geeft dat alles, indien het wei 
zou kunnen, niet ongehoorde ruimte aan regelzucht 
van overheidswege, hetzij door de minister, hetzij 
door het commissariaat van de media? Ik kan het mis 

Conferentie mensenrechten 

De Wiardi Beckman Stichting houdt in samenwerking met de 
Evert Vermeer Stichting op 15 oktober a.s. een conferentie 
onder de titel Sociaal-democratie, mensenrechten en buiten
lands beleid in Hotel Casa te Amsterdam. 

Aan de hand van bet in 1985 verschenen WBS-rapport Aan 
vrijheid gebonden. Sociaal-democratie, mensenrechten en 
buitenlands beleid worden de volgende thema's aan de orde 
gesteld: 
- De PvdA heeft vaak moeite met de spanning die optreedt 
tussen politieke vrijheden en sociale gelijkheid, ofwel tussen 
de politieke en sociale mensenrechten die bet hart en de iden
titeit van sociaal-democratische politiek vormen. 
- Moeten socialistische beginselen - die al moeilijk zijn toe 
te passen op de eigen samenleving - en daarmee mensenrech
ten een centrale rol spelen in buitenlands beleid? 
- Wat is de plaats van de mensenrechten in bet concrete Ne
derlandse buitenlandse beleid en in bet vluchtelingenbeleid? 
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hebben (en eigenlijk hoop ik dat), maar als dat herver
delingsmechanisme niet goed functioneert, heeft de 
V ARA ongewild een weg gewezen naar een mate van 
commercialisering van het hele bestaande bestel, die ik 
hiervoor als onwenselijk heb gekwalificeerd uit het 
oogpunt van sociaal-democratische beginselen van 
cultuurpolitiek. 
Tenslotte: Schuivende Pane/en zegt dat de ontwikke
ling van de cultuur 'een zaak (is) van gedeelde verant
woordeli}kheid tussen overheid en samenleving; voor 
wat de overheid betreft meer van voorwaarden schep
pen dan voorwaarden stellen'. Nog hebben wij de 
kans die gedeelde verantwoordelijkheid nader te om
lijnen. Wij zullen die kans ook moeten grijpen, nu wij 
nog in een positie verkeren als gemeenschap vorm te 
geven aan een toegankelijk, veelvormig en gekwalifi
teerd omroepbestel in Nederland. Daarmee staat te
vens in een belangrijk opzicht de kwaliteit van het be
staan op het spel. 

No ten 
1. Kort na het uitspreken van deze rede hebben de A TV

omroepen (TROS, AVRO en Veronica) en enige uitge
versmaatschappijen een voorstel ingediend voor een 'du
aal' bestel zoals zij zich dat voorstellen. Zonder op de uit
werking in te gaan, moet worden gezegd dat dit voorstel 
een aantal kenmerken (ten nadele van de publieke om
roep) vertoont, die nogal verschillen van het voorstel van 
de WBS-werkgroep mediapolitiek. Persoonlijk blijf ik 
aan het WBS-voorstel verre de voorkeur geven. 

Sprekers zijn onder meer Marnix Krop, de auteur van bet rap
port, Koen Koch en Max van der Stoel. De dag wordt afgeslo
ten door Jan Pronk. Dagvoorzitter is Wouter Gortzak. In bet 
middagprogramma zijn drie werkgroepen opgenomen waar
in bovengenoemde thema's worden toegepast op de Neder
landse houding ten aanzien van Nicaragua en Suriname, Po
len en Hongarije; daarnaast wordt bet Nederlandse vluchte
lingenbeleid behandeld. 

Belangstellenden kunnen zich voor 1 oktober 1988 schrifte
lijk aanmelden bij de WBS, t.a.v. Vera van Lingen, Postbus 
1310, 1000 BH Amsterdam. Gelijktijdig dienen de deelname
kosten, f 35,- (incl. lunch) per persoon gestort te worden op 
Postbank 30603 ten name van WBS te Amsterdam, onder 
vermelding van 'Studiedag mensenrechten'. Het rapport 
Aan vrijheid gebonden is te verkrijgen door overmaking van 
f 27,50 naar Postbank 34 79 700, t.n.v. PvdA-brochures, 
Amsterdam, o.v.v. bet bestelnummer: 704. 
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Het natuurreservaat der rijken (Liedje) 

lk fiets vaak in de zomer met mijn zoontje 
om het mooie golfdomein. 
Daar zie je rijken in het wild gewoon 
in hun natuurlijke omgeving zijn. 
We lopen mee van hole tot hole met Freddy, 
o Freddy: hij golft zo graag! 
Hij doet geen kwaad in z'n reservaat, hij slaat 
geen gaten in de Ozonlaag! 

CHORUS: 
Met z'n ruitjesbroek, z'n witte trui, 
z'n sokken van Lacoste, z'n cap, z'n caddy: 
golfen is goed voor het milieu 
van Freddy. 

Het gras is nergens groener, zo groen als 
op een groen, groen golfterrein. 
En kwamen er meer banen (zegt Freddy): ons land 
zou zoveel groener zijn. 
Dat is tach heel milieubewust van Freddy; 
0 Freddy: hij golft zo graag! 
Hij doet geen kwaad in z'n reservaat, hij slaat 
geen gaten in de Ozonlaag! 

CHORUS. 

Ik fiets vaak in de zomer met mijn zoontje 
om het mooie golfdomein. 
Soms vinden we een balletje, ik zeg: 
die zal dan wei van Freddy zijn! 
We I open mee van hole tot hole met Freddy, 
o Freddy: hij golft zo graag! 
Wat doet hij voor kwaad in z'n reservaat? Hij slaat 
geen gaten in de Ozonlaag! 

Met z'n ruitjesbroek, z'n poloshirt, 
z'n sokken van Lacoste, z'n club, z'n caddy: 
golfen is goed voor het milieu 
van Freddy. 
Hup Freddy! 

Levi Weemoedt 
Uit het programma: 'Liedjes 
van Welzijn, 
Volksgezondheid & Cultuur ' 
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Signalementen 

Een Duits verlangen naar Europa 

Met pennevruchten van politici is Nederland bepaald 
niet gezegend. Zo nu en dan een vluchtig stukje in een 
krant of partijhlad op hoogtijdagen, soms zelfs een se
rieus artikel in een dito tijdschrift. Daar blijft het 
doorgaans hij, en het laatste gaat vaak a! met hang en 
en wurgen gepaard. De redactie van SenD kan getui
gen van de moeite die het kost van de gemiddelde 
bestuurder of volksvertegenwoordiger van de PvdA 
een hehoorlijk beredeneerd en toegankelijk geschre
ven hetoog over een politiek onderwerp los te weken. 
De Nederlandse politieke cultuur moedigt het schrifte
lijk ordenen van gedachten ten hehoeve van een groter 
puhliek kennelijk niet aan. Althans, niet meer, want 
vroeger hestond die traditie zeker wei, te oordelen 
naar de monumentale geschriften van Thorbecke, 
Groen van Prinsterer, Kuyper, Oud, Troelstra, Vlie
gen en Wibaut. Vooral de sociaal-democratie heeft op 
dit terrein een naam te verliezen: na de oorlog werd de
ze eer nog hoog gehouden door Drees, Vondeling en 
Den Uyl. De laatste stierf echter voordat hij kon toe
komen aan de afsluitende publicistische arheid die hij 
zich zelf had voorgenomen en waarnaar zo vel en reik
halzend uitzagen. 
Overigens is de relatieve afwezigheid van politieke pu
blicistiek in ons land niet in elk opzicht een gemis. In 
de Ianden waar deze meer tot de nationale zeden be
hoort (Engeland, Frankrijk, West-Duitsland, ltalie, 
Amerika) verschijnt menig hoek van een politicos dat 
weinig aan het nationale dehat of aan de geschied
schrijving toevoegt. De lezer die in meer is gelnteres
seerd dan ·in apologie en anekdote komt er bier be
kaaid af. Niettemin verschijnt er in onze huurlanden 
vee! op de politieke boekenmarkt waar we in Neder
land slechts naar kunnen verlangen. Vooral de Duitse 
sociaal-democratie kent een publicistische traditie die 
er zijn mag: Herbert Wehner, Willy Brandt, Peter 
Glotz, Egon Bahr, en een rij van mindere goden als 
Hermann Schaar en Karsten Voigt, nemen regelmatig 
de moeite hun ideeen, overwegingen en ervaringen aan 
het papier toe te vertrouwen. Dit maakt de politieke 
ontwikkeling van de SPD er zonder twijfel doorzichti
ger op, beter aan de eigen uitgangspunten te toetsen. 

Ook Helmut Schmidt hoort in deze reeks van namen 
thuis. Deze SPD-politicus-in-ruste · - hij was onder 
andere voorzitter van de Bondsdagfractie, minister 
van Defensie, minister van Financien en Economische 
zaken en Bondskanselier (van 1972 tot 1982) - heeft 
van het schrijven zelfs zijn vak gemaakt. Sinds een 
vijftal jaren is Schmidt een van de hoofdredacteuren 
van Die Zeit, een gerenommeerd links-liberaal Ham-
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burgs weekblad, waarin hij ook zelf vaak de pen han
teert: als politiek commentator en essayist maar soms 
zelfs als gewoon interviewer, zij het aileen van de gro
ten dezer aarde . 
Want dat Schmidt nog steeds een hele grote is, hlijkt 
wei uit zijn in 1987 verschenen hoek Menschen und 
Miichte (Siedler Verlag, Berlijn), het eerste dee! uit een 
tweeluik met herinneringen en gedachten ontleend aan 
zijn internationaalpolitieke ervaringen en ontmoetin
gen. Terwijl het voor volgend jaar aangekondigde dee! 
zich tot Europa en vooral de positie van Frankrijk en 
Duitsland zal beperken, behandelt het reeds versche
nen hoek de Verenigde Staten, de Sowjet-Unie en de 
Volksrepubliek China. Het is Schmidts hoofdstelling 
dat deze drie staten - dus ook China - de drie be
langrijkste mogendheden in de wereld zijn, die boven
dien aile drie een proces van grote verandering, voor 
een dee! zelfs schoksgewijze omwenteling, doorma
ken. De kern van het betoog is dat de wereldpolitieke 
constellatie hezig is van tweepolig driepolig te worden , 
terwijl als men de financieel-economische machtsver
houdingen er bij hetrekt de driehoek VS-Japan-West
Europa gedeeltelijk over de eerste driehoek heenvalt 
(aileen de VS maken dee! uit van heide driehoeken, re
den waarom zij door Schmidt als eerste wereldmo
gendheid worden aangemerkt) . 
De moraal van Schmidts verhaal is bovendien dat, wil 
het niet blijvend door de wereldmogendheden worden 
gedomineerd, West-Europa zich door middel van zijn 
verenigingsproces tot vierde mogendheid moet opwer
ken. Of die ontwikkeling enige kans maakt en of 
Europese obstakels die weg niet zullen hlpkkeren, is 
een onderwerp dat, gelet op Schmidts recente denk
heelden over Frans-Duitse nucleaire samenwerking en 
over Westeuropese monetaire eenwording, wei in het 
nog te verschijnen dee! II nadere uitwerking zal krij
gen. Zijn conclusie uit de behandeling van de ontwik
keling van de VS, de Sowjet-Unie en China (en van de 
onderlinge hetrekkingen tussen deze drie mogendhe
den) is dat zo'n Europese verrijzing als wereldmo
gendheid er zowel steeds noodzakelijker en urgenter 
als tevens niet eenvoudiger op wordt. 

Het 'dubbelbesluit' 
Zonder dat Schmidt zelf hieraan die conclusie ver
hindt zou zijn betoog treffend gelllustreerd kunnen 
worden aan de hand van het Navo 'duhhelhesluit' en 
de kwestie van de modernisering van het nucleaire po
tentieel voor de middellange afstand in Europa (INF). 
Hierover wordt in Menschen und Miichte vee! ver
haald, natuurlijk omdat Schmidt hierin zo'n plaatshe
palende rol heeft gespeeld. In de kern lijkt het hierom 
te zijn gegaan: in de onderhandelingen tussen de VS en 
de Sowjet-Unie over de begrenzing van de wapenrace 
in strategisch-nucleaire arsenalen (SALT II) hadden 
de Amerikanen weinig oog voor de specifieke hedrei
ging die voor West-Europa zou uitgaan van nieuwe 
Russische hommenwerpers (Backfire) en raketten (SS-
20) voor de middellange afstand. Vooral hij president 
Carter vond Schmidt, die zich opwierp als de vertaler 
van specifiek Europese zorgen, weinig gehoor: de 
Amerikaanse nuclaire garantie voor Europa's veilig-
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heid bleef toch intact en was nucleaire wapenbeheer
sing niet sowieso een zaak voor de Grote Twee? 
Schmidts beroemde rede voor bet Londense Institute 
of Stategic Studies van het najaar van 1977, waarin hij 
de 'grijze-zone'wapens tot onderwerp van publieke 
discussie verklaarde, markeerde ondubbelzinnig zijn 
optreden als Europa's woordvoerder. Het Ameri
kaanse leiderschap in bet bondgenootschap was ermee 
uitgedaagd en de Europese opinie opgeschrikt. Boven
dien kreeg de Sowjet-Unie door de specifieke vorm 
van het uiteindelijk in december 1979 genomen 
NA VO-'dubbelbesluit' - principieel bereid tot plaat
sing van Amerikaanse nucleaire wapens voor de mid
dellange afstand, maar in afwachting van hun pro
duktierijpheid eerst onderhandelen met de wederpar
tij over• beperking van deze categorie wapens - aile 
gelegenheid voor het spelen van een kat-en-muis-spel 
met de Europeanen, vooral met Schmidts eigen Duit
sers. Schmidt wist in Guadaloupe in januari 1979 nog 
wei de Franse president Giscard d'Estaing en de Britse 
Labourpremier Callaghan tot medeverwekkers van 
het 'dubbelbesluit' te maken, maar dat ontnam nie
mand het zicht op zijn belangrijk aandeel erin. 
Toen bet 'dubbelbesluit' eenmaal genomen was, 
dwongen de omstandigheden (Russische bluftactiek 
en groeiende Amerikaanse weerstand tegen elke vorm 
van onderhandelen met de Sowjet-Unie) Schmidt in de 
positie van 'middelaar' tussen de twee grote mogend
heden. Die rolleek ook de enige mogelijkheid te hie
den de steun van zijn SPD intact en daarmee de 
sociaal-liberale coalitie in Bonn overeind te houden. 
Enig succes was voor hem in die rol wei weggelegd. Na 
een klein jaar wist hij de Russen tot onderhandelen 
over INF te bewegen, terwijl hij aan Westelijke zijde 
enig krediet kan opeisen voor aanvaarding in 1981 van 
de 'nul-nul' optie als doel van de onderhandelingen. 
Nietternin werd Schmidt uiteindelijk gemangeld door 
de logica van bet machtsspel van de Grote Twee: bet 
echte onderhandelen kon pas beginnen nadat bet Wes
ten in bet najaar van 1983 echt tot de voorgenomen 
plaatsing was overgegaan en bet perspectief van SDI 
extra scherpte aan de situatie had gegeven. Die situatie 
vereiste bovendien de· komst van bet politieke talent 
Gorbatsjow om de voor de Sowjet-Unie onvermijde
lijke concessies te aanvaarden en deze tot diplomatie
ke successen om te toveren. 
Maar toen was Helmut Schmidt reeds vier a vijf jaar 
buiten bet Bundeskanzleramt, nadat zijn liberate coa
litiepartner in de zomer van 1982 de groeiende onrust 
in de SPD over de steun aan bet 'dubbelbesluit', en 
aan Schmidts regering in bet algemeen, als aanleiding 
had genomen om de oversteek naar CDU/CSU te wa
gen. In zekere zin was die 'Wende' in de Bonner rege
ringscoalitie nodig om de continulteit in de buiten
landse politiek van de Bondsrepubliek te waarborgen. 

Wat leert nu deze affaire in de termen van Schmidts 
eigen boek? Ik elk geval dat bet niet voldoende is voor 
een Europeaan in de wereldpolitiek gelijk te hebben 
om ook gelijk te krijgen. 
Achteraf nog sterker dan tijdens die hele geschiedenis 
blijkt Schmidts fundamentele gelijk: de Verenigde · 

Staten behoren W esteuropees veiligheids belang niet in 
hun wapenbeheersingsopstelling buiten beschouwing 
te Iaten, en de Sowjet-Unie dient met een stok achter 
de deur te worden tegemoetgetreden. Of bet 'dubbel
besluit' de juiste concretisering van deze tweeslag was, 
is een iets andere vraag. Niettemin is er weinig kans op 
bet eerste, indien daarvoor niet garanties in de vorm 
van Westeuropese samenwerking en machtsvorming 
buiten bet bondgenootschap worden geschapen (en 
dan nog!), terwijl West-Europa ook niet in staat blijkt 
voldoende druk op de Sowjet-Unie uit te oefenen om 
zelfstandig die mogendheid tot wijziging van haar ge
drag te brengen. 
Water aan kansen lag, lijkt Schmidt bovendien te heb
ben verspeeld door zelfoverschatting en solistisch ge
drag. Hij had zich minder kwetsbaar gemaakt indien 
hij op dit vlak gepoogd had tot meer Europese stand
puntbepaling te komen. Daarmee had hij de Sowjet
Unie rninder greep op de Duitse politieke opinie (en 
vooral zijn eigen SPD) geboden en ook de loyaliteit 
van de Bondsrepubliek aan bet bondgenootschap aan 
minder onnodige twijfels (in Frankrijk en elders) on
derhevig Iaten zijn. Maar in die tijd was Europese 
standpuntbepaling nog ongrijpbaarder dan tegen
woordig. 
De Europeaan Schmidt lijkt in deze zaak dus zijn hand 
te hebben overspeeld. Of hij daarmee ook een moder
ne variant op een klassiek Duits thema was, valt buiten 
bet bier getrokken kader. In elk geval ging bet bij 
Schmidt om een vredestichtende Duitser. 

Menschen und Miichte is een leerboek van de moderne 
wereldpolitiek, gezien uit bet hart van Europa. Uitge
verij Van Oorschot heeft er goed aan gedaan, als eer
ste, van Schrnidts boek een vertaling te brengen (Men
sen en Mogendheden, Amsterdam 1988, 418 biz., 
f 49,90) ook a! zal bet in Nederland wei niet die 
400.000 kopers bereiken, die er bij onze buren al op af 
zijn gekomen. 

Marnix Krop is oud-medewerker van de Wiardi Beck
man Stichting, thans secretaris van de Adviesraad 
Vrede en Veiligheid. 

Journalistieke gemakzucht 

In de kolommen van Socialisme en Democratie is de 
laatste jaren nogal wat aandacht gegeven aan bet 'zelf
onderzoek' en bet debat over de toekomst in een aan
tal Europese zusterpartijen. De lezer van SenD weet, 
dat wat er sinds 1986 in de Partij van de Arbeid op 
gang is gekomen en sinds de verschijning van Schui
vende Pane/en tot breed en intensief debat heeft ge
leid, niet exclusief is voor de Nederlandse sociaal
democratie. Een van de bijdragen aan bet Nederland
se debat, Paul Kalma 's Socialisme op sterk water, was 
zelfs niet goed denkbaar geweest zonder gebruikma
king van denkbeelden en analyses uit bet buitenland, 
in zijn geval vooral in Frankrijk ontwikkeld. 
Nog geen jaar na Wim Koks vermaan 'de luiken open 
te zetten', aanvaardde Hans Jochen Vogel bet voorzit-
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terschap van de Westduitse SPD met het verzoek aan 
zijn partij 'Fenster und Tiiren zu offnen'. De Spaanse 
vrienden hebben een omvangrijk 'Programa 2000' 
opgezet en intussen zal wei niemand zijn ontgaan dat 
Labour, geschrokken van de rampzalige verkiezings
nederlaag in 1987 (de tweede op een rij), aan een 'Re
view' is begonnen die in oktober aanstaande eerste re
sultaten moet opleveren. Met andere woorden, 'ver
nieuwing' is niet Ianger meer een zaak van intellectueel 
debat door een minderheid in 'maandbladen' maar 
van complete partij-organisaties geworden. 
Het curieuze is overigens dat tot voor kort deze opera
ties door diverse partijen volledig los van elkaar wer
den begonnen en dat pas in het laatste jaar meer direc
te communicatie op gang begint te komen. Dat wat zo 
kenmerkend is geweest voor de eerste naoorlogse ja
ren - ieder voor zich, maar wei grotendeels allemaal 
dezelfde kant uit - leek zich te gaan herhalen. Geo
rienteerdheid op eigen nationale tradities en ook enige 
'Selbstherrlichkeit' zijn immers ook nu nog de demo
cratisch socialistische partijen niet vreemd. 
Nu is het, gegeven de eigenaardigheden in cultuur en 
organisatie van partijen maar ook van de eigen maat
schappelijke omgeving, geen kleinigheid om concrete 
verschillen en overeenkomsten op het spoor te komen . . 
De nationale verschillen zijn groot en daar komt nog 
de totaal verschillende geschiedenis van noord en zuid 
in Europa bij. 
Wil internationale vergelijking interessant en vooral 
zinvol zijn, dan is een redelijk geordend analysekader 
nodig en kennis van specifieke historische en sociolo
gische ontwikkelingen in diverse staten en partijen. Zo 
niet, dan worden al gauw algemeen en bijzonder met 
elkaar verward; blijven onderzoek en analyse spoedig 
steken in ofwel vage abstracties ofwel smakelijke 
maar irrelevante anekdotes. Aan het gesprek gaat on
vermijdelijk vee!lezen vooraf: niet aileen over de ac
tualiteit maar ook over de historische achtergrond. 
Dat geldt niet aileen voor partijen die uitwisseling en 
samenwerking zoeken; het gaat ook op voor journa
listieke rapportage die minimale kwaliteit wil preten
deren. Journalistiek en wetenschap verschillen im
mers niet principieel naar methode, maar naar tempo. 
Naar die maatstaven gemeten (ik zou geen andere we
ten) is lezing van de artikelenreeks Socialisme in spa
gaat, geschreven door Martin Sommer en Erik van Ve
netie voor de Volkskrant en inmiddels gebundeld ver
krijgbaar, niet bepaald een meevaller. 
In zes artikelen doen beide journalisten verslag van 
hun reis langs een aantal Westeuropese Ianden, die zes 
weken duurde en zestig gesprekken vergde. Behalve de 
bekende PvdA-werkstukken (zoals Schuivende Pane
len en Het socialisme op sterk water van Paul Kalma) 
worden enige buitenlandse boeken en artikelen ver
meld, a! zit daar voor de lezer weinig systeem in. Naast 
Oskar Lafontaine's Die Gesellschaft der Zukunft 
wordt Enzensbergers Ach. Europa vermeld, benevens 
Alain Mines La machine egalitaire en Die SPD, 
staatstreu und jugendfrei van Wolfgang Michal. Van 
de zestig gesprekspartners doemen er zo'n 27 via cita
ten in de serie op, afkomstig uit Frankrijk, Groot
Brittannie, de Bondsrepubliek, Spanje, Zweden en de 
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Benelux, allen gelnterviewd in de respectieve hoofd
steden. (lk weet niet of wij een verhaal over de PvdA, 
aileen aan de hand van 'Amsterdamse' partijfunctio
narissen, erg volledig zouden vinden.) De artikelen 
gaan over de inhoud en stijl van 'links' in Europa, de 
ideologische ontwikkeling, de relatie partij-vakbewe
ging, de Spaanse en Zweedse succesverhalen, de linkse 
media en de Europese dimensie, gegeven de nadering 
van de Europese interne markt. Allemaal thema's van 
belang, met uitzondering wellicht van de 'linkse me
dia', maar laat ons het journalisten niet te vee! kwalijk 
nemen dat zij vooral in elkaar zijn gelnteresseerd. 

Stadler en Waldorf 
In weerwil van dat alles, valt het resultaat tegen. Als 
een soort Stadler en Waldorfzijn de beide heren, cyni
sche grappen makend vanaf het balkon van het rode 
Muppettheater, door Europa getrokken. Daardoor 
blijft allereerst onduidelijk om wie of wat het de beide 
auteurs nu te doen is geweest: om de grote democra
tisch-socialistische partijen en hun toekomst of om het 
geheel van linkse organisaties en bewegingen in West
Europa. De aandacht verspringt voortdurend van par
tijen die het equivalent vormen van de PvdA naar be
wegingen als de Griinen of de Franse klein-linkse pre
sidentskandidaat Juquin. De vakbeweging zwerft 
daar bij tijd en wijlen doorheen. Geen vat op te krijgen 
dus. Immers, als het om heel de linkse beweging zou 
gaan, waarom dan geen woord over de Italiaanse com
munistische partij, met ten dele vergelijkbare proble
men en waarom evenmin een woord over de feministi
sche bewegingen, in of buiten de partijen van links? 
Onduidelijk blijft ook, of het bij diverse partijen en 
groepen gaat om afscheid van tijdelijke en modieuze 
grillen uit de jaren zestig en zeventig of om een 'identi
teitscrisis' van vee! groter historische afmetingen. In 
hoeverre gaat het, voorts, als naar de kiezersaanhang 
wordt gekeken, om politieke conjunctuurbewegingen 
dan wei om blijvende verschuivingen in de aanhang 
van 'linkse' partijen? Uit de zes artikelen wordt datal
lemaal niet duidelijk: daarvoor ordenen zij het mate
riaal te weinig en ontbreekt het te vee! aan vooraf 
doordachte vraagstelling. 
Voorzover beoordelingsmomenten de revue passeren, 
worden die niet erg helder uiteengezet. In hoeverre is 
ideologische samenhang van belang (nu en in het ver
leden) en wat mag er dus van zulk een samenhang wor
den verlangd? Welke maatschappelijke ontwikkelin
gen zijn werkelijk relevant en in hoeverre dwingen zij 
echt tot vernieuwing en aanpassing? Zijn succesverha
len, zoals over Zweden en Spanje, ook echt verhalen 
van successen: ideologisch, electoraal of juist in bre
dere sociale, economische en culturele zin? Vooral: 
wat precies is er nu algemeen aan water met 'links' of, 
meer beperkt, de 'sociaal-democratie' in Europa ge
beurt en wat is gebonden aan nationale organisatie, 
cultuur en gewoonten? Het wordt er voor de be
langstellende lezer niet duidelijker op: de verhalen 
blijven immers in de anecdotes en 'leuke' citaten ste
ken. 
Het belangrijkste water, hoofdzakelijk impliciet, aan 
conclusie uit de serie opstijgt: waar het democratisch-



socialisme succes heeft is dat gebonden aan nationale 
tradities en toevalsfactoren; waar het niet goed gaat, 
zijn algemene Europese oorzaken aan het werk en zit 
er weinig anders op dan afscheid van gekoesterde in
zichten en werkwijzen. Dat kan aileen allogisch geen 
bevredigende slotsom worden genoemd. 
Het lijkt er op, alsof de beide auteurs (toch niet de 
domste jongens uit de Volkskrant-k!as) zich iets te ra
dicaal bet citaat (p. 21) van Liberation-redacteur Jof
frin hebben aangetrokken: 'Abstracte de batten over 
structuren hebben het veld moeten ruimen voor de 
autonomie van bet individu, ( ... ) het Ieven als per
soonlijke ervaring. Het vertellen van geschiedenissen 
kwam in de plaats van theoretische uiteenzettingen.' 
Het aardige van het Franse dagblad Liberation is ech
ter, dat bet naast die persoonlijke geschiedenissen nog 
steeds veel ruimte maakt voor het politieke essay en de 
theoretische uiteenzetting. 
Het blad stelt, gelukkig, niet aileen prijs op politieke 
onafhankelijkheid maar ook op intellectuele kwaliteit 
en verbeeldingskracht. Dat maakt dit 'dagelijks ver
schijnend weekblad' zo interessant, naast bet feit dat 
bet zich niet aileen voor de politiek interesseert ofvoor 
het 'exclusieve gelijk van links'. Als maar een week
blad in Nederland zoveel kwaliteit zou weten te Jeve
ren, dan zou het met de weekbladpers misschien ook 
weer beter gaan. Aileen de Groene lijkt zich recent aan 
aanpak en reikwijdte van Liberation te spiegelen. 

Politieke versus intellectele onafhankelijkheid 
De Volkskrant-journalistiek vertoont de laatste jaren 
duidelijk de behoefte zich van a! te nauwe banden met 
linkse partijen los te maken, zoals zij zich eerder heeft 
ontdaan van de ban den met de KVP. Op zichzelf is 
daar alles voor te zeggen: goede journalistiek is be
paald niet waardevrij maar onthoudt zich zorgvuldig 
van (nauwe) persoonlijke en institutionele bindingen 
aan partijen of bewegingen. De Spagaat-serie is een 
nieuwe duidelijke poging daartoe. Maar bet is tegelijk 
een nogal mislukte poging, omdat zij - als al te veel 
politieke journalistiek in Nederland - onvoldoende 
intellectuele onafhankelijkheid vertoont. Het ont
breekt immers aan eigen analyse van maatschappelij
ke en politieke ontwikkelingen die een kader aangeeft 
voor rapportage en opinieformulering; de weergave 
verstopt zich voortdurend achter de brede rug van ci
taten en beweringen van anderen (wij hebben nog 
nooit zoveel interviews moeten Jezen als de Jaatste ja
ren!) zonder echte evaluatie. Zo blijft kritische onder
scheiding achterwege tussen mode en (lange termijn-) 
ontwikkeling, tussen belangrijk en onbelangrijk, tus
sen relevant en niet ter zake doende. 
Als - flauw - excuus wordt vaak voor deze gemak
zuchtige en niet bijster heldhaftige journalistiek aan
gevoerd, dat 'theoretische' en 'grondige' rapportage 
toch niet wordt gelezen en geen interesse wekt. Dat is 
een onbewezen stelling. Bovendien steunt de kunst 
van de journalistiek nu juist in het vermogen ingewik
kelde gebeurtenissen en samenhangen bevattelijk op 
te schrijven en begrijpelijk te maken. Een reportage is 
niet 'leuk' door haar tot anekdotes te reduceren, maar 
door die te gebruiken om algemene problemen en ver-

schijnselen toe te lichten. 
Toegegeven (voor de Nederlandse journalistiek is dat 
ontegenzeglijk een probleem): vee! wetenschap in Ne
derland kenmerkt zich door het vereiste van onlees
baarheid. Het zou jammer zijn als de journalistiek 
zich van de weeromstuit zou gaan kenmerken door bet 
vereiste dat bet 'nergens over mag gaan'. De journa
listiek is te belangrijk en verantwoordelijk (dat wist 
Max Weber, de socioloog, al) om zich er zo gemakke
lijk vanaf te maken. 
Kortom, Sommer en Van Venetie hebben, in weerwil 
van hun talent en inspanning, een goede kans Iaten lo
pen om niet aileen politiek onafhankelijk te informe
ren over het Europese socialisme, maar om daarbij 
ook de intellectuele diepgang teton en die journalistiek 
pas echt interessant maakt. Het is misschien verleide
lijk maar tegelijk onvoldoende zich met de gedachte te 
troosten dat het altijd nog erger kan, zoals in de grof
knokige predikaties van Volkskrants eigen commissa
ris Bulle Bas op zaterdagochtend (gelukkig weet-ie 
meer van schaken) of de wekelijkse vermoeide stukjes 
voor vroeg oud geworden jongeren in NRC Handels
blad van een recente winnaar van de Anne
Vondelingprijs. 

J. Th.J. van den Berg is directeur van de Wiardi Beck
man Stichting, tevens Redacteur van SenD. 

Boeken 

De buitenlandse politiek van een verwend volk 

M. C. Brands bespreekt: 
Paul Scheffer, Een tevreden natie. Nederland en het 
wederkerend geloof in de Europese status quo, Am
sterdam, Bert Bakker /Wiardi Beckman Stichting, 
1988. Prijs f 19,90. Te bestellen door overmaking van 
dit bedrag naar Postbank nr 34 79 700, t.n.v. PvdA
brochures te Amsterdam, o.v.v. bet bestelnummer: 
721. 

Hoe weinig ze verder ook op elkaar mogen Jijken, bui
tenlands beleid en tankervaart hebben in ieder geval 
gemeen dat het niet aan te bevelen is veelvuldig snelle 
koerswisselingen toe te passen. Voor de anderen moet 
men, om aanvaringen te voorkomen, een betrouwbare 
koers aanhouden. Bovendien, de Jogheid van een su
pertanker maakt zo'n vaartuig toch al niet tot een zeer 
wendbaar scheepje. Koersverandering moet lang 
voorbereid en in aile mogelijke consequenties door
dacht worden. Ook bier past een vergelijking met bui
tenlandse politiek. 
Buitenlands beleid is niet aileen een zaak van lange ter
mijn, maar dient ook door een zo breed mogelijke pu
blieke opinie ondersteund te worden. Wat is immers 
de kracht van een buitenlandse politiek van een mid
delgroot land als Nederland wanneer aile buitenlandse 
gesprekspartners weten dat over die politiek grote on
enigheid bestaat? 
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Nu wil een echt debat over buitenlands en veiligheids
beleid in ons land maar slecht lukken. In tijden dater 
een ' hot issue' is, bijvoorbeeld de kruisraketten, dan is 
de opwinding zo groot dat er geen ruimte overblijft 
voor een gedegen discussie over een samenhangend 
beleid dat tenslotte uit meer dan aileen kruisraketten 
bestaat. En wanneer de 'hot issue' wat afgekoeld is, 
verflauwt de belangstelling meestal zo sterk, dat aileen 
weer de kleine groep van beroeps zich nog druk maakt 
over al dan niet hoognodige verschuivingen van het 
Nederlandse beleid. 
De zogenaamde democratisering van het buitenlandse 
beleid in de jaren zeventig heeft niet aileen geen bre
dere discussie over de samenhang van zo'n beleid op
geleverd - veiligheid, economische belangen, men
senrechten, ontwikkelingssamenwerking -, er is ook 
amper sprake van een beter gelnformeerde publieke 
opinie. 
Tegen deze wat treurige achtergrond is het verheugend 
dat Paul Scheffer de moed heeft gehad om een boekje 
over die samenhang te schrijven. Er moet volgens hem 
vee! anders worden, er moet met tradities gebroken 
worden, Nederland moet eindelijk eens keuzen durven 
maken. In dit pleidooi voor veranderingen - we moe
ten af van de status-quo - , zou men, indien nodig, 
iets progressiefs kunnen ontdekken. 
Maar een socialistisch buitenlands beleid - wat is dat 
trouwens? - probeert Scheffer geenszins te schetsen. 
De auteur is geen sektarier of dogmaticus . Bij herha
ling leest hij zijn partijgenoten, maar ook vele anderen 
de les vanwege hun gebrek aan realisme en de bekende 
'van tweei!n drie'-kwaal. Hij is een opvoeder die hen 
die de vrede in Europa hopen te bewaren zonder kern
wapens, terechtwijst. Goedkopere defensie zit er vol
gens hem QOk niet in . De Europhoren onder ons die 
menen dat West-Europa het zonder de Verenigde Sta
ten kan stellen, zuilen bij Scheffer weinig steun vin
den, ook al pleit hij zelf voor een europeanisering van 
ons veiligheidsbeleid. Zij die niet !etten op de machts
verhoudingen in Europa, komen na lezing van Een te
vreden natie van een koude kermis thuis . Vooral zij 
die de beperkte macht van Nederland hopen aan te 
vuilen met wat idealisme, krijgen de wind van voren. 
Kortom, het is een ontnuchterend, opvoedend boekje 
van een realist. Dat onze realist ook nog een paar 
zwakke momenten kent waarop hij wenselijkheid 
voor mogelijkheid houdt, komt later in ons stuk nog 
wei aan de orde. 

Diepduikende analyse 
De grote verdienste van het boek ligt ongetwijfeld 
meer in de analyse van het Nederlandse buitenlandse 
beleid door de eeuwen been, dan in de praktische aan
bevelingen in het laatste hoofdstuk. De auteur is dol 
op analyseren, ontleden in factoren, zijn aandacht 
gaat minder uit naar de Vfaag hoe in de praktijk een 
beleid tot stand komt. 
Zijn analyse richt zich vooral op tradities achter bet 
beleid die de nu zo nodige veranderingen belemmeren, 

· zo niet verhinderen. Wat zijn die tradities dan wei die 
zolang de richting van bet Nederlandse beleid hebben 
bepaald? Het is in de eerste plaats de orientatie op 
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sterke mogendheden buiten het continent - eerst En
geland, en na 1945 de Verenigde Staten. Die binding 
diende als voorbehoedmiddel tegen Franse en later 
Duitse pogingen om de 'macht' te grijpen in Europa. 
Nederlandse belangen werden door dit soort aspiraties 
geschaad, vandaar dat Nederland een status-quo land 
is. Dit anticontinentalisme zit volgens Scheffer de Ne
derlandse politiek nog steeds dwars, wanneer het erom 
gaat te komen tot een herziening van dat status-quo 
beleid, bijvoorbeeld naar aanleiding van de zich op het 
moment ontwikkelende Frans-Duitse samenwerking. 
Terzijde zij hier opgemerkt over die door Scheffer zo 
vaak gebruikte term 'anticontinentalisme' dat deze 
slechts een dee! van het Nederlandse beleid dekt. Men 
zou beter het mengvorm-karakter van dat beleid met 
aldan niet gegeven rugdekking van overzee naar voren 
kunnen halen. 
Lofwaardig is vooral dat Scheffer zich afzet tegen de 
tegenwoordig alom heersende kortzichtigheid in de 
tijd: als waren de meeste dingen gisteren ontstaan. Een 
bezwaar tegen zijn diep graven is, dat het soms lijkt 
alsof er weinig verandering is geweest: eigenlijk is de 
orientatie van het Nederlandse beleid, ondanks alles 
water is voorgevailen, dezelfde gebleven. Er is te wei
nig ontwikkeling, groei in Scheffers schema te vinden, 
te vee! diepte-structuur. Zijn leidsman bij het diepdui
ken is J.A. van Hamel met diens uit 1918 stammende 
studie over de Nederlandse buitenlandse politiek. Ge
bruik van nieuwere literatuur, als bijvoorbeeld Van 
Sas' studie over Onze natuurlijke bondgenoot - met 
deze dubbelzinnige term wordt uiteraard Engeland 
aangeduid - had meer differentiatie kunnen brengen 
in het beeld van Nederlands-Britse betrekkingen. 
Een ander bezwaar acht ik dat Scheffer niet steeds de 
aard van het zo gecompliceerde Europese staten
systeem scherp in beeld weet te krijgen. Zo gebruikt 
hij te pas en te onpas het begrip hegemonie, terwijl 
juist kenmerkend voor dat systeem was, dat geen staat 
er langere tijd in is geslaagd daarbinnen een hegemo
nie te verwerven, respectievelijk te behouden, ook En
geland niet. Juist dat land heeft er van de maritieme 
zijlijn steeds voor gewaakt dat geen enkele macht de 
hegemonie over het continent kon vestigen. Zelfs voor 
een 'deal' - Engeland de macht ter zee, Frankrijk of 
Duitsland de macht over het continent - ,was Londen 
op cruciale momenten niet te vinden. Die Britse even
wicht herstellende functie was cruciaal voor Neder
land sinds het begin van de achttiende eeuw, hoeveel 
problemen de Nederlanders anderzijds ook hadden 
met die Engelse maritieme overmacht. 
Terzijde zij nog opgemerkt, hoe verwonderlijk het 
achteraf bezien is dat Nederland vanaf het begin van 
de nieuwe tijd ondanks aile stormen een zelfstandige 
politieke formatie is gebleven en zo weinig periodes 
van buitenlandse overheersing heeft gekend. Dat ligt 
voor onze Zuiderburen duidelijk anders. 
Een van de stellingen van Scheffer is dat de sterke be
hoefte aan behoud van de status quo in Nederland de 
waarneming belemmert van wat de bestaande verhou
dingen ondermijnt. Is dat zo? Zag men in Nederland 
na 1871 bijvoorbeeld niet de macht van onze Ooster
buur groeien? Debatten over de vraag hoe Nederland 



zich hiertegen iiherhaupt nog kon verdedigen, duiden 
op bet tegendeel. Er kan iets heel anders achter schui
len dan Scheffer noemt. Men ziet de ingrijpende ver
andering wei degelijk, maar heeft geen keuze en 
houdt, hij erkenning van de verandering, zoveel mo
gelijk vast aan bet oude patroon. 
Scheffer is namelijk niet aileen dol op analyseren, 
maar vooral ook op bet zo helder mogelijk presente
ren van keuzen, ook al is niet steeds duidelijk dat er 
werkelijk sprake is van een keuzemogelijkheid. A.M. 
Donner heeft eens gezegd dat regeren, zeker in de Ne
derlandse huitenlandse politiek, veeleer een kwestie is 
van bet moment afwachten: afwachten tot men ge
dwongen wordt niet te kiezen, maar mee te gaan. Er 
kan nog een tijd vertraagd worden, soms versneld, 
maar meegaan is een passender werkwoord voor bet 
Nederlandse heleid dan kiezen. Het gaat meestal om 
een mengvorm van oude en nieuwe patronen, waarhij 
de politiek verantwoordelijken zullen heklemtonen 
dat oud en nieuw in elkaars verlengde liggen. 
We moeten Scheffer trouwens niet te hard vallen van
wege zijn voluntarisme, omdat ook hij af en toe bet 
hegrip keuze tussen aanhalingstekens plaatst. Ook hij 
moet weten dat daar waar Nederland de eigen keuze
ruimte overschatte, bet niet zo goed is afgelopen. 
Toch is hij uit op een (academische) duidelijkheid van 
keuze die zich in de praktijk zelden of nooit voordoet. 
Altijd weer moeten zeer verschillende helangen 'ge
harmoniseerd' worden. Of-of wordt meestal hedolven 
onder een en-en. 

Uiteenlopende veiligbeidsbelangen 
Na de historische aanloop pleit Scheffer in bet tweede 
deel van zijn hoek voor een verder gaande europeani
sering van ons veiligheidsheleid. Uitgangspunt hierhij 
is, dat, geheel anders dan velen onder meer in de PvdA 
een paar jaar terug nog heweerden, de Verenigde Sta
ten hun macht over West-Europa niet verder uithou
wen, maar juist lijken te gaan inkrimpen, en daarmee 
ook de paraplu hoven West-Europa. Wat nog niet zo 
lang geleden de tweede Koude Oorlog genoemd werd, 
is omgeslagen in een praatgraagheid tussen Moskou 
en Washington. Europese veiligheidshelangen hlijken 
hij hun vele gesprekken niet hun grootste punt van 
zorg te zijn, zoals de top van Reykjavik (oktoher 1986) 
hewees. De IJslandse hoofdstad is voor vele West
Europeanen tot symhool geworden voor de grote ver
rassingen waarvoor West-Europa door de supergro
ten gesteld kan worden. Verwarrend als de politiek in 
West-Europa vaak is, is de schrik vooral dan bet 
grootst, wanneer men dreigt te krijgen waar men zelf 
jaren om gevraagd heeft. AI metal een verwarrende si
tuatie op bet gehied van de Westeuropese veiligheid 
waarin we verkeren. De onderlinge verschillen in he
langen komen duidelijk tot uiting . . 
Ook bier krijgt Scheffer bet heeld niet steeds scherp. 
Een van de hoofdoorzaken van dat gehrek aan 
scherpte is bet thetische karakter van zijn hoek. Zijn 
hoofdstelling kleurt zijn waarneming in sterke mate. 
Wanneer het hijvoorheeld gaat om de Amerikaanse 
dominantie in bet verleden, dan wordt zonder veel ar
gumentatie heweerd dat onder de Amerikaanse nu-

cleaire paraplu de Europese nationale tegenstellingen 
vrijelijk beleden konden worden. De Amerikaanse do
minantie en de nationale tegenstellingen in West
Europa zouden elkaar (!) in stand houden. Toegege
ven, Scheffer wijst er ook op dat de Verenigde Staten 
na 1945 gepacificeerd hehhen. 
Scheffer heeft met zijn stelling heroemde, vooral 
Amerikaanse voorgangers . Het zou niet gQed voor de 
Europeanen zijn dat de Amerikanen hun te veel he
scherming hieden. Die zou maar leiden tot voze ver
houdingen en tevens allerhand anti-Amerikaanse sen
timenten in Europa aanwakkeren. Wanneer de Ame
rikaanse hescherming zou terugwijken. zouden de 
Europeanen gedwongen worden meer voor eigen zaak 
te doen en daarmee ook een realistischer kijk op de we
reid krijgen. Het zou hen onder meer dwingen tot vor
men van militaire samenwerking waarvan we tot nu 
toe zo weinig hehhen gezien hinnen of huiten NA VO
verhand. 
Het is een stelling, niet meer en niet minder: een hewe
ring die niet veel meer grond onder de vo~ten heeft dan 
bet eigen geloof daarin. Met evenveel recht .kan bette
gendeel heweerd worden, namelijk dat de. Westeuro
peanen hij een zich verder terugtrekken van de Ameri
kanen nog verder uit elkaar zullen stuiven van schrik 
en vanwege de grote divergentie van helangen. Het 
zou wei eens een regressief 'sauve qui peut' kunnen 
worden. 
Het is ook opmerkelijk in dit kader dat de overigens zo 
analyse-gretige Scheffer am per ingaat op de oorzaken 
die achter die divergentie in veiligheidshelangen in 
West-Europa liggen. Waarom vinden we hij,voorheeld 
nergens de redenen opgesomd die de Franse president 
Mitterrand ertoe hehhen hewogen om die Frans-Duitse 
militaire samenwerking te zoeken? En die redenen zijn 
niet zonder helang voor de heantwoording van de 
vraag, welke verschuiving van bet Nederlandse heleid 
die samenwerking tot gevolg zou kunnen hebben. Pa
rijs drukt in die 'cooperation' onder mee.r zijn schrik 
uit, veroorzaakt door bet Amerikaanse terugwijken. 
Wat steeds door De Gaulle heweerd is, namelijk dat de 
verdediging van West-Europa niet aan de. Verenigde 
Staten kan worden overgelaten, leidt desondanks tot 
grote verontrusting in Parijs op bet mo~ent dat men 
daar een Amerikaans terugwijken meent waar te ne
men. Er moet een zo sterk mogelijk suhstitul)t gescha
pen worden. En wat de relatie van Parijs met Bonn 
zelf hetreft: daar heheersen twee constanten de Franse 
politiek. Ontzag voor Duitse kracht en angst voor te 
grote Duitse heweeglijkheid in oostelijke richting. Die 
angst kan zich in tenminste twee elkaar afwisselende 
patronen uiten: een zich afkeren van Bonn, en elders 
versterking zoeken tegen Bonn. Frankrijk heeft nu 
eenmaal zijn eigen evenwichtssysteem. Het kan ook 
ertoe leiden dat Parijs proheert Bonn vast te houden 
om aldus greep te houden op de Duitse onzekerheden. 
Het is wonderlijk dat de ' innerdeutsche' dynamiek er 
hij Scheffer in het algemeen hekaaid af komt. Wat de 
Ostpolitik voor detente in Europa heeft hetekend, 
hlijft eveneens onduidelijk. 
Hoe betook zij, de Frans-Duitse samenwerking is niet 
een produkt van op elkaar afgestemde veiligheidshe-
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Iangen. Dat maakt die samenwerking niet aileen fra
giel, maar ook wisselvallig van karakter. Anderzijds 
valt niet te loochenen dat de Frans-Duitse verhouding 
na 1945 het glansstuk is van de Europese pacificatie. 
Van een monsterverbond te spreken, betekent het be
lang van deze toenadering ernstig te onderschatten. Te 
ontkennen dat er elementen van een monsterverbond 
aan eigen zijn, is de ogen sluiten voor onder meer de 
wendbaarheid van de Parijse buitenlandse politiek 
waarover in Washington uit eigen ervaring mee
gesproken kan worden. Nederland moet natuurlijk, 
zoals Scheffer ten overvloede aanbeveelt, de Frans
Duitse ontwikkeling goed in de gaten houden, maar is 
dit het ogenblik a! om vanwege die samenwerking te 
komen tot een reorientatie van het Nederlandse be
leid? Op een ogenblik dat de Duitse regering zelf nog 
niet eens weet waar zij aan toe is wat betreft Franse be
reidheid om de Bondsrepubliek te helpen verdedigen? 
De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ook Scheffer vindt 
dater nog vee! bezien moet worden. Zijn taalgebruik 
wordt hier ook aanzienlijk vager. Ook hij zal zich toch 
realiseren dat goede politiek erop uit is problemen be
heersbaar te houden, niet het ene probleem op te los
sen door er een groter probleem naast te leggen. 

Voortdurend spreekt Scheffer over een scheiding van 
de verdediging van economische en veiligheidsbelan
gen in het Nederlandse beleid. Veiligheid kwam door 
samenwerking met de Verenigde Staten, terwijl onze 
economie gericht is op de EG. En die twee richtingen 
zouden steeds meer met elkaar in conflict zijn geko
men. Nederland zou nu, a! weer, moeten kiezen om 
niet in een onmogelijke spagaat terecht te komen. 
Over die stelling valt vee! te zeggen. Is er werkelijk 
sprake van een doelbewuste scheiding? Belangrijker 
vind ik echter dat Scheffer zo weinig ingaat op de gren
zen van de EG op het punt van gemeenschappelijk bui
tenlands en veiligheidsbeleid. Economische integratie 
is het Westeuropese wonder van na 1950. Maar hoe is 
het mogelijk dat deze ver gaande vorm van economi
sche integratie zo weinig samenwerking - om van in
tegratie maar helemaal te zwijgen - op veiligheidsge
bied heeft opgeleverd? Deze meest onmarxistische 
vraag kan toch niet afgedaan worden met een verwij
zing naar die Amerikaanse broedkip die haar West
europese kuikens niet heeft Iaten groeien? Hoe komt 
het dat de politieke spin-off van de economische inte
gratie achterwege gebleven is? Op deze vraag vindt 
men bij Scheffer geen antwoord, wanneer men zijn 
verwijzing naar de Verenigde Staten van de hand 
wijst. Laat me er direct aan toevoegen dat Scheffer 
zich het probleem terdege bewust is, getuige onder 
meer zijn uitspraken over de kracht van het nationaal 
particularisme en de natiestaat die ondanks aile inter
nationalisering enerzijds en regionalisering anderzijds 
maar niet wil afsterven. Maar daarnaast legt hij uit
spraken als: 'veertig jaar gedwongen pacificatie en 
"zelf-onderzoek" in Europa hebben hun sporen ge
trokken'. Een even onweerlegbare als vage uitspraak. 
Bij het neerschrijven van dit soort stoplappen moet 
onze analyticus toch even uit het raam gestaard heb
ben. Hij spreekt ook van een 'gevoelde urgentie tot 
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compromisvorming ten gevolge van veranderingen in 
de Amerikaanse houding' (55), zonder daarvan nu 
echt een aantal duidelijke voorbeelden te kunnen noe
men. Zo moet men hier concluderen dat de auteur zijn 
waardevolle analyse onderdompelt in wensdenken. 
Hij heeft zeker gelijk wanneer hij beweert dat Neder
land zelden of nooit heeft vooropgelopen bij plannen 
om te komen tot een gecoordineerde buitenlandse po
litiek van West-Europa. Doordat hij zo hamert op dat 
punt, zou de indruk kunnen ontstaan dat van die coor
dinatie weinig tot stand gekomen is door dat Neder
landse verzet. Hier was een dieper gravende analyse op 
zijn plaats geweest. Want tegen de achtergrond van 
dat traditionele Nederlandse verzet is het des te opval
lender te zien welke initiatieven de laatste jaren wei ge
nomen zijn, bijvoorbeeld in WEU-verband. Aileen 
dan niet, zoals Scheffer schijnt te verlangen, als een 
keuze voor West-Europa die in mindering gebracht 
werd op de Atlantische clausulering. Wei degelijk 
neemt men in Den Haag ook de verschuivingen waar, 
aileen acht men de keuzeruimte wat beperkter dan 
Scheffer voorstelt. Is er een werkelijk substituut voor 
de Verenigde Staten als gewicht in veiligheidszaken? 
Verbeterde Westeuropese samenwerking: wie ZOU er
tegen zijn? Maar niet steeds de verwachting uitspreken 
dat de Verenigde Staten ons geheel zullen verlaten! 
Met Scheffer kan men er zich eerder over verbazen dat 
de Verenigde Staten zo lang hebben vastgehouden aan 
hun nucleaire bescherming van West-Europa. Men 
kan ook proberen te verklaren waar dat vasthouden 
mee zou kunnen samenhangen. 
Daaraan komt Scheffer niet toe, ook al bespreekt hij 
uitvoerig de veranderingen waaraan de verhouding 
West-Europa-Verenigde Staten onderhevig geweest 
is. Daarbij noemt hij ook de globalisering van de 
Amerikaanse buitenlandse politiek. Over die globali
sering en de daarbij behorende 'myth of American 
omnipotence' is trouwens a! vanaf 1945 in Washing
ton met de regelmaat van de klok gesproken. Dat is 
geen kwestie die pas eind jaren zestig opkomt. In deja
ren vijftig waren de Verenigde Staten toch a! gewik
keld in een netwerk van verdragsorganisaties? Maar 
wat is daarvan in actieve zin in de jaren tachtig naast 
de NA VO overgebleven? Vele bilaterale verplichtin
gen, een groeiend Amerikaans 'commitment', bij een 
afnemend Amerikaans deel van de wereldhandel. Dat 
is de scheefgroei die aangepakt dient te worden en 
steeds meer de agenda zal beheersen. Vooralsnog is 
het echter iets anders dan een Amerikaans terugwijken 
uit een van de weinig overgebleven functionerende 
verdragsorganisaties, namelijk de NAVO. 
Terzijde moet opgemerkt worden dat Scheffer zijn 
termen in dit stuk niet altijd even scherp kiest. Zo 
spreekt hij bij her haling van 'vermindering van het ge
wicht van West-Europa in de Amerikaanse buiten
landse politiek'. Natuurlijk, onze regio ligt niet meer 
in de gevarenzone, zoals zij dat wel deed in de jaren 
vijftig. Zij heeft ook niet de 'nuisance value' waar
door bijvoorbeeld het Midden-Oosten uitblinkt. Maar 
als het gaat om de vraag wie tenslotte in Washington 
nog kunnen gelden als economisch, politiek en militair 
krachtige bondgenoten, dan is de keuze voor Was-



hington niet overvloedig. Ook in de regio die zo vaak 
te onpas wordt aangeduid als de opvolger van West
Europa, de 'Pacific Basin ', is het aanbod niet rijk . 
Want is het bijvoorbeeld niet zo dat het bruto natio
naal produkt van Singapore, Zuid-Korea en Taiwan 
maar weinig groter is dan dat van Nederland op zijn 
eentje? En hoe staat het in dat dee! van de wereld met 
de democratie en de mensenrechten waaraan Was
hington in het buitenland terecht zoveel waarde 
hecht? 
Scheffer spreekt ook over Europa's achterstand op 
technologisch gebied. Daarover zijn nogal tegenstrij
dige geluiden te horen. Dat de krachten meer gebun
deld moeten worden in Europa, daarover valt niet te 
twisten. Maar hoe vaak hoort men niet in de Verenig
de Staten dat bepaalde high-tech onderdelen niet meer 
in eigen huis gemaakt kunnen worden omdat het vak
manschap ontbreekt? Niet voor niets steilen aile presi
dentskandidaten de slechte toestand van het Ameri
kaanse onderwijs aan de orde. Bij een recent bezoek 
aan de Verenigde Staten trof het me hoe vaak Europa 
als lichtend voorbeeld wordt genoemd wanneer het 
gaat om organisatorische zaken die in de Verenigde 
Staten niet goed !open. 
Nog een ander voorbeeld ervan hoe Scheffer niet 
steeds het beeld scherp krijgt. Op pagina 90 zegt hij 
dat vanaf het einde van de jaren zestig - ongeveer ge
lijktijdig met de vermindering van de Amerikaanse 
dominantie - de Bondsrepubliek actiever werd op het 
gebied van de buitenlandse politiek. Waar kwam die 
activiteit vandaan? Dat hing samen met de 'Ostpoli
tik ' waartoe de Sowjet-Unie in 1970 de poort opende. 
Het hing niet samen met verminderde Amerikaanse 
kracht. Ook was het in het Duitse geval zeker niet zo, 
zoals Scheffer beweert, dat naarmate de transatlanti
sche spanningen heviger werden, het politieke debat 
nationaler werd . Tot 1970 was de Duitse buitenlandse 
politiek naar het Oosten vergrendeld vanwege de 
kwestie van de niet door Bonn erkende DDR en het 
vraagstuk Berlijn, en vanwege de vele onopgeloste 
kwesties met andere Centraaleuropese staten. Pas 
toen de Sowjet-Unie die Ostpolitik hielp mogelijk rna
ken , kreeg Bonn speelruimte. Daarna is het Duitse ele
ment in de Bonner politiek sterker geworden, onder 
meer door de 'innerdeutsche' dynamiek waarover 
Scheffer zo weinig zegt; een dynamiek waaraan geen 
enkel ander land van West-Europa is onderworpen. 

Kritiek samengevat 
Mijn kritiek zou de indruk kunnen wekken dat ik wei
nig waardering voor Scheffers boek he b. Dat is geens
zins het geval. Met vele van zijn uitspraken ben ik het 
hartgrondig eens . Bijvoorbeeld de stukken over Gor
batsjow vind ik wijs . Een zin op pagina 93 als : ' Het is 
dan ook van belang om nate gaan hoe West-Europa 
zou moeten anticiperen op deze veranderingen in de 
strategische context ten einde de Europees-Ameri
kaanse samenwerking in de toekomst veilig te stellen', 
juich ik zonder meer toe. Aileen, ik zou gewild hebben 
dat de auteur wat meer verteld had over de middelen 
waarmee West-Europa de verhouding met de Verenig
de Staten zou kunnen voeden en onderhouden. Vooral 

op dat punt is er mijns inziens nog vee! op te voeden in 
de PvdA, maar ook daarbuiten. Een gelijkere lasten
verdeling kan niet het enige antwoord zijn. Er zijn 
meer factoren die hier een rol spelen. Het hoongelach 
in Iinkse kring over die twee mijnenvegers die vorig 
jaar naar de Perzische Golf zijn gestuurd, maakte dui
delijk dat het politieke belang van die missie niet werd 
begrepen. 
In het stuk hiervoor heb ik een aantal punten opge
somd dat me bij lezing van Scheffers boek trof. Het 
zijn onderling niet steeds samenhangende punten . 
Laat me daarom tot besluit mijn kritiek vooral tegen 
zijn aanbevelingen nog samenvatten. 
I. Ondanks aile voorzichtigheid denkt Scheffer toch te 
zeer in termen van of-of, terwijl het Nederlandse be
leid steeds een mengvorm is geweest. 
2. Aan een dee! van Scheffers aanbevelingen wordt al 
in de praktijk gewerkt, en dat maakt ze enigszins over
bodig. De laatste drie jaar is er zo het een en ander ver
schoven, ook op ons ministerie van Buitenlandse Za
ken . Een uitvoerend bewindsman zal uiteraard steeds 
beklemtonen dat de oude bindingen nog even hecht 
zijn als ooit tevoren. Daar horen de nodige bezwe
ringsformules bij, als ook waarschuwingen tegen zich 
zelfverwerkelijkende voorspeilingen. 
3. Een dee! van Scheffers aanbevelingen is allerminst 
rijp voor uitvoering omdat de nieuwe kristallisatie
punten in de Europese politiek nog niet duidelijk zijn. 
Voor Nederland als middelgrote staat lijkt een multi
lateraal verband bijna steeds te prefereren boven aan
leunen tegen bijvoorbeeld Bonn, waarmee we om te 
beginnen die 'innerdeutsche' dynamiek al niet gemeen 
hebben. Niet tegen Frankrijk aan te willen leunen lijkt 
me een van de betere tradities van het Nederlandse be
lei d. De beweeglijkheid van het Franse beleid is te 
groot voor Nederlanders. 
Westeuropese veiligheidssamenwerking uitbreiden 
lijkt me een goede manier om beter voorbereid te ra
ken op de schokken die Washington West-Europa in 
de toekomst mogelijkerwijs zal toebrengen. Of die sa
menwerking ooit zalleiden tot grotere onafhankelijk
heid van de Verenigde Staten betwijfel ik voorshands. 
Maar mijn scepcis laat de noodzaak om die Westeuro
pese samenwerking zoveel mogelijk uit te bouwen on
verlet, al moet het wei veiligheidsbeleid blijven, geen 
experimentele onveiligheid. 
4. Over Centraal- en Oost-Europa spreekt Scheffer 
weinig. Wat Westers beleid in dezen zou moeten of 
kunnen zijn wanneer Michail Gorbatsjow de kans 
krijgt zijn beleid verder te ontwikkelen, horen we niet 
van Scheffer. Daarover zou echter in de komende ja
ren onder de Westerse bondgenoten wei eens een fiks 
verschil van mening kunnen ontstaan. Des te meer re
den om een goede publieke discussie hierover voor te 
bereiden. 
5. Van de volgens Scheffer zo nodige consensus over 
buitenlands be)eid zijn we in Nederland nog ver ver
wijderd. Daarvoor moeten nog vele ondoordachthe
den uit de publieke opinie worden opgeruimd. Met dit 
hoek heeft Scheffer daartoe een belangrijke bijdrage 
geleverd, maar er moet nog vee! verwarring geruimd 
worden, liefst zonder nieuwe toe te voegen. De Wiardi 
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Beckman Stichting zou nog best een paar uitzend
krachten mogen huren om Scheffer bij te staan in dit 
werk. 

M. C. Brands is hoogleraar Nieuwe Geschiedenis aan 
de Universiteit van Amsterdam. 

Politieke economie en economische politiek . 

Thijs Woltgens bespreekt: 
Jos de Beus en Flip Vuijsje (red), Politieke economie, 
lntermediair-Spectrum BV, Utrecht, 1987 en Flip de 
Kam, Het geheim van de schatkist, Uitgeverij Con
tact, Amsterdam, 1987. 

De nieuwe Politieke Economie werd in de jaren zeven
tig bij het Nederlandse publiek vooral bekend door 
Van den Doels Democratie en Welvaartstheorie. In 
academische kring was daaraan voorafgegaan een 
aantal dissertaties, zoals van R.J. in 't Veld en A. de 
Swaan. 
De bundeling van eerder in Intermediair verschenen 
artikelen onder redactie van Jos de Beus en Flip Vuijs
je behelst een brede introductie in de Nieuwe Politieke 
Economie aan de hand van portretten en interviews 
met tien internationaal bekende auteurs, die met meer 
of minder moeite onder die ene hoed gevangen kunnen 
worden (Buchanan, Elster, Lindblom, Olson, Rawls, 
Sen, Thurow, Wildavsky, Wilensky). De bespreking 
van de individuele auteurs wordt voorafgegaan door 
een inleiding van Jos de Beus, waarin deze tot een af
bakening van het begrip (Nieuwe) Politieke Economie 
en tot een verantwoording van de selectie tracht te ko
men. 
De bespreking van de verschillende voormannen (een 
vrouw ontbreekt) is, zoals vermoedelijk onontkoom
baar bij een introductie, in het algemeen nogal positief 
getoonzet. De lyriek van een juichende balletrecensie 
wordtzelfs een enkele keer overtroffen (R.J. In 't Veld 
over Aaron Wildavsky). Maar tegelijkertijd hebben 
de meeste portretten een hoog informatiegehalte. De 
bundel wordt afgesloten met een artikel van (weer) Jos 
de Beus. Hij ontwaart een aantal stromingen en twist
punten, waarmee deze zelfbewuste en gevestigde tak 
van de sociale wetenschappen de komende jaren te 
maken heeft. 
Mijn oordeel over de bundel is engiszins ambivalent. 
Enerzijds hebben we te maken met de - mijns inziens 
- meest leesbare inleiding in de Nieuwe Politieke 
Economie in ons taalgebied. Daarbij moet ik wei een 
vraagteken zetten bij de 'gelnteresseerde leek', waar
van de inleiding gewaagt. Enige verwerkte kennis van 
de economische wetenschap lijkt mij wei een aanbeve
ling. Bovendien dragen de makkelijk leesbare inter
views maar in beperkte mate bij tot inzicht in het werk 
van de gelnterviewden. 
Anderzijds kent de bundel toch belangrijke beperkin
gen. De eerste beperking is kennelijk geweest of pio
niers van de Nieuwe Politieke Economie nog te inter
viewen waren. Gemist worden portretten van bijvoor
beeld Downs, Niskanen of Arrow. De tweede beper
king volgt uit de welhaast exclusieve voorkeur voor 

sociallsme en democratie 
nummer9 
september 1988 280 

Engelstalige auteurs. Daarmee mist men niet aileen de 
verwijzing naar de mijns inziens beste weergave van de 
Nieuwe Politieke Economie, namelijk die van Peter 
Bernho/z, Grundlagen der Politischen Okonomie, 
maar ook de kritische benadering, voortbouwend op 
de Frankfurter Schule, van Duitsers als Habermas, 
Offe of Riese of de inbreng van de Fransman Attali. 
Het ontbreken daarvan is meer dan een geografische 
witte vlek. De vraag naar de toepasbaarheid van de 
economische theorie - met haar methodologische in
dividualisme en haar rationaliteitsbegrip - blijft 
daardoor in de marge. Het artikel over Sen laat iets 
zien van de grenzen van dat individualisme; het ratio
naliteitsbegrip blijft de zwakke stee van economen, 
zolang zij zich in hun mathematiseerbare bespiegelin
gen hoven andere sociale wetenschappen verheven 
voelen. In het verlengde van deze opmerkingen zou ik 
de redactie van de bundel willen vragen om bij een vol
gende druk - die ik hun gaarne toewens - af te zien 
van aile verfijningen die zich onder de naam Politieke 
Economie voordoen - dat is echt aileen voor de ken
ners - maar in te gaan op een aantal opvallende 
aspecten van de zegetocht van de Nieuwe Politieke 
Economie. 
Het eerste aspect zou ik willen noemen: de ver
Amerikanisering van ons maatschappelijk beeld. De 
politicus als stemmen-maximaliserende ondernemer 
op de publieke markt met oogkleppen die de blik strak 
beperkt houden tot de eerstkomende verkiezingen, is 
zo onthullend als een karikatuur dat kan zijn. Het pro
bleem van deze beschrijving is niet zo zeer, dat zij de 
oude werkelijkheid geweld aan doet, maar dat zij -
net als de homo economicus - een nieuwe werkelijk
heid legitimeert. Politiek succes wordt de bevestiging 
van een ethisch gelijk, zoals winst de bevestiging is van 
het juiste ondernemerschap. Strategie op de kie
zersmarkt wint het van het kostbare solidariteit met 
een verpauperde minderheid. Als solidariteit aileen 
nog maar 'welbegrepen eigenbelang ' is, dan moeten 
de armen er vooral voor zorgen, dat zij bedreigend 
zijn voor de hogere klassen . 
Het tweede aspect is de feitelijke gedateerdheid van 
vee! van de conservatieve kritiek op de welvaartstaat, 
die onder de wetenschappelijke vlag van de Nieuwe 
Politieke Economie gepopulariseerd is . Het beleid in 
de jaren tachtig falsifieert vele conservatieve stellin
gen. De meerderheid van de politici wil nu bezuinigen 
en beroept zich zeker niet meer op Keynes om de kie
zers thans voorzieningen te bieden die later betaald 
moeten worden (wellicht geldt dat wei nog voor be
lastingverlagingen). De meerderheid van de politici 
wil de macht van de staat verminderen ('terugtredende 
overheid') en de budgetmaximaliserende ambtenaren 
hebben de grootste carrieremogelijkheden als zij een 
bezuinigingsproject hebben gerealiseerd. Zoals zo 
vaak bevat ook het succes van de Nieuwe Politieke 
Economie de kiem van een nog Nieuwere Politieke 
Economie. 
Het derde aspect betreft de modieuze eenzijdigheid 
van deze jonge wetenschapstak. Nadat de welvaarts
theorie een catalogus van 'market-failures' wist samen 
te stellen (- deze zijn nog lang niet opgelost - ), zijn 



we nu blootgesteld aan het mitrailleurvuur van diege
nen, die de overheid als het probleem zien (en niet als 
de oplossing). Deze salvo's bebben zo vaak doe! ge
troffen, dat het moeite kost om nog tot een goede af
weging tussen overheid en markt te komen. Het blijft 
merkwaardig, dat 'institutionele sclerose' vooral met 
vakbondsmacht verbonden is, terwijl Wilensky aan
toont dat 'steady growth' juist samenhangt met het 
bestaan van 'overleg-economie'. Het blijft merkwaar
dig, dat Ianden, die 'the line you dare not cross' over
schreden hebben, bet vele jaren beter gedaan hebben 
dan andere Ianden (zie Wilensky, Lindblom, Thu
row). 
Het is ook buitengewoon vreemd, dat sommigen het 
dilemma tussen overheid en markt trachten op te los
sen door versterking van het maatschappelijk midden
veld. Kennen we dan de kosten-baten-analyse van 
zo'n verscbuiving? Een belangrijke taak voor Neder
Jandse politiek economen Jijkt mij weggelegd voor het 
ramen van de kosten van ons particulier initiatief (dat 
wil zeggen initiatief in het begin van deze aflopende 
eeuw) versus verstatelijking of nieuw particulier initia
tief. Het beruchte 'No/len-syndicaat' of de 'SBDI'
affaire, alsmede de aangekondigde oprichting van een 
'waarborg-bank' voor woningbouwverenigingen ver
dienen meer aandacht dan politieke economen thans 
aan de tekortkomingen van de overbeid wijden. (Wat 
is bij voorbeeld de winst van de privatisering van stu
dieleningen?). 
Tenslotte mag ik wijzen op een maatschappelijk expe
riment, dat wetenschappers zou moeten doen water
tanden: Europa 1992. In 'Reinkultur' zien we bier de 
totstandkoming van een 'maatscbappelijk contract', 
waarop aile mogelijke denkers van Rousseau tot 
Rawls terug moeten grijpen, als zij het begin van col
Jectieve actie willen beschrijven. De reden van zo'n 
constituerende samenwerking is: vrijwilligheid, irra
tionaliteit, dwang en selectieve prikkels. Is de vrijwil
ligheid (Nederland verdient het meeste aan liberalise
ring van de intra-EO-export), die via EG-richtlijnen 
Jeidt tot wettelijke dwang - maar dan vaak op het 
EO-minimum - ondanks speciale stimulansen (het 
gebruik maken van EG-fondsen), niet per saldo een ir
rationaliteit, die bij voorbeeld de Noordzee verder Jaat 
verloederen, het sociaal zekerheidssysteem onder
mijnt, de Jandbouwoverschotten Jaat voort bestaan? 
En zo mogelijk nog interessanter is de vraag: welke de
mocratische procedure legitimeert het proces van 
Europa 1992? Wordt het niet de hoogste tijd, dat we 
ons gaan bezinnen op de rol van bet bedrijfsleven 
(8000 lobby-isten in Brussel) in het integratie-proces? 

Nucbter 
Wie var.uit deze hoogvlucht graag weer met beide be
nen op de drassige poldergrond van ons kikkerland te
rug wil, zij Flip de Karns Het geheim van de schatkist 
aanbevolen. Hij schrijft met een vlotte pen, is goed op 
de hoogte en zijn gebundelde artikelen zijn actueel 
voor het beleid. Net als Hans van den Doel is Flip de 
Kam een oud-Tweede Kamer lid voor de PvdA (zij bet 
kort), die zijn invloed zag toenemen, naarmate hij ver
der afstand nam van de (partij)politiek. Daarmee 

houdt overigens iedere overeenstemming op. Van den 
Doel pleitte - op grond van zijn interpretatie van de 
Nieuwe Politieke Economie - samen met De Galan 
en Tinbergen voor een geleide inkomenspolitiek, 
dwars tegen de heersende opvattingen (inclusief die in 
de PvdA) in. De Kam is meer de representan~ van het 
'neo-socialisme' dat wil zeggen de 'realistische' erken
ning van onze samenleving, zoals zij nu eenmaal is. 
Meer dan eens is dat prikkelend voor de officiele 
PvdA-lijn, maar buiten onze kring verkeert De Kam 
meestal in de veilige 'hoofdstroom'. Hij kiest niet echt 
tussen aanbod- en vraag-economie, boger of Jager fi
nancieringstekort, grote of kleine armoede in ons 
land. 
Duidelijk is wei dat De Kam grote weerzin heeft tegen 
het 'rond-pompen' van geld: eerst belasting en pre
mieheffen, vervolgens via uitkeringen en subsidies aan 
de burgers teruggeven. In deze opvatting wordt De 
Kam door een recent SER-advies voor de middellange 
termijn bevestigd. Ook het OESO-landenrapport over 
Nederland van 1987 wijst in die richting. De bureau
cratie, die dit 'rond-pompen' organiseert, vormt zon
der twijfel een 'excess-burden'. 
Maar hier begint wei de vraag naar de consistentie van 
De Karns opvattingen. Budgettair neutrale compensa
tie van de individuele huursubsisie vergt een Jastenver
laging voor de minima, die de marginale progressie 
voor allen aanzienlijk verscherpt. 
De Karns antwoord is drieledig: 
- het kan budgettair neutraal, als we een belangrijk 
deel van de lager betaalden op basis van vrijwilligheid 
in goedkope krotten Iaten wonen; 
- een algemene belastingverlaging (die weliswaar de 
budgettaire neutraliteit aantast) kan speciaal gericht 
zijn op diegenen, die subsidies missen, waardoor com
pensatie plaats vindt; 
- terwille van het financieringstekort moet dat ge
paard gaan met 'links ombuigen'. Door de opheffing 
van de WIR, de feitelijke bevriezing van defensie, de 
Jangzame aanloop bij de objectsubsidies voor wonin
gen en het optische karakter van een vervanging van 
bovenminimale uitkeringen door CAO-bepalingen, is 
niet aileen 'links bezuinigen' maar zelfs de optie van 
Bert de Vries in hoge mate uitgeput. 
Ongelijke overheidsgunsten concentreren zich dan 
vooral bij de aftrekposten. De hoogste twintig procent 
bruto-inkomens incasseren meer dan de helft van de 
aftrekposten. Dit voordeel van het 'rondpompen' 
hoeft mijns inziens niet helemaal aan de genieters er
van via tariefsverlaging te worden teruggegeven. In dit 
verband is het best bewaarde geheim van de schatkist, 
dat sinds 1979 de aftrekposten de sterkst gestegen min
post van deze schatkist vormen (deze onthulling is in 
het hoek niet terug te vinden). 
Deze kanttekeningen zijn echter niet bedoeld om aan 
mijn bewondering voor de journalistieke kwaliteiten 
van de verse ho6gleraar C.A. de Kam afbreuk te doen. 

Thijs Woltgens is lid van de Tweede Kamer voor de 
Partij van de Arbeid. 
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GELIJKHEID EN RECHT 

C.W. Maris (red.) 

Deze bundel gaat over gelijkheid, 
macht en recht. Het gelijkheidsideaal, in 
de jaren zeventig een expliciete 
regeringsdoelstelling, is in de jaren 
tachtig uit de mode geraakt, onder meer 
door de economische terugval en door 
de kritiek op de verzorgingsstaat. Toch 
blijft de gelijkheidskwestie van het 
grootste maatschappelijke be lang- wie 
bijvoorbeeld tot de armsten hoort, gaat 
gemiddeld eerder dood. 

In het Nederlandse recht is het 

gelijkheidsbeginsel in 1983 ingevoerd 
als artikell van de nieuwe Grondwet. 
Deze bundel behandelt de vraag welke 
betekenis dit beginsel heeft voor de 
Nederlandse rechtsorde. Het gaat om 
problemen als: 
In hoeverre wordt de rechtsorde beheerst 
door ongelijke machtsverhoudingen, dan 
wei door gelijkheid? Houdt artikel1 een 
radicaal programma in voor een gelijkere 
samenleving? Hoe moet het gelijkheids· 
beginsel worden afgewogen tegen het 
vrijheidsbeginsel? Hebben religieuze 
scholen bijvoorbeeld de vrijheid om 
homoseksuele leraren te weren? 

Deze vragen worden besproken in 
drie onderdelen van samen tien hoofd· 
stukken. Het eerste deel is van algemene 
aard, en bestaat uit rechtsfilosofische, 
rechtshistorische en rechtssociologische 
beschouwingen over het gelijkheids· 
ideaal. Dee I twee behandelt de rol van 
gelijkheid in de drie belangrijkste rechts· 
gebieden: het staatsrecht, strafrecht en 
privaatrecht. Het derde dee I betreft de 
juridische rol van het gelijkheidsbeginsel 
voor drie emancipatiegroeperingen: de 
arbeiders, de vrouwen, en de etnische 
minderheden. 

In g., 221 pag.,f 32,50 
ISBN 9036800498 

Belt u voor uw rechtstreekse bestelling 
bij de uitgever Libresso: 05700-33155. 

Ook verkrijgbaar via de boekhandel. 
Prijswijzigingen voorbehouden. 
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oocuu~ rwc:.NT A TIE' · · : · 

Op koers 
NEOER '--~L' '~ fF{UM 

LANOSE POUT/EKE 
PARTtJEN 

Als politiek de kunst van het haalbare is, dan is een Henk Molleman 
zigzag-koers inherent aan het bedrijf. Als politiek de Redacteur van SenD 
kunst is van het sturen, dan komt het erop aan om het 
zigzaggen binnen de perken te houden. 
We waren in de jaren zeventig wellicht wat al te opti
mistisch over de mate waarin de staat, onder voorbij 
zien van veel maatschappelijk initiatief, de zorg voor 
allerlei belangrijke en minder belangrijke aangelegen
heden van burgers op zich te nemen. Op deze zig is 
echter een ferme zag gevolgd. Op het eerste gezicht 
Iijkt de vanuit het CDA ontwikkelde notie van 'de 
zorgzame samenleving' een stap in de richting van de 
in socialistische kringen hoog geschatte solidariteits
gedachte. Maar de praktische uitwerking blijft, ook ai 
omdat veel oude intergratiekaders niet meer functio
neren, beperkt tot de negatieve kant van de besturende 
zigzag, namelijk die van de staat. Die treedt terug. 
Steeds een stapje verder. Daarmee wordt de 'zorgza
me samenleving' in feite een stap in de1richting van het 
Iiberale (conservatieve) gedachtengoed van de 'terug
tredende overheid'. 

Dezer dagen kondigt zich iets aan op het vlak van de 
'zorgzame samenleving', dat mij een voorbeeld daar
van lijkt. De arbeidsvoorziening wordt in de toe
komst, zoals R. Janssen elders in dit nummer uiteen
zet, een zaak van overheid, werkgevers en werknemers 
gezamenlij k. AI het geld van het ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid voor de arbeidsvoorzie
ning gaat dan als bruidsschat naar het Centraal Bu
reau voor de Arbeidsvoorziening (CBA). In de nieuwe 
structuur wil men het aantal bemiddelingen verhogen. 
Gevolg: vooral aandacht voor de werklozen die be
middelbaar zijn. Apart geld voor specifiek beleid voor 
vrouwen, jeugdigen, minderheden en gehandicapten 
wordt niet gereserveerd. De zwakste groepen zullen op 
deze manier aan het kortste eind trekken. 

Er dreigt nu het grote gevaar van een stijgend aantal 
mensen in een sociaal zwakke positie, verankerd aan 
de onder kant van de samenleving. De tweedeling in de 
samenleving, waarvoor Joop den Uyl zo waarschuw
de, is inderdaad bezig vorm te krijgen. Dit te voorko
men moet een sociaal-democratische partij als de 
PvdA zich als hoofdtaak rekenen. Daarvoor is geen 
eindeloos geschuifel nodig, wei een vaste koers! 
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De blijvende noodzaak van een rechtvaardig 
inkomensbeleid 

Met de analyse die in het rapport Bewogen Beweging is 
gemaakt trekt de Partij van de Arbeid de conclusie uit 
een strategische herbezinning die in feite al voor de 
verkiezingen van 1986 is begonnen. Toen al groeide 
het besef dat de PvdA zich geleidelijk zou moeten 
losmaken van de gegroeide gewoonte standpunten 
zonder enige politieke onderhandelingsruimte te for
muleren. Steeds meer partijgenoten begonnen zich te 
realiseren dat de partij zichzelf een onoplosbaar di
lemma schiep door enerzijds een gewone coalitie
bereide politieke partij te willen zijn en anderzijds 
over bepaalde punten niet of nauwelijks te willen on
derhandelen. Niet onderhandelbare programmapun
ten horen immers bij een meerderheidsstrategie. Een 
op coalitievorming gerichte partij heeft daarentegen 
onderhandelingsmarges nodig, niet aileen in de vorm 
maar ook in de inhoud van de standpunten. Een nieu
we politieke strategie kan niet beperkt blijven tot ver
anderingen in de stijl van optreden tegenover andere 
partijen, onvermijdelijk is daarbij ook de inhoud van 
de boodschap in het geding. 
Waar Bewogen Beweging definitief afscheid neemt 
van de meerderheidsstrategie en het coalitiedenken 
weer centraal plaatst is het rapport dan ook tegelijk 
een opdracht tot heroverweging van belangrijke pro
grammapunten. In Schuivende Pane/en is op een zeer 
hoog abstractieniveau reeds een lofwaardig begin ge
maakt met deze inhoudelijke heroverweging. De dis
cussie in de partij-afdelingen zal daaraan hopelijk een 
aantal meer concrete elementen hebben toegevoegd. 
Maar de echte opgave wordt vanzelfsprekend een ver
kiezingsprogramma voor 1990 te maken waarin de 
strategische vernieuwing ook zijn inhoudelijke verta
ling vindt. Dat vergt dat niet volstaan wordt met het 
actualiseren van 'De toekomst is van iedereen', maar 
dat op wezenlijke punten een herijking van het pro
gramma plaatsvindt. 
Gezien de veelheid van studieuze activiteit die de 
Tweede-kamerfractie van de PvdA de laatste jaren 
ontwikkeld heeft (nota's over o.a . het jongerenbeleid, 
technologiebeleid, landbouwbeleid, defensiepolitiek, 
de rol van de overheid in de samenleving, en ook over 
de koppelingen) is dit herijkingsproces inmiddels in 
volle gang. Weinig hiervan dringt echter binnen en 
buiten de partij door, en wei om de simpele reden dat 
de uitkomsten pas publicitaire waarde schijnen te heb
ben wanneer zij zeer nadrukkelijk van het oorspron
kelijke stand punt afwijken. Het is pas nieuws wanneer 
de PvdA de kruisraketten aanvaardt, de overheid vol
ledig Iaat terugtreden en de koppelingen loslaat. Ook 
CDA en VVD meten onze 'regeergeschiktheid' graag 
aan de mate waarin de PvdA bereid is bestaande 
standpunten in hun tegendeel om te zetten. De erva-

ring leert echter dat <;en serieuze herbezinning ook de 
waardevolle aspecten van het oude standpunt recht 
doet. Dat sluit een volledige omkering als regel uit, en 
leidt soms zelfs tot de conclusie dat slechts marginale 
bijstellingen nodig zijn. 

Herbezinning op de koppeling 
Een belangrijk programmapunt waarop in het afgelo
pen jaar een uitgebreide herbezinning heeft plaatsge
vonden is de rechtvaardige verdeling en ontwikkeling 
van inkomens. Zoals bekend heeft de PvdA zich deaf
gelopen jaren bij diverse gelegenheden sterk gemaakt 
voor een gelijkmatige verdeling van de welvaartstoe
name (alsook van de welvaartsdaling) over aile inko
mensgroepen. Na de uitdrukkelijke keuze voor ver
kleining van de inkomensverschillen in de jaren zeven
tig was dit nieuwe stand punt in zekere zin reeds een te
rugval: tussen het minimuminkomen en anderhalf 
keer modaal zou geen verdere nivellering moeten 
plaatsvinden. De midden jaren tachtig bestaande in
komensverschillen in dit traject, dat ruwweg zeventig 
procent van aile inkomenstrekkers omvat, werden 
aanvaard. 
Het is politiek gezien niet verwonderlijk dat de partij 
het nivelleringsstreven in de jaren tachtig niet heeft 
kunnen vasthouden. Tegen de achtergrond van econo
mische crisis en stijgende werkloosheid tekende zich 
ook in het inkomensbeleid een krachtige terugslag af. 
Vanaf 1982 traden kabinetten aan die een belangrijke 
vergroting van de inkomensverschillen tot centrale be
leidsdoelstelling maakten. De kosten van herstelbeleid 
en werkloosheidsbestrijding zouden met name gedra
gen worden door de laagste inkomensgroepen, die er 
immers in de jaren zeventig relatief sterk op vooruit 
waren gegaan. Het denivelleringsstreven werd door de 
centrumrechtse coalities volledig gelntegreerd in het 
herstelbeleid waardoor het verdelingsthema niet meer 
op een zuivere manier kon worden benaderd. Waar de 
regering steeds weer het accent legde op de offers die in 
de sfeer van de particuliere inkomens moesten worden 
gebracht voor herstel en werkgelegenheid, trachtte de 
PvdA de verdeling van die offers aan de orde te stel
len. Het is daarbij niet altijd gelukt heen te breken 
door de valse dilemma's waarin de regering haar posi
tie samenvatte: werk hoven hogere uitkeringen, of: 
liever bezuinigen op de uitkeringen dan op onderwijs . 1 

De inkomenspolitieke discussie heeft zich onder ande
re toegespitst op de toepassing van de koppelingen zo
als die zijn neergelegd in de Wet Aanpassingsmecha
nismen (1980). Deze wet vormde indertijd het 
sluitstuk van een ontwikkeling waarbij de minimum
inkomensgarantie in de sociale zekerheid geleidelijk 
·op het niveau van het netto-minimumloon was ge-

Frans Leijnse 
Lid van de Tweede Kamer 
voor de Partij van de Arbeid. 
Met dank aan Jan Mens voor 
de vele belangrijke bijdragen 
die hi) tot de discussie over 
dit onderwerp heeft geleverd. 
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bracht en het laatste welvaartsvast gemaakt. DeW AM 
regelt enerzijds de berekeningswijze van de bruto
aanpassing van het wettelijk minimumloon en de bo
ven-minimale uitkeringen aan de hand van de index
ontwikkeling van de regelingslonen, en anderzijds de 
berekeningsmethodiek voor de netto-netto-gelijkheid 
tussen minimum-uitkeringen en minimumloon. Door 
dit samenstel van koppelingen garandeert de W AM 
dat het minimumloon en de uitkeringen de gemiddelde 
ontwikkeling van de in cao's vastgelegde lonen vol
gen. Deze index wordt gezien als een redelijke indica
tie van de algemene welvaartsontwikkeling, waarin de 
minimuminkomens dus evenredig meedelen. Tevens 
wordt op deze wijze een zekere stabiliteit gegeven aan 
bestaande loon- en inkomensverhoudingen. De Wet 
Minimumloon kent daarnaast nog de mogelijkheid 
om driejaarlijks tot een bijzondere aanpassing te ko
men, wanneer bijvoorbeeld zou blijken dat de werke
Iijk verdiende lonen in hun ontwikkeling beduidend 
afwijken van de regelingsloonindex. 2 

Het Iigt voor de hand dat de Partij van de Arbeid de 
toepassing van de WAM-koppelingen tot hoeksteen 
van het inkomensbeleid heeft gemaakt. Deze wet ma
terialiseert immers de beginselen van eerlijk delen en 
een redelijke inkomenszekerheid voor iedereen die, 
naast het streven naar nivellering van inkomens, zo 
centraal staan in het sociaal-democratisch denken. Als 
er meer welvaart te verdelen is, maar ook wanneer er 
lasten te dragen zijn, zal dit op een eerlijke manier 
moeten gebeuren en de WAM verheft die eerlijkheid 
tot een recht. 
Het krachtig vasthouden aan de WAM werd in deaf
gelopen jaren ook politiek steeds belangrijker door 
het gemak waarmee de zittende regering de uitgangs-

punten van inkomenszekerheid en eerlijk delen in de 
welvaart ondergeschikt maakte aan andere beleidsop
ties. Tot medio 1982 is voor de ontwikkeling van mini
mumloon en uitkeringen, conform de WAM globaal 
de regelingsloonindex gevolgd. Weliswaar is een aan
tal malen de voorgeschreven aanpassing niet volledig 
doorgevoerd, maar dat is steeds in een later stadium 
gecompenseerd (de zogenaamde 'uitschuifoperaties'). 
Eerst bij het aantreden van de regering Lubbers I is de
finitief gebroken met deze Iijn. Vanaf juli 1982 blijft 
de feitelijke ontwikkeling van minimumloon en uitke
ringen steeds verder achter bij de regelingsloonindex. 
Vanaf 1 januari 1983 is het minimum bevroren, be
houdens in 1984 wanneer een nominale verlaging met 
3 procent plaatsvindt. Tabel 1 geeft een helder over
zicht van deze ontwikkeling. 
De beide regeringen-Lubbers hebben een bewuste keu
ze gedaan de inkomensverschillen zeer sterk te Iaten 
groeien door een fixatie van de laagste niveaus. Daar
toe heeft men onder andere de moeite moeten nemen 
om jaarlijks bij afzonderlijke wet de WAM buiten 
werking te stellen. Hiervoor is steeds een parlementai
re meerderheid aanwezig gebleken en de coalitie 
draagt dan ook de volle verantwoordelijkheid voor 
deze beleidslijn. In dat Iicht doet het enigszins dubbel
hartig aan wanneer uit dezelfde hoek het niet toepas
sen van de W AM als zelfstandig argument wordt ge
hanteerd tegen het voortbestaan van de koppelingen: 
'Aileen a/ het volstrekt nietfunctioneren van de WAM 
rechtvaardigt haar intrekking' vat Linschoten deze 
drogreden perfect samen.3 
Zou de coalitie zich bij de onderbouwing van haar be
leid hebben beperkt tot inkomenspolitieke overwegin
gen dan zou een zuiver debat mogelijk zijn geweest. 

Tabell. Bruto ontwikkeling van bet minimumloon en bet daarvan afgeleide netto sociaal minimum, zoals deze feitelijk beeft 
plaatsgevonden en conform de W AM. 

Feitelijke ontwikkeling Ontwikkeling volgens W AM* 
Tijdstip 

bruto index netto index bruto index netto index 

1-1-1980 1826,50 100 1326,03 100 1826,50 100 (1326,03) (100) 
1-7-1980 1862,90 102 1358,65 102 1879,80 103 (1366,33) (103) 
1-1-1981 1882,40 103 1392,80 105 1905,80 104 (1406,96) (106) 
1-7-1981 1925,30 105 1396,02 105 1907,10 104 (1385,16) (104) 
1-1-1982 1979,90 108 1433,46 108 1989,00 109 (1438, 11) (108) 
1-7-1982 2028,00 Ill 1451,81 109 2073,50 114 (1476,08) (108) 
1-1-1983 2048,80 112 1447,05 109 2109,90 116 (1477 ,09) (Ill) 
1-7-1983 2948,80 112 1445,73 109 2147,60 118 (1493,68) (113) 
1-1-1984 1987,70 109 1446,90 109 2150,20 118 (1529,57) (115) 
1-7-1984 1987,70 109 1446,90 109 2154,10 118 (1531,14) (115) 
1-1-1985 1987,70 109 1472,48 Ill 2160,60 118 (1563,47) (118) 
1-7-1985 1987,70 109 1472,48 Ill 2165,80 119 (1566,09) (120) 
1-1-1986 1987,70 109 1492,86 113 2181,40 129 (1607 ,55) (121) 
1-7-1986 1987,70 109 1492,86 113 2198,30 120 (1607 ,55) (121) 
1-1-1987 1987,70 109 1495,82 113 2208,70 121 (1616,14) (122) 
1-7-1987 1987,70 109 1488,55 112 2219,10 121 (1613,51) (122) 
1-1-1988 1987,70 109 1495,49 113 2229,50 122 (1631,60) (123) 
1-7-1988 1987,70 109 1495,49 113 2238,60 123 (1637,34) (123) 

• De cijfers voor 1988 zijn geraamd . 

Bron: Tweede Kamer, Vergaderjaar 1987-1988, 20307, nr. 5, p. 10. 
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Men mag immers in Nederland best vinden dat grotere 
inkomensverschillen gewenst zijn of dat er in de jaren 
zeventig teveel genivelleerd is; dat is een waarde
oordeel, dat ik niet dee! maar wei kan respecteren. Er 
is echter gekozen voor een verbreding van de discussie 
door ook niet-inkomenspolitieke overwegingen te 
noemen waarom grotere verschillen wenselijk zouden 
zijn, zoals grotere flexibiliteit van werknemers, een 
grotere geneigdheid bij werklozen om werk te aan
vaarden en een betere doorstroming op de arbeids
markt. Dergelijke argumentaties kunnen in ieder ge
val worden getoetst door wetenschappelijk onderzoek 
en, indien zij valide blijken te zijn, worden afgewogen 
tegen inkomenspolitieke overwegingen. Voor de ge
noemde argumentaties heeft deze toets echter zelden 
plaatsgevonden. Het is gebruik geworden ze te presen
teren als staande waarheden. Waar vanuit de onaf
hankelijke wetenschap wei toetsing plaatsvindt blij
ken de veronderstelde verbanden zelden te bestaan: 
loonsverschillen hebben slechts een marginale invloed 
op de mobiliteit4 en de hoogte van de uitkering is voor 
zeer weinig werklozen aanleiding om niet meer actief 
naar werk te zoeken. 5 

De coalitie heeft zich de afgelopen jaren bij gelegen
heid van een veelheid van dergelijke argumenten 
bediend6 en men kan ze ook in allerhande varian ten te
rugvinden in de drie SER-adviezen over deze proble
matiek. 7 In het geheel zijn dit echter slechts bijzaken. 
Cruciaal voor de opstelling van de kabinetten
Lubbers I en II is dat men van begin af aan de inko
menspolitieke afweging tot een ondergeschikt onder
dee! heeft gemaakt van de doelstellingen van het her
stelbeleid zoals die in de beide regeeraccoorden zijn 
neergelegd: terugdringing van het financieringstekort, 
verkleining van het (financieel beslag) van de collectie
ve sector en vermindering van de werkloosheid. Waar 
deze doelstellingen een matiging van de particuliere in
komens noodzakelijk maakten is als regel de kortste 
weg gekozen: de rekening is vereffend met de inko
mens waarop de overheid direct invloed heeft. In het 
verleden placht een regering zich in zo'n situatie het 
hoofd te breken over een evenredige verdeling van de 
lasten over aile inkomens. 
Deze weigering om te komen tot een inkomenspolitie
ke afweging vond en vindt zijn weerslag in soms du
bieuze simplificaties: Natuurlijk kunnen de uitkerin
gen niet worden verhoogd, want dat zalleiden tot ex
tra uitgaven van het Rijk en de sociale fondsen en dus 
tot een stijging van het financieringstekort en de col
lectieve lastendruk. Natuurlijk kan het minimumloon 
niet omhoog want dat leidt tot hogere loonkosten en 
dus tot meer werkloosheid. Natuurlijk is het beter de 
uitkeringen te bevriezen want dan blijft er meer geld 
over voor onderwijs. Er is steeds een rechtlijnig ver
band tussen het toepassen van de koppeling en het 
achterwege blijven van door iedereen gewenste ont
wikkelingen. Wie iets wil zal in ieder geval allereerst de 
koppeling moeten passeren om zich de middelen te 
verschaffen. Zulke eenvoudige keuzeposities maken 
het regeren een stuk gemakkelijker. 
Er zijn tegen deze opstelling minstens drie bezwaren te 
formuleren. Allereerst is het aanwijzen van de ontwik-

keling van de laagste ink omens als sleutel tot de oplos
sing van ieder sociaal-economisch probleem een on
toelaatbare versimpeling. Deze benadering ligt intel
lectueel op hetzelfde niveau als het in sommige krin
gen populaire 'laat de rijken de crisis betalen', of 'haal 
het geld maar bij defensie weg'. Bij een gewenste be
perking van de Rijksuitgaven of de collectieve lasten
druk dient de afweging breed te zijn en niet tevoren ge
fixeerd op bepaalde uitgavencategorieen. 
Een tweede bezwaar is gelegen in het statisch karakter 
van de veronderstelde verbanden. Het is in feite de 
economie van het huishoudboekje, een soort boek
houden op macro-niveau, dat zoals bekend geen recht 
doet aan de dynamiek van het economisch proces. De 
gedachte dat een relatieve verlaging van de minimum
loon en uitkeringen vanzelf leidt tot meer werkgele
genheid is even plat als de veronderstelling dat zo'n 
verlaging leidt tot minder consumptie en dus tot min
der werkgelegenheid. Nog even los van de politieke af
weging zou een regering in ieder geval de moeite moe
ten nemen om het effect van haar voorstellen in de 
meer-dimensionale economische werkelijkheid te Ia
ten zien. In plaats daarvan wordt volstaan standaard
formules die aileen al door hun eendimensionaliteit 
niet waar kimnen zijn . 
Maar het belangrijkste bezwaar tegen de wijze waarop 
de regering haar beleid onderbouwt is toch het ontbre
ken van enige evenredigheid in de lastenverdeling. Er 
is geen wezenlijke politieke oppositie tegen de gedach
te dat de particuliere inkomens over een lange reeks 
van jaren gematigd dienen te worden om de proble
men van werkloosheid en financieringstekort te over
winnen. Hierover bestaat al sinds het begin van deja
ren tachtig een brede maatschappelijke consensus. 
Vervolgens moet echter de vraag gesteld worden welke 
inkomensgroepen in welke mate de last van deze mati
ging zullen dragen. Deze voor de hand liggende vraag 
heeft de regering zeer systematisch buiten beschou
wing gelaten. En zo kon het gebeuren dat waar de 
laagste inkomens werden bevroren, de cao-inkomens 
een bescheiden stijging mochten ondergaan en de ho
gere niet-cao-inkomens flink omhoog gingen. 8 Achter 
het rookgordijn van koopkrachtbehoud heeft van jaar 
op jaar een verslechtering van de relatieve positie van 
de laagste inkomens plaatsgehad. De vraag of die ver
slechtering functioneel is voor het herstelbeleid, of dat 
een andere lastenverdeling wellicht tot betere resulta
ten zou hebben geleid, is niet gesteld. Waarom niet, zo 
kan men met recht vragen. Waarom heeft de coalitie 
haar inkomenspolitieke doelstellingen niet als zodanig 
in de bat gebracht? 
In het aldus gefixeerde politieke klimaat kan een op
positie weinig anders doen dan compromisloos aan 
het beginsel van de rechtvaardige inkomenverdeling 
vasthouden. Voor de PvdA was er door de opstelling 
van de regeringspartijen op dit punt geen enkele ruim
te om tot een genuanceerde benadering van de W AM 
te komen. Tegenover het cynisme kan slechts het ge
tuigenis worden geplaatst: en dat is in sociaal
democratische kring godzijdank nog altijd dat de 
sterkste schouders de zwaarste lasten zullen dragen. 
Jaar na jaar is vanuit dit oogpunt een onverkorte toe-
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passing van deW AM-koppelingen bepleit. 
In het parlementaire debat zijn er in de afgelopen ja
ren zeer weinig aanknopingspunten geweest om tot 
een herijking van dit standpunt te komen. Niettemin 
groeide binnen de partij de behoefte aan herbezin
ning, deels omdat onze inkomenspolitieke visie (in te
genstelling tot tien jaar geleden) zo weinig weerklank 
meer vindt binnen andere partijen, deels door reele 
factoren zoals de als gevolg van volumeontwikkelin
gen toenemende premiedruk, en deels zeker ook om
dat ieder stan9punt na enkele jaren trouwe dienst eens 
tegen het licht gehouden moet worden. In de loop van 
vorig jaar is daarom binnen de Tweede-Kamerfractie 
een begin gemaakt met een studie naar de bezwaren 
die tegen het koppelingsmechanisme zijn ingebracht. 
Eind 1987 kreeg deze studie een nieuwe impuls toen 
duidelijk werd dat ook binnen de Sociaal-Economi
sche Raad, in het kader van de voorbereiding van een 
advies over de WAM, een discussie gaande was over 
modaliteiten over een herstel van de koppelingsme
chanismen. Na vaststelling van het SER-advies op 18 
maart jl. heeft de fractie ook haar werkzaamheden af
gerond met een herzien stand punt betreffende de kop
pelingen. 

De geschiedenis van de koppeling 
Reeds in de jaren vijftig wordt in een aantal sociale ze
kerheidswetten het beginsel van de koppeling aan de 
algemene welvaartsontwikkeling vastgelegd. De SER 
adviseert in 1954 terzake van het wetsontwerp-AOW 
'dat de pensioenaanspraken op zodanige wijze dienen 
te worden vastgelegd dat de koopkracht van het ou
derdomspensioen wordt aangepast aan wi}zigingen in 
de economische situatie'. 9 Dit wordt in de wet vorm 
gegeven door koppeling van de AOW-bedragen aan 
de regelingsloonindex. Dit aanpassingsmechanisme 
wordt in latere jaren overgenomen in andere sociale 
zekerheidswetten zoals de A WW, de W AO en de 
AAW. 
In de jaren zestig wordt, gelijk met de inwerkingtre
ding van de Algemene Bijstandswet, het sociaal mini
mum ingevoerd in AOW en A WW. In de SER-advise
ring terzake spreekt een grote meerderheid van de 
Raad zich uit voor het scheppen van 'een rechts
aanspraak, waarop een welvaartsvast sociaal mini
mum kan worden verkregen'. 10 Dit sociaal minimum 
krijgt in volgende jaren ook een plaats in andere wet
ten. Bij de bepaling van het niveau wordt uitgegaan 
van een behoefte-criterium: het minimum moet voor
zien in de 'noodzakelijke kosten van het bestaan'. In 
de praktijk vindt na verloop van tijd een orientatie 
plaats op het niveau van het minimumloon, dat per 1 
januari 1964 bij overeenstemming in de Stichting van 
de Arbeid is vastgesteld op 100 gulden per week bruto. 
Aanvankelijk wordt er een zekere afstand aangehou
den tussen het sociaal minimum en het netto-mini
mumloon. 
Gedurende de jaren zestig groeit de vrijwillige mini
mumloonregeling geleidelijk toe naar een wettelijke 
bescherming. In 1969 treedt de Wet Minimumloon en 
Minimumvakantiebijslag in werking. De wet garan
deert iedere werknemer een loon dat 'gezien de algehe-
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le welvaartssituatie als een aanvaardbare tegenpresta
tie voor de in dienstverband verrichte arbeid kan wor
den beschouwd'. 11 Het niveau wordt bepaald op basis 
van de stand van het vrijwillige minimumloon op dat 
moment. Jaarlijks zal dit niveau worden aangepast op 
grond van een index die het rekenkundig gerniddelde is 
van de prijsindex en de regelings1oonindex (een zoge
heten gemengde index). De Wet Minimumloon bevat 
bovendien in artikel 14, achtste lid de verplichting 
iedere drie jaar de mogelijkheid van een bijzondere 
verhoging te overwegen, bijvoorbeeld wanneer de ge
mengde index ver achterblijft bij de ontwikkeling van 
de verdiende lonen. 
De jaren zeventig laten op een drietal pun ten een vol
tooi1ng van deze ontwikkelingen zien. In de eerste 
plaats wordt voor de aanpassing van het minimum
loon al in 1970 overgeschakeld van de gemengde index 
naar de index van de regelingslonen. De wetgever kiest 
daarmee voor een welvaartsvast minimum, omdat de 
regelingsloonindex de meest betrouwbare indicator 
vormt van de algemene welvaartsontwikkeling. Waar
devastheid, dus aanpassing aan de index van de con
sumptieprijzen, wordt in een tijd van stijgende wel
vaart als een ontoereikende garantie gezien voor de 
laagste inkomens. Zoals gezegd is welvaartsvastheid 
reeds in 1954 door de SER tot uitgangspunt gekozen 
voor de pensioenverzekering; nu wordt het een alge
meen beginsel. 
Een tweede belangrijke ontwikkeling is dat de mini
mumuitkeringen in de verschillende sociale zeker
heidsregelingen geleidelijk worden opgetrokken naar 
het niveau van het netto-minimurnloon. Daarmee 
wordt een eind gemaakt aan een groeiende diversiteit 
van minimum-inkomensnormen. Tegelijk wordt door 
de koppeling aan het netto-rninimurnloon het belang 
van het algehele welvaartsniveau bij de bepaling van 
wat minimaal noodzakelijk is geaccentueerd. Ook in 
deze wijziging van het sociale zekerheidssysteem komt 
tot uiting dat het inkomensbeleid de laagstbetaalden 
en uitkeringsgerechtigden een garantie moet bieden op 
een redelijk aandeel in de welvaartsontwikkeling, en 
niet slechts op een gefixeerd bestaansminimum. 
Los van de systeemwijzigingen wordt in de jaren ze
ventig nog een derde ontwikkeling in gang gezet. Deze 
behelst een zekere verbetering van de relatieve positie 
van het minimumloon in het gehele loongebouw. Ta
bel2 geeft een overzicht van deze ontwikkeling. 
Deze vergelijking laat zien dat de index van het mini
mumloon en die van de regelingslonen ruwweg gelijk 
oplopen in de periode tot 1974. Daarna zet een zekere 
nivellering in, welke erin resulteert dat het wettelijk 
minimumloon in 1980 rond 20 indexpunten, of bijna 8 
procent sneller is gestegen dan de regelingslonen. Van
af 1981 blijft het minimumloon echter weer achter, 
waardoor de verhouding tot de regelingslonen in 1984 
weer op het oorspronkelijke niveau (1968) is geko
men. De verdergaande bevriezing in de volgende jaren 
heeft er inmiddels voor gezorgd dat het minimurnloon 
wat betreft zijn relatieve positie ten opzichte van ande
re lonen is teruggevallen onder het niveau waarop het 
in 1964 voor het eerst werd vastgesteld. 12 

De nivellerende tendens in de periode 1974-1980 is 



Tabel 2. Ontwikkeling van het bruto minimumloon, regelingslonen en verdiende lonen, oktober 

Minimumloon (per week) Regelingslonen 1 Verdiende lonen2 

absoluut index- jaar-
cijfers lijkse 

mutatie 

gld OJo 

1968 135,00 100,0 
1969 145,80 108,0 8,0 
1970 157,50 116,7 8,0 

1971 177,90 131,8 13,0 
1972 198,60 147,1 11,6 
1973 227,40 168,4 14,5 

1974 274,80 203,6 20,8 
1975 310,20 229,8 12,9 

1976 339,30 251,3 9,4 
1977 367,20 272,0 8,2 
1978 397,50 294,4 8,3 
1979 413,10 306,0 3,9 
1980 429,90 318,4 4,1 

1981 444,30 329,1 3,3 
1982 468,00 346,7 5,3 
1983 472,80 350,2 1,0 
1984 458,70 339,8 -3,0 

1985 458,70 339,8 0 
1986 458,70 339,8 0 

index
cijfers 

100,0 
108,8 
119,4 

135,4 
150,8 
169,5 

195,8 
221,0 

236,2 
258,1 
272,6 
286,9 
298,1 

315,1 
334,4 
337,9 
337,9 

342,7 
346,6 

jaar
lijkse 
mutatie 

% 

8,8 
9,7 

13,4 
11 ,4 
12,4 

15,5 
12,9 

6,9 
9,3 
5,6 
5,2 
3,9 

5,7 
6,1 
1,0 
0 

1,4 
1,1 

index 
cijfers 

100,0 
109,7 
122,2 

139,1 
155,0 
174,5 

199,6 
221,8 

239,5 
261,5 
277,7 
295,5 
308,6 

323,0 
340,2 
342,8 
343,1 

348,3 
354,9 

jaar
lijkse 
mutatie 

9,7 
11,4 

13,8 
11,4 
12,6 

14,4 
11,1 

8,0 
9,2 
6,2 
6,4 
4,4 

4,7 
5,3 
0,8 
0,1 

1,5 
1,9 

parallel 

nivellerend 

denivellerend 

1 Regelingslonen per week/maand van werknemers in het particulier bedrijf (inclusief vakantietoeslag en andere uitkeringen, 
exclusief spaarloon, omgerekend op basis oktober 1968 uit de oorspronkelijke reeksen (t/ m oktober 1975 op basis 1954 = 
100, later op basis 1972 = 100) defenitieve cijfers. 

2 Indexcijfers verdiende lonen (incl. overwerkverdiensten) van werknemers van 21-64 jaar in nijverheid en dienstverlenende 
bedrijven, omgerekend op basis oktober 1968 uit de oorspronkelijke reeksen (tot en met oktober 1972 op basis oktober 1966 
= 100, van oktober 1972 tot en met oktober 1977 op basis oktober 1972 = 100, daarna oktober 1977 = 100). 

De tabel is met behulp van het CBS aangevuld met 1985 en 1986. 

Bron: SER-advies 88/ 03, p. 100 

vooral het gevolg van een aantal bijzondere verhogin
gen die in het kader van de wettelijk vereiste driejaar
lijkse overweging zijn aangebracht. Deze verhogingen 
sloten ten dele aan bij nivelleringstendenties in de cao
lonen, zoals loonsverhogingen in vaste bedragen, en 
vloeren in de prijscompensatie en vakantietoeslag. 
Deels vonden zij ook hun basis in het feit dat de werke
lijk verdiende lonen in deze jaren sneller stegen dan de 
regelingslonen, hetgeen op een wat hogere welvaarts
ontwikkeling duidde. De verhouding tussen het mini
mumloon en de verdiende lonen vertoont dan ook tus
sen 1970 en 1980 geen grote wijzigingen. 
Deze schematische samenvatting van de geschiedenis 
werpt een geheel ander Iicht op de koppelingsmecha
nismen dan het officiele beeld. In dat laatste zijn de 
koppelingen een vrucht van het ongeremde welvaarts
denken van de jaren zestig en zeventig, toen 'de bomen 
nog tot in de hemelleken te groeien'. Men heeft zich, 
zo wil de gebruikelijke lezing van de feiten in die jaren 
overgegeven aan onbezonnen vrijgevigheid en inko
mensrechten gecreeerd die niet waargemaakt kunnen 

worden. Daarbij komt een volstrekt onverantwoorde 
nivellering door het systematisch opdrukken van het 
minimumloon, waardoor (terzijde) de werking van de 
arbeidsmarkt ernstig is gefrustreerd. Gelukkig echter 
heeft de regerende coalitie deze fatale ontwikkeling 
omgebogen en een bescheiden begin gemaakt met het 
herstel van normale verhoudingen. Er is echter nog 
een lange weg te gaan voor de boel weer gezond mag 
worden genoemd. 
De werkelijkheid is dat in de jaren zestig en zeventig 
regeringen van diverse politieke samenstelling wel
overwogen gezocht hebben naar de beste manier om 
een welvaartsvaste minimuminkomensgarantie vorm 
te geven. Over een periode van ruim vijftien jaar is ge
bouwd aan een samenstel van wettelijke regelingen, 
waarvan de Wet Aanpassingsmechanismen het 
sluitstuk vormt. Tegelijk is in de jaren zeventig doel
bewust gestreefd naar een bescheiden verkleining van 
de inkomensverschillen. Ook hierin konden de be
langrijkste christen-democratische stromingen zich 
'evenzeer vinden als de sociaal-democraten. Het door 
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een brede maatschappelijke en politieke consensus ge
dragen resultaat van deze inspanningen, dat in het 
eind van de jaren zeventig vorm kreeg, mag zonder 
twijfel een verworvenheid worden genoemd. Dat dit 
overigens door velen nog steeds zo wordt gezien blijkt 
recentelijk uit de ontwikkeling in de publieke opinie 
zoals weergegeven in de Sociaal-Culture/e Verkenning 
1989. 

Problemen met de koppeling 
Hoezeer het geleidelijk opgebouwde systeem een 
doordacht compromis is bleek nog eens bij de opstel
ling van de Wet Aanpassingsmechanismen. In het 
SER-advies terzake kiest een meerderheid uitdrukke
lijk voor de netto-netto-gelijkheid van minimumloon 
en minimumuitkeringen; een minderheid wil enige af
stand in het niveau van deze grootheden handhaven. 
Wat betreft het aanpassingsmechanisme gaat de keuze 
niet tussen waardevastheid (prijsindex) of welvaarts
vastheid (loonindex) maar tussen verschillende va
rianten van welvaartsvastheid. Een minderheid van de 
SER wil als maatstaf de loonstijging nemen zoals 
overeengekomen in de 25 procent collectieve arbeids
overeenkomsten die de laagste loonsverhoging Iaten 
zien (inclusief prijscompensatie). Een andere minder
heid wil de index van aile regelingslonen als maatstaf 
behouden, terwijl een derde minderheid in de SER 
voorstelt de index van de werkelijk verdiende lonen te 
gaan hanteren.13 Normaliter vertonen deze drie maat
staven een oplopende lijn: het laagste kwartiel cao-en 
geeft een lagere mutatie dan de regelingsloonindex, 
die weer een lagere mutatie geeft dan de index van de 
verdiende lonen. Wanneer de regering in het wets
voorstel tenslotte kiest voor de regelingsloonindex als 
kern van het aanpassingsmechanisme is dat een gema
tigde keuze. Op deze wijze wordt wei nadrukkelijk 
vorm gegeven aan het beginsel van welvaartsvastheid, 
maar tegelijk enige afstand gehouden tussen de feite
lijke toename van de lonen en de stijging van uitkerin
gen en minimumloon. 
Het handhaven van deze afstand schept een veilig
heidsmarge bij het betaalbaar houden van de koppe
ling. De financH!Ie ruimte die beschikbaar is voor ver
hoging van het minimumloon en de uitkeringen wordt 
immers veeleer bepaald door de stijging van de ver
diende lonen dan door de (lagere) regelingsloonindex. 
Door de laatste als maatstaf te nemen blijven de 
kosten van de koppeling vrijwel altijd binnen de be
schikbare ruimte. 
Voor een zuivere benadering van de betaalbaarheids
vraag moet het begrip 'beschikbare financiele ruimte' 
nader worden bekeken. Daarbij is het van belang te 
bedenken dat de koppeling altijd aanvangt bij een ver
hoging van de regelingslonen, dat zijn de lonen zoals 
ze in cao-en zijn vastgelegd. Deze verhoging van de 
cao-schalen leidt tot een stijging van de lonen die in de 
praktijk worden betaald. Als regel is deze stijging van 
de verdiende lonen wat hoger omdat de cao een mini
mumregeling is en op ruime schaal extra loonsverho
gingen worden gegeven. Hogere lonen leiden direct tot 
een rninstens evenredig hogere opbrengst aan loon-/in
komstenbelasting en sociale premies. 
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Redelijkerwijs kan de uit een loonstijging verkregen 
meeropbrengst van premies en belastingen worden be
schouwd als de ruimte die beschikbaar is voor verho
ging van de uitkeringen. Bij een bepaalde verhouding 
tussen de loonsom en de som van alle uitkeringen, wel
ke wordt bepaald door de hoogte van belastingen en 
premies, zal deze ruimte toenemen met hetzelfde per
centage als de loonstijging. Daardoor kunnen binnen 
deze ruimte de uitkeringen eveneens met dit percenta
ge worden verhoogd. Dit laatste is in de W AM dan 
ook als regel vastgelegd. De loonstijging financiert 
dus de koppeling. 
Binnen dit gesloten systeem, dan wei de 'parallelregel' 
wordt genoemd 14 , zouden de uitkeringen zelfs kunnen 
worden aangepast aan de index van de verdiende lo
nen zonder de beschikbare ruimte te overschrijden. 
Dat de wet de doorgaans lagere regelingsloonindex als 
maatstaf voorschrijft schept een zekere financiele vei
ligheidsmarge in het systeem. DeW AM op zich schept 
dan ook geen betaalbaarheidsprobleem, al wil de rege
rende coalitie ons dat graag doen geloven: de op deze 
wet gebaseerde inkomensaanspraken zijn per definitie 
meer dan gedekt. Niet voor niets bestaat er naast de 
voorgeschreven halfjaarlijkse aanpassing nog de wet
telijke mogelijkheid van een driejaarlijkse bijzondere 
verhoging wanneer het minimumniveau achtergeble
ven blijkt te zijn bij de feitelijke welvaartsontwikke
ling. Deze combinatie van veiligheidsmarge en repara
tiemogelijkheid stempelt de WAM-systematiek tot 
een afgewogen en financieel verantwoord instrument 
van inkomensbeleid. 
Dat er niettemin in de achter ons liggende jaren een 
verwoede discussie ontstond over de betaalbaarheid 
van de koppeling 15 heeft dan ook oorzaken die buiten 
de werking van de Wet Aanpassingsmechanismen zijn 
gelegen. De belangrijkste hiervan zijn: 
a. Twijfels aan de representativiteit van de rege

lingsloonindex als gemiddelde maat in een situatie 
waarin de loonontwikkeling meer gedifferentieerd 
wordt; 

b. Angst voor de gevolgen van het automatisch door
geven van een eventuele onverantwoord hoge 
loonstijging naar het minimumloon en de uitkerin
gen; 

c. De politieke wens om aile beschikbare middelen te 
hanteren voor een verlaging van de druk van be
lastingen en premies; 

d. De politieke wens om door bezuinigingen op de 
Rijksuitgaven het financieringstekort te verminde
ren; 

e. De noodzaak om de effecten van een sterke volu
metoename in de sociale zekerheid in de periode 
1981-1984 te compenseren; 

f. De veronderstelling dat een verlaging van de 
laagste lonen en uitkeringen zal leiden tot meer 
werkgelegenheid en een intensiever zoekgedrag 
van werklozen, en daarmede zal bijdragen aan een 
oplossing van de werkloosheid. 

In tegenstelling tot de heersende opvatting heeft geen 
van deze oorzaken als directe consequentie dat de kop
pelingen onbetaalbaar zouden worden. Er is geen 
sprake van een objectieve onmogelijkheid om tot een 



rechtvaardige inkomensontwikkeling te komen. Vee
Jeer leidt een aantal van deze oorzaken tot een politie
ke afweging: van de koppeling tegen andere beleidsop
ties, of van het bevriezen van de uitkeringen tegen een 
meer evenredige Jastenverdeling. Wij stellen de ge
noemde oorzaken nu kort aan de orde. 

Een grotere differentiatie in de loonontwikkeling tus
sen sectoren en functies tast de representativiteit van 
een gemiddelde zoals de regelingsloonindex aan. Er 
bestaan in een dergelijke situatie grote verschillen tus
sen de feitelijke ontwikkeling van veelloonniveaus en 
de gemiddelde maatstaf die op het minimumloon 
wordt toegepast. Hierdoor kan de relatieve positie van 
het minimumloon in een sommige sectoren, waar de 
Joonstijging sterk afwijkt van het gemiddelde een be
langrijke verandering ondergaan. Zo'n relatieve posi
tieverandering treedt ook op bij een denivellering in de 
loonontwikkeling. In deze situatie stijgen de laagste 
lonen minder dan de hoogste Jonen, en dus ook min
der dan het gemiddelde. Het minimumloon volgt ech
ter het gerniddelde en drukt daarmee de laagste Jonen 
omhoog. Nu zijn de wettelijke minimumloonregeling 
en het aanpassingsmechanisme er altijd op gericht ge
weest de bestaande beloningsverhoudingen te stabili
seren; het is niet de bedoeling dat hiervan een wijzigen
de invloed uitgaat op de loonopbouw. Uit dit oogpunt 
ontstaat er dus een probleem met het toepassen van de 
regelingsloonindex bij een sterk gedifferentieerde 
Joonontwikkeling. De SER heeft hierin aanleiding ge
zien te adviseren een uitzondering op het wettelijk 
aanpassingsmechanisme mogelijk te maken ingeval 
van een sterk gedifferentieerde of (de)nivellerende 
loonontwikkeling. 16 Op theoretische gronden is er ze
ker iets voor deze uitzonderingsgrond te zeggen. In de 
praktijk is echter de differentiatie in Joonontwikkeling 
binnen het cao-gebied, over de jaren heen betrekkelijk 
beperkt. 

Een onverantwoord hoge loonstijging geeft uit de 
aard der zaak al aanleiding tot problemen. In het alge
meen wordt een Joonstijging verantwoord geacht wan
neer zij geen verhoging van de Joonkosten per eenheid 
produkt veroorzaakt. Dit is het geval wanneer het stij
gingspercentage blijft binnen de ruimte die wordt be
paald door de algemene geldontwaarding (inflatie) en 
de stijging van de arbeidsproduktiviteit, al of niet 
(daarover zijn partijen het niet eens) gecorrigeerd voor 
de ruilvoetmutatie. Overschrijdt de loonstijging deze 
maat dan worden de Joonkosten per eenheid produkt 
opgedrukt en verslechtert onze internationale concur
rentiepositie op dit punt. Dit Jeidt in theorie tot een 
verlies van marktaandeel, rationalisatie en uitstoot 
van arbeid, waardoor de werkloosheid toeneemt. 
Wat betreft de koppelingen geeft een onverantwoorde 
Joonstijging aanleiding tot twee problemen. Een meer 
technisch probleem is gelegen in het feit dat de aanpas
sing van minimumloon en uitkeringen aan de rege
lingslonen achteraf plaatsvindt. Treedt er dus in enig 
jaar een excessieve loonstijging op dan wordt deze pas 
het volgende jaar 'doorgegeven'. De consequentie 
daarvan kan zijn dat een excessieve verhoging van de 

uitkeringen en het minimumloon juist moet worden 
doorgevoerd op het moment dat men aan het loon
front druk bezig is door matiging het effect van de te 
grote uitbundigheid in het voorafgaande jaar te repa
reren. De koppeling verstoort dan, psychologisch en 
in financiele zin dit reparatieproces. Zeker wanneer de 
Joonsverhoging heeft plaatsgehad juist voor het begin 
van een sterke terugval in de economie kan dit een 
zwaarwegende reden zijn om toepassing van de kop
peling ter discussie te stellen. Anderzijds moet niet 
vergeten worden dat de koppeling minimumloners en 
uitkeringsgerechtigden slechts een inkomensverbete
ring geeft die het gros van de bevolking allang gelncas
seerd heeft. Hen te Iaten boeten voor de inhaligheid 
van de rest is niet erg rechtvaardig. Niettemin heeft de 
SER geadviseerd ook voor dit type situatie, waarin het 
toepassen van de koppeling door het achteraf-karak
ter (de zgn. 'na-ijling') haaks staat op de actuele loon
trend, een uitzonderingsmogelijkheid in de wet op te 
nemen. 17 

Een meer principieel probleem met het doorgeven van 
een onverantwoord hoge loonontwikkeling is gelegen 
in de doorwerking van de economische effecten ervan. 
Zoals gezegd Jeidt een Joonstijging die de loonruimte 
overschrijdt in theorie tot meer werkloosheid. Het 
aantal uitkeringen neemt daardoor toe en het aantal 
inkomens uit arbeid af, zodat de premie voor de werk
loosheidsverzekering omhoog moet (evenals trouwens 
de belastingen waaruit de Jangdurige werkloosheids
uitkeringen betaald worden) . Dit tast de consumptieve 
bestedingen aan, hetgeen althans op de binnenlandse 
markt vraaguitval en dus verlies van werkgelegenheid 
ten gevolge kan hebben. De premie- en belastingstij
ging kan echter ook afgewenteld worden in de loon
kosten waardoor zij de werkgelegenheid direct aan
tast. Bij herhaald te hoge Joonstijgingen treedt daar
door een neerwaartse spiraal op. Het Jigt voor de hand 
deze spiraal te breken door bijvoorbeeld bet groter 
aantal uitkeringen te compenseren door een relatief Ja
ger uitkeringsbedrag per gerechtigde. De premies en 
belastingen hoeven dan wellicht niet of veel minder 
omhoog, waardoor uit dien hoofde geen versterking 
van de negatieve tendens in de werkgelegenheid op
treedt. Een relatief Jager uitkeringsbedrag kan echter 
aileen worden bereikt door de koppeling niet toe te 
passen en dat betekent een aantasting van de wettelij
ke inkomenszekerheid. Men kan ook zeggen dat de 
koppeling door zijn aard een versterker-effect heeft op 
economische ontwikkelingen die vanuit de loonsfeer op 
gang worden gebracht. Zijn deze ontwikkelingen ne
gatief dan zou men kunnen ingrijpen in de Jonen. Dit 
is echter op de lange duur geen effectief middel geble
ken, zodat zich een brede politieke meerderheid heeft 
gevormd voor een vrije Joonpolitiek. De volgende op
tie is dan in ieder geval het versterker-effect van de 
koppelingen weg te nemen om te voorkomen dat de 
werkgelegenheid verder onder druk komt te staan. 
Bij de beoordeling van deze denklijn is bet allereerst 
van belang er op te wijzen dat, mede door de vrije 
Joonpolitiek, Nederland al jaren een zeer gematigde 
loonontwikkeling kent. De looneisen overschrijden de 
·beschikbare ruimte niet, en zijn daar een aantal jaren 
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zelfs zover onder gebleven dat ons land qua Ioon
kosten een aanmerkelijke verbetering van de interna
tionale positie heeft bereikt. De vakbeweging geeft er 
daarbij blijk van deze gematigde ontwikkeling nog 
lang te willen voortzetten, mits er op het terrein van in
komensontwikkeling en werkloosheidsbestrijding een 
aanvaardbaar overheidsbeleid wordt gevoerd. De 
kans op een excessieve loonontwikkeling is daarmee 
buitengewoon klein en de regering heeft haar boven
dien goeddeels in eigen hand. Buiten deze geruststel
Iende constatering valt er ook op de redenering zoals 
aangegeven wei het een en ander af te dingen. Zo blijft 
bijvoorbeeld buiten beschouwing dat een verhoging 
van de uitkeringen niet aileen negatieve effecten heeft 
in de sfeer van de rijksuitgaven en de collectieve 
lastendruk, maar ook positieve effecten op met name 
de binnenlandse vraag en daarmede op dit belangrijke 
segment van de werkgelegenheid. De negatieve spi
raalwerking moet dus enigszins gerelativeerd worden, 
zonder dat zij overigens in een positieve ontwikkeling 
omslaat. 
Maar de meest klemmende ommissie in de aangehaal
de redenering blijft de vraag waarom de rekening van 
de excessieve loonstijging primair moet worden neer
gelegd bij de minimumloners en uitkeringsgerechtig
den. Waarom kunnen de Iasten van deze operatie niet 
gelijkmatiger verdeeld worden over alle inko
menstrekkers, in het bijzonder ook degenen die profi
teren van de te hoge Ioonstijging waarmee het hele 
probleem is ontstaan? Een verantwoord inkomensbe
leid zal zich, geconfronteerd met een excessieve 
loonstijging, allereerst over deze vragen moeten bui
gen. Pas wanneer aile andere mogelijkheden zijn uit
geput is het verantwoord een ingreep in het koppe
lingsmechanisme te overwegen. De meerderheid van 
de SER heeft geadviseerd voor deze laatste instantie 
een uitzonderingsmogelijkheid op de koppeling in de 
wet op te nemen. De vakbeweging heeft zich hierach
ter gesteld, evenwel met de aantekening dat zulks ai
leen mogelijk moet zijn in het kader van een breder be
leid waarin ook andere inkomenscategorieen meede
len, en dat de uitkeringen in een dergelijke situatie wel 
worden verhoogd met het percentage dat voor de 
Ioonstijging verantwoord zou worden geacht. 18 

Politieke keuze 
Los van het bestaan van een wettelijk aanpassingsme
chanisme kan zich natuurlijk de politieke wens ont
wikkelen om met alle geeigende middelen de druk van 
premies en belastingen op het inkomen omlaag te 
brengen. Om een veelheid van redenen wordt dit voor 
economische groei en werkgelegenheid wenselijk 
geacht. Een aantal van deze redenen kan men zeker 
billijken, zoals de algemene verlaging van het loon
kostenniveau en het terugbrengen van de marginale 
druk. Een dee! is echter ook gebaseerd op een bijna pa
thologische negatieve benadering van de collectieve 
sector, welke geen recht doet aan het feit dat een com
plexe hoog-industriele samenleving een hoog niveau 
van collectieve diensten nodig heeft om te kunnen 
functioneren . 1 9 

Ook wanneer de collectieve sector meer genuanceerd 
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benaderd wordt bestaan er echter goede gronden om 
een verlaging van de belasting- en premiedruk enige 
voorrang te geven boven andere politieke wensen. Zo
als gezegd leidt het aanpassingsmechanisme van mini
mumloon en sociale uitkeringen onder stabiele volu
me-verhoudingen op zich niet tot een verhoging van de 
collectieve lastendruk: binnen de gegeven belasting
en premietarieven is de extra uitgave gedekt door de 
meeropbrengst die voortvloeit uit de loonsverhoging. 
Dat neemt echter niet weg dat bet omgekeerde ook 
geldt: worden minimumloon en uitkeringen niet aan
gepast terwijl de lonen wei stijgen dan kan de premie
en belastingdruk uit dien hoofde omlaag. Met andere 
woorden: wie aile middelen wil inzetten voor een ver
laging van de belasting- en premiedruk heeft in het be
vriezen van de uitkeringen wei het meest voor de hand 
liggende instrument gevonden. 
Of dit instrument zal worden gehanteerd, dan wei dat 
andere zullen worden gezocht is echter een politieke 
keuze. Het komt wei meer voor dat de meest voor de 
hand liggende instrumenten niet de meest wenselijke 
of geschikte zijn. In dit geval wordt die keuze vooral 
bepaald door het gewicht dat men toekent aan een eer
lijke lastenverdeling. Dat terwille van een geringere 
collectieve lastendruk allereerst van de laagste inko
mensgroepen een offer wordt gevraagd, in plaats van 
bezuinigingen elders, vloeit niet onontkoombaar uit 
de doelstelling voort. Het betekent in feite dat de rege
ring en de vermindering van de lastendruk op zich, en 
het vermijden van bezuinigingen elders prioriteit geeft 
boven de gelijke inkomensontwikkeling van actieven 
en niet-actieven. Daarmede hebben de beginselen van 
welvaartsvastheid en inkomenszekerheid een aanzien
lijk lager politiek gewicht gekregen dan hen nog bij het 
begin van de jaren tachtig werd toegekend. 

De bezuinigingen op de Rijksuitgaven ter verminde
ring van het financieringstekort vormen een van de 
hoofdredenen waarom het koppelingsmechanisme ter 
discussie is komen te staan. Ook hier is sprake van een 
voor de hand liggende, maar daarmede nog niet gele
gitimeerde keuze. De bevriezing van minimumloon en 
uitkeringen Ievert immers directe besparingen op bin
nen de Rijksbegroting omdat belangrijke sociale voor
zieningen uit de algemene middelen worden gefinan
cierd. Toepassing van de koppelingen zou daarente
gen extra uitgaven vergen van het Rijk en deze zijn hoe 
dan ook ongewenst. 
Hoewel in zijn beperktheid niet onjuist is dit beeld na
tuurlijk veel te simpel. Men kan op even goede, zo niet 
betere gronden volhouden dat de koppeling weliswaar 
extra uitgaven vergt, maar dat deze ingevolge de paral
lelregel op voorhand gedekt zijn zodat het geheel bud
gettair neutraal verloopt. Door de systematiek van de 
Wet Aanpassingsmechanismen mag de verhoging van 
de uitkeringen immers niet los worden gezien van deer 
aan voorafgaande verhoging van de lonen. De kosten 
van de koppeling treden eerst op nadat de baten van de 
loonsverhoging, in de vorm van meer belasting- en 
premie-opbrengst zijn gelncasseerd. In de opvatting 
van de regering wordt dit verband echter niet erkend. 
De extra belastingopbrengst duikt onder in het totaal 



van de algemene middelen, welke zoals bekend niet ge
oormerkt zijn voor bepaalde uitgaven. Aan de uitga
venkant mag de parallelle inkomensontwikkeling om 
de voorrang strijden met zulke andere wensen als een 
verbetering van ons onderwijs, een honderdtal nieuwe 
straaljagers of een belastingverlaging voor de top
inkomens. 
Een veelgehoord misverstand op dit punt is dat het 
toepassen van de koppelingen de uitkeringen zou vrij
waren van de offers die 'wij allen moeten brengen 
voor economisch herstel'. Of om Linschoten aan te 
halen: ' ... de uitkeringen kunnen niet op voorhand 
worden uitgesloten van bezuinigingen '. 20 Dit mis
verstand wordt opgeroepen doordat op de hoven aan
gegeven wijze een valse keuzepositie wordt gecreeerd 
tussen het bevriezen van de uitkeringen en andere be
zuinigingsmogelijkheden. Ook in kringen van de 
PvdA wordt deze voorstelling van zaken wei gegeven 
wanneer de koppeling wordt geplaatst tegenover 
werkloosheidsbestrijding (werk boven ink omen, maar 
dan aileen voor de laagstbetaalden) of tegenover het 
instandhouden van essentiele voorzieningen. 21 

Dit is om minstens twee redenen een misverstand, om 
de meest welwillende kwalificatie te gebruiken. In de 
eerste plaats zijn uitkeringsgerechtigden en minimum
loners ook burgers, en worden zij in die kwaliteit ge
troffen door aile bezuinigingen op het voorzieningen
niveau. Minder defensie betekent dat ook zij minder 
veilig zijn (om het eenvoudig te houden), minder on
derwijs gaat ook ten koste van hun kinderen, duurder 
openbaar vervoer raakt ook hun portemonnee. Men 
zou zelfs kunnen volhouden dat zij door de aard van 
de bezuinigingen meer getroffen worden dan andere 
groepen, maar Iaten we hier maar theoretisch aanne
men dat de pijn eerlijk verdeeld is. Zouden nu naast 
deze bezuinigingen de laagste inkomens bovendien be
vroren worden door het niet-toepassen van de koppe
ling terwijl de andere inkomens stijgen, dan leveren de 
betrokkenen dus een extra bijdrage aan het beperken 
van de uitgaven. Zij worden als het ware tweemaal 
aangeslagen: eenmaal in het niveau van hun voorzie
ningen, zoals ieder ander, en eenmaal in hun primaire 
inkomen, zoals geen ander. Dit alles natuurlijk vol
gens het aloude adagium dat de zwakste schouders de 
zwaarste lasten zullen dragen. 
Men kan dit zelfde argument ook anders verduidelij
ken. De lasten die voortvloeien uit de uitgaven van het 
Rijk en de sociale fondsen worden in Nederland vol
gens een bepaalde verdeelsleutel over de burgers/in
komenstrekkers verdeeld. Ook minimurnloners en uit
keringsgerechtigden leveren hun bijdrage, zij het naar 
draagkracht, omdat zij evenzeer premies en belasting 
betalen als iedere andere burger. Worden nu de Rijks
uitgaven beperkt of verhoogd, dan zullen aile burgers 
volgens dezelfde verdeelsleutel van deze lastenverlich
ting profiteren, respectievelijk in deze extra lasten de
len. Dat geldt voor iedere investering in wegen en ge
bouwen, voor iedere bezuiniging op defensie of onder
wijs. In de systemen van premie- en belastingheffing 
heeft de samenleving immers geprobeerd het beginsel 
van de rechtvaardige lastenverdeling gestalte te geven. 
Wil de regering nu een bepaald bedrag bezuinigen dan 

ligt het voor de hand dat zij een zodanig pakket kiest 
dat de lasten daarvan naar evenredigheid over ver
schillende bevolkingsgroepen zijn verdeeld, zoals ook 
de opbrengst in de vorm van minder belasting naar 
evenredigheid aan deze groepen toevloeit. In plaats 
daarvan heeft men er de laatste jaren een gewoonte 
van gemaakt eerst een dee! van het bezuinigingsbedrag 
te Iaten opbrengen door de groep laagstbetaalden, 
middels het passeren van de koppeling, om vervolgens 
het restant op de gebruikelijke wijze te verdelen. De 
minimurnloners en uitkeringsgerechtigden dragen 
daardoor dub bel bij, als zij al niet door specifieke be
zuinigingen nog eens ten derden male worden aan
geslagen. 
Het toepassen van de koppeling betekent dus in genen 
dele het vrijwaren van de groep laagstbetaalden van 
een bijdrage in de bezuinigingsinspanning die ons al
len treft: daarin dragen zij als gewone burgers toch a! 
bij . Noch betekent het passeren van de koppeling dat 
daarmee van de laagstbetaalden slechts een redelijke 
bijdrage in de gezamenlijke inspanning wordt ge
vraagd: zij worden op deze wijze dub bel aangeslagen. 
Een tweede reden om hier van een hardnekkig mis
verstand te spreken is gelegen in de financiele systema
tiek. Zoals gezegd genereert de koppeling, in tegen
stelling tot andere uitgaven, zijn eigen dekking. Daar
door is het bevriezen van de uitkeringen in dubbele zin 
een bezuiniging: men hoeft nominaal geen meer-uitga
ven te doen en men beschikt over extra opbrengsten uit 
de voorafgaande loonsverhoging. Deze extra op
brengsten kunnen vervolgens op geheel andere be
leidsterreinen gebruikt worden om de begroting slui
tend te maken. Toepassing van de koppeling leidt om
gekeerd slechts nominaal tot meer uitgaven. Waar de
ze binnen de geldende lastendruk gedekt zijn door 
meer-opbrengsten is er sprake van budgettaire neutra
liteit: andere uitgaven worden er niet door geraakt. In 
dit Iicht gezien mag de halfjaarlijkse aanpassing van 
minimumloon en uitkeringen ingevolge de W AM niet 
op een lijn worden gesteld met willekeurig welke ande
re uitgavenpost van het Rijk. Dat een grote groep 
Kroonleden van de SER niettemin opmerkt dat, 'on
evenwichtige financiele verhoudingen in de publieke 
sector' (bedoeld is een te hoog financieringstekort) 
aanleiding zouden kunnen zijn om afte wijken van het 
wettelijk aanpassingsmechanisme, omdat 'onder die 
omstandigheden een belangrijke uitgavencategorie als 
de sociale uitkeringen bij voorbaat wordt uitgesloten 
van noodzakelijke ombuigingen', lijkt mij dan ook 
met aile respect wat ondoordacht. 22 

Een bijzonder grote druk is op het aanpassingsmecha
nisme gelegd door de sterke stijging van de werk/oos
heid in de periode 1981-1984, in combinatie met de 
toename van het volume in andere socia/e zekerheids
regelingen, met name de arbeidsongeschiktheidsver
zekering. In die jaren tekende zich het gevaar af van de 
neerwaartse spiraal in de werkgelegenheid waarover 
wij eerder spraken. De collectieve uitgaven vertoon
den een snelle opwaartse beweging door de toename 
van het aantal uitkeringsgerechtigden, terwijl aan de 
andere kant de inkomsten afnamen door de economi-
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sche crisis en de relatieve terugloop van het aantal wer
kenden. Er was in dit opzicht sprake van een noodsi
tuatie. 
Hoewel de stijging van de sociale zekerheidsuitgaven 
haar oorzaak vond in de volume-component (aantal 
uitkeringen) heeft men de oplossing van begin af aan 
gezocht in beheersing van de prijscomponent. Dit is 
eensdeels begrijpelijk omdat beheersing van het volu
me vee! meer een zaak van lange adem is en niet op 
korte termijn vruchten afwerpt; het probleem blijft 
daardoor nog enkele jaren onverminderd groot. Dit 
geeft een zekere legitimiteit aan de keuze om ook aan 
de prijscomponent iets te doen, in casu de verhoging 
van het uitkeringsniveau ter discussie te stellen. An
derzijds echter kan de regering met recht verweten 
worden dat zij daarnaast bijzonder weinig aanzetten 
heeft gegeven tot een volume-beleid, waardoor ook op 
termijn een meer gezonde situatie kon ontstaan. Een 
ingreep in de uitkeringen zou aanmerkelijk acceptabe
ler zijn geweest wanneer daarnaast een voortvarend en 
effectief werkgelegenheidsbeleid gevoerd zou zijn om 
het gebruik van WW en W AO terug te dringen. Zo is 
het door de PvdA, zo is het ook door de vakbeweging 
herhaaldelijk verwoord. 
Bovendien is mede door de crisissituatie die zich in 
1981 en 1982 aftekende aan het loonfront een ontwik
keling op gang gekomen die het probleem op twee ma
nieren verlichtte. Enerzijds werd een belangrijke her
verdeling van arbeid ingezet die, meer dan wat ook, 
heeft gezorgd voor een daling van de werkloosheid. 
Het volumebeleid is door werkgevers en werknemers 
effectiever gevoerd dan door de overheid. Anderzijds 
werd in samenhang met arbeidsduurverkorting de stij
ging van de regelingslonen vrijwel tot nul gereduceerd, 
waardoor de prijs van de halfjaarlijkse aanpassingen 
eveneens zeer werd verlaagd. Onder die omstandighe
den viel een belangrijk deel van de acute aanleiding tot 
ingrijpen in de prijscomponent weg. In feite had de re
gering na een noodgreep in 1982 in de daarop volgende 
jaren de gelijke inkomensontwikkeling gemakkelijk 
kunnen herstellen. Dat men dit niet heeft gedaan te
kent het geringe gewicht dat aan deze verworvenheid 
wordt gehecht. Of misschien tekent het juist het grote 
gewicht dat deze coalitie toekent aan vergroting van de 
inkomensverschillen als zelfstandige doelstelling. 

Deze schets van de volumeproblematiek in de eerste 
helft van de jaren tachtig laat reeds zien dat een plotse
linge sterke toename van het aantal uitkeringsgerech
tigden aanleiding kan zijn de wettelijke aanpassing 
niet toe te passen. Deze mogelijkheid is dan ook door 
een grote groep Kroonleden van de SER genoemd als 
een uitzonderingspositie die in de wet zou moeten wor
den opgenomen. 23 Overigens is het zaak daarbij een 
duidelijke beperking aan te brengen tot die volume
ontwikkelingen welke plotseling optreden en niet op 
korte termijn kunnen worden gecompenseerd. Er zijn 
immers ook op de langere termijn ontwikkelingen in 
het aantal uitkeringstrekkers mogelijk die tot een stij
ging van de premie- en belastingdruk zullen leiden. 
Denk aileen al aan demografische ontwikkelingen zo
als de vergrijzing, die een belangrijke toename van het 
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aantal AOW-ers zal veroorzaken. Overigens gaat de 
vergrijzing gepaard aan een 'ontgroening' die het be
roep op de kinderbijslag en later op de arbeidsonge
schiktheids- en werkloosheidsverzekeringen zal doen 
afnemen. Per saldo wordt voor de jaren negentig reke
ning gehouden met een zeer bescheiden toename van 
het totaal aantal uitkeringsgerechtigden. Bij een groei
ende beroepsbevolking zal de druk van belastingen en 
premies uit hoofde van het volume dan ook eerder af
dan toenemen. 24 

Is er dus in de verwachte volume-ontwikkeling weinig 
feitelijke aanleiding om de betaalbaarheid van de kop
peling ter discussie te stellen, daartegen verzet zich 
ook een meer principiele overweging. Voor een gelei
delijke toename van het aantal uitkeringsgerechtigden 
geldt immers dater vele beleidsopties openstaan om de 
negatieve effecten te compenseren. De gevolgen van 
een dergelijke ontwikkeling kunnen en dienen in het 
sociaal-economisch beleid als geheel te worden opge
vangen; daarvoor is ook voldoende tijd beschikbaar. 
In die omstandigheden is er geen rechtvaardiging voor 
een beleidslijn waarbij de kosten van de volumetoena
me geheel of grotendeels op het relatieve niveau van de 
uitkeringen worden verhaald. Een ingreep in de wette
lijk voorgeschreven koppeling is op deze grond niet 
acceptabel. Zij kan redelijkerwijs aileen grond vinden 
in het bestaan van een crisisachtige situatie, welke niet 
kon worden geanticipeerd en waarvoor op korte ter
mijn geen andere oplossingen openstaan. 
Tenslotte is in de afgelopen jaren met grote regelmaat 
de overweging gehanteerd dat de inkomensoffers van 
de laagstbetaalden nodig waren om de creatie van ex
tra werkgelegenheid aan de onderkant van het loonge
bouw moge/ijk te maken, alsook om een actiever 
zoekgedrag bij werklozen te stimuleren. Om met het 
laatste te beginnen: over het zoekgedrag van werklo
zen is de afgelopen jaren een ongehoorde hoeveelheid 
borrelpraat te berde gebracht, ook door gezaghebben
de bronnen. Wetenschappelijk onderzoek laat echter 
zien dat weliswaar op grote schaal sprake is van ont
moediging, maar dat het overgrote deel van de werklo
zen zo snel mogelijk weer aan het werk wi1. 2s Toege
spitst op het financiele motief is dat ook geen wonder 
omdat de meerderheid van de werklozen er zelfs bij 
laagbetaald werk aanzienlijk op vooruit zou gaan: zij 
genieten een alleenstaandenuitkering (70 procent), 
vaak met kortingen, welke al snel f 350,- netto onder 
het minimum-maandloon ligt. De gedachte dat een 
verdere verlaging van de uitkeringen de prikkel tot het 
zoeken van werk zou vergroten, respectievelijk dat dit 
in de huidige arbeidsmarktsituatie ook tot het vinden 
van werk zou leiden, is dan ook niet gebaseerd op fei
ten. 
De andere overweging snijdt op het eerste gezicht meer 
hout. Onder de (langdurig) werklozen bevinden zich 
velen met een lage of onvoltooide opleiding. In de 
werkloosheidsbestrijding moet dus een zeker accent 
gelegd worden op het scheppen van laag- of onge
schoold werk om juist deze groep weer aan een baan te 
helpen. Een verlaging van de loonkosten, specifiek 
voor dit soort werk zou een bijdrage kunnen leveren 
aan verruiming van de werkgelegenheid. En wie de 



loonkosten wil verlagen doet er verstandig aan om te 
beginnen het brutoloon niet te verhogen: dus geen ver
hoging van het rninimumloon zoals de wet voorschrijft. 
Deze redenering is in de kern niet onjuist maar moet 
wei sterk genuanceerd worden. In de eerste plaats is de 
oorzaak van het feit dat relatief veellaaggeschoolden 
werkloos zijn niet aileen dat er zo weinig van dit soort 
werk is, maar ook dater op grote schaal verdringing 
plaatsvindt door beter opgeleiden. Dit is een normaal 
proces in ruime arbeidsmarkten, en valt ook moeilijk 
te voorkomen. Dit gegeven relativeert echter enigszins 
de conclusie dat voorallaaggeschoolde banen moeten 
worden gecreeerd. Men zou evengoed meer werk van 
middelbaar niveau kunnen creeren om het ' opstro
men' van beter geschoolden mogelijk te maken. In het 
algemeen geeft iedere verruiming van de werkgelegen
heid op den duur meer Iucht aan de onderzijde van de 
arbeidsmarkt. Daarin ligt dus een reden voor voortge
zette loonmatiging, veeleer dan voor een specifieke 
verlaging van het minimumloon. 
Ben tweede nuancering vloeit voort uit de structuur 
van de werkgelegenheid. Hoewel het effect van tech
nologische verandering divers is, kan met redelijke ze
kerheid worden vastgesteld dat nieuwe produktiepro
cessen minder ongeschoolde- en laaggeschoolde ar
beid bevatten dan gebruikelijk was . Dit geldt zowel 
voor de industrie als voor de commerciele dienstverle
ning . Daarnaast is ook de vraag naar dit type arbeid in 
de collectieve sector tanende als gecombineerd effect 
van automatisering en bezuinigingen. Niet voor niets 
Iaten de vraag-aanbodprognoses van de arbeidsmarkt 
dan ook tot ver over het jaar 2000 een overschot van 
laaggeschoolden zien. 26 Dit tekortschieten van de 
vraag is zodanig structureel verankerd dat ook een 
substantiele verlaging van de loonkosten daarin niet 
vee! verandering zal brengen. In feite wijzen de effec
ten van de maatregel Vermeend-Moor (slechts voor 
eenderde additionele werkgelegenheid, overigens ver
dringing) ook in deze richting.27 
Ondanks deze bedenkingen heeft de Tweede-Kamer
fractie van de PvdA voorstellen gedaan om door een 
specifieke verlaging van de loonkosten op en juist ho
ven het minimumniveau bij te dragen aan verruiming 
van de werkgelegenheid. 28 Als onderdeel van een bre
der pakket maatregelen past ook dit voorstel in een se-_ 
rieuze aanpak van de werkloosheid. De verlaging richt 
zich echter op de loonkosten en uitdrukkelijk niet op 
het brutoloon: gekozen is voor een reductie van de 
werkgeverspremies voor de sociale zekerheid. De re
den hiervoor is dat het rninimumloon naar het oordeel 
van de PvdA-fractie geen verdere verlaging dient te 
ondergaan. Bensdeels niet omdat er sinds 1980 a! een 
achterstand van 12,8 procent is ontstaan ten opzichte 
van het gcmiddelde der cao-lonen29 , en welzeker een 
nog grotere achterstand ten opzichte van de werkelijk 
verdiende lonen. Anderdeels niet omdat aan het netto
minimumloon het sociaal minimum gelijkgesteld is en 
dit laatste uit een oogpunt van 'voorziening in de 
noodzakelijke kosten van het bestaan' geen verdere 
verlaging kan velen. Op grond van deze overwegingen 
ligt het in de rede de gewenste werkgelegenheids
doelstelling niet rechtstreeks te vertalen in een relatie-

ve verlaging van het minimumloon, maar te zoeken 
naar verlichting in de sfeer van de loonkosten. Het 
niet-toepassen van de koppeling is in dit Iicht een min
der geschikt en minder gewenst instrument van werk
gelegenheids beleid. 

Het SER-advies: terug naar af 
Het geheel van bezwaren en overwegingen overziend 
mag het geen verwondering wekken dat een ruime 
meerderheid van de SBR heeft geadviseerd het in de 
W AM neergelegde aanpassingsmechanisme voor mi
nimumloon en uitkeringen als hoofdregel te handha
ven. Vakbeweging en bijna aile Kroonleden zijn het 
hierover eens. Zoals zij ook gezamenlijk van opvat
ting zijn dat er in de wet een aantal nauw omschreven 
uitzonderingssituaties moet worden omschreven 
waarin van deze hoofdregel kan worden afgeweken. 
Deze uitzonderingssituaties ontstaan voor de aanpas
sing van het minimumloon bij een sterke differentia tie 
in de loonontwikkeling, een sterke (de)nivelleringsten
dens in de lonen en een grote spanning tussen de aan
passing en de actuele loontrend als gevolg van na
ijling. In het algemeen stelt de SBR-meerderheid daar
mee dat een afwijking van de wettelijke aanpassing 
kan worden overwogen indien de positie van het mini
mumloon in het loongebouw tezeer zou worden gewij
zigd. 
Ten aanzien van de aanpassingssystematiek voor de 
uitkeringen bestaat er binnen deze SBR-meerderheid 
enig verschil van opvatting. Dit heeft geen betrekking 
op de hoofdregel, noch op het opnemen van een uit
zonderingsgrond voor excessieve (onverantwoord ho
ge) loonstijging in de wet. De opvattingen !open 
slechts uiteen over de vraag of plotselinge volume-ont
wikkelingen aanleiding kunnen zijn tot een uitzonde
ringssituatie in de W AM: de Kroonleden zijn die me
ning toegedaan, de vakbeweging is dat niet. 
Het grote belang van dit SBR-advies is niet gelegen in 
dit betrekkelijk geringe verschil van opvatting, maar 
in datgene waarover de meerderheid het eens blijkt te 
zijn. Het feit dat aanpassing van het minimumloon en 
de uitkeringen aan de regelingsloonindex nu wederom 
de meest wenselijke beleidslijn wordt genoemd moet 
worden gezien als een breuk met het negatieve klimaat 
dat de afgelopen jaren rond de koppeling is gecreeerd. 
In het voorafgaande is uitgebreid stilgestaan bij de 
veelheid van redenen welke zijn aangevoerd om de on
wenselijkheid van de koppelingen, en de ondoor
dachtheid van deW AM, aan te geven. Hierdoor is een 
klimaat geschapen waarin een pleidooi voor gelijke in
komensontwikkeling gemakkelijk kon worden afge
daan als onrealistisch en door ideologische fixaties be
paald.30 In dit klimaat konden valse dilemma's van 
het type 'de koppeling of beter onderwijs' welig tieren. 
De dubbele bijdrage die laagstbetaalden jaar na jaar 
aan het herstelbeleid moesten leveren verscheen in dit 
klimaat als een superieure vorm van eerlijk delen. Ben 
ongekende scherpe toename van de inkomensverschil
len werd daardoor vrijwel aan het publieke oog ont
trokken. 
De regering heeft tegen het eind van haar regeerperio
de een afronding willen geven aan dit proces door ook 
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het wettelijk kader voor de aanpassing ingrijpend te 
wijzigen. De ingevolge de WAM verplichte halfjaar
lijkse aanpassing moest immers steeds weer buiten 
werking worden gesteld, hetgeen doorgaans geen ver
heffende parlementaire debatten opleverde. Begin 
1987 vroeg de Minister van Sociale Zaken de SER 
daarom ad vies inzake afschaffing van de W AM en 
vormgeving van een nieuw systeem van beleidsmatige 
aanpassingen. Dit laatste komt er kortweg op neer dat 
de Minister jaarlijks, gelet op een aantal met name ge
noemde sociaal-econornische factoren, en na overleg 
met het parlement de aanpassing van het minimum
loon en de uitkeringen vaststelt. Het nieuwe systeem 
zou per 1 januari 1988 in werking moeten treden. 31 

De SER heeft zich in dit geval niet Iaten overhaasten 
en de betekenis van het aanpassingsmechanisme gron
dig overwogen. Daarbij is aangesloten op de histori
sche analyse die reeds in eerdere adviezen over het mi
nimumloon en de uitkeringen was gepresenteerd. Ik 
meen dat het juist deze analyse is geweest die de SER
meerderheid aanleiding heeft gegeven los te komen 
van de puur negatieve benadering van de W AM die in 
de afgelopen jaren bon ton was. In tegenstelling tot 
wat de regering verwacht moet hebben komt de meer
derheid tot de conclusie dat een beleidsmatige koppe
ling te weinig rechtszekerheid biedt aan de betrokke
nen. Enigerlei objectivering in de aanpassingsformule 
is nodig om duidelijkheid te scheppen over de rechten 
van deze groep burgers, die evenmin als andere groe
pen mogen worden blootgesteld aan willekeur. Daar
naast dient het beginsel van welvaartsvastheid op
nieuw een plaats te krijgen in de aanpassingssystema
tiek. Bij een, zij het langzaam, toenemende algemene 
welvaart is het uitgangspunt van waardevastheid 
(koopkrachtbehoud) van de uitkeringen ontoerei
kend. Ook na studie van een aantal alternatieven blijft 
de SER-meerderheid geen andere conclusie over dan 
dat de regelingsloonindex nog de meest betrouwbare 
objectieve maatstaf is voor de algemene welvaartsont
wikkeling. Terug dus naar af: onze voorgangers, de 
politici en beleidsmakers van de jaren zestig en zeven
tig zijn misschien toch niet zo onbezonnen en overop
timistisch geweest. De Wet Aanpassingsmechanismen 
blijkt de toets van veellatere kritiek bij nader inzien 
ruimschoots te kunnen doorstaan. 

De koppeling in de jaren negentig 
De kernvraag is nu wat de regering met het SER-advies 
zal doen. De eerste geluiden stemmen wat dat betreft 
nog niet optimistisch. De voorbereidingen voor een 
wetsvoorstel tot vervanging van de W AM door een 
puur beleidsmatige aanpassing schijnen niet te zijn 
gestaakt; zelfs is het mogelijk dat de regering een der
gelijk wetsvoorstel dezer dagen aan de Raad van State 
voor ad vies voorlegt. Het parlement zal zich er dan in 
1989 over buigen, maar het is de vraag of invoering op 
1 januari 1990 mogelijk zal zijn. Met de Kamerverkie
zingen in het vooruitzicht rijst dan de vraag of men de 
kwestie niet beter bij het volgende regeeraccoord kan 
regelen. 
Voor de Partij van de Arbeid is het inmiddels zaak te 
doen wat de regeringscoalitie dreigt nate Iaten: haar 
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posttle te herijken. De Tweede Kamerfractie heeft 
daarmede reeds een bescheiden begin gemaakt in sa
menhang met het SER-advies. In het Iicht van een mo
gelijk parlementair debat, en werkend aan een nieuw 
verkiezingsprogramma zal dit proces van herijking ze
ker een vervolg krijgen . Misschien is het daarom goed 
hier te bes1uiten met een paar overwegingen die daar
bij een rol zullen moeten spelen. Het ware te wensen 
dat deze overwegingen ook door CDA en VVD nog 
eens in de afweging zouden worden meegenomen. 
Zeer kort aangeduid dient onze opstelling ten aanzien 
van het aanpassingsmechanisme voor minimumloon 
en uitkeringen tenminste recht te doen aan de volgen
de overwegingen: 
a. Sinds 1980 zijn de inkomensverschillen zeer vee! 
groter geworden. De nivellerende tendens die in deja
ren zeventig bewust is ingezet is daardoor reeds ruim
schoots gecompenseerd. De verhouding tussen het 
netto-rninimurnloon en de minimum-uitkeringen ener
zijds en het gemiddelde van de regelingslonen ander
zijds is ongeveer gelijk aan wat zij in 1964 was. Ten op
zichte van de werkelijk verdiende cao-lonen zijn in
rniddels de verhoudingen van het eind van de jaren 
vijftig hersteld, terwijl de lonen boven de cao naar be
kend nog aanmerkelijk sneller zijn gestegen. Deze 
constatering moet ook voor voorstanders van grotere 
inkomensverschillen de vraag oproepen waar de grens 
ligt. 
b. Uit een oogpunt van voorziening in de noodzakelij
ke kosten van het bestaan lijkt de bodem van het so
ciaal minimum ruimschoots bereikt te zijn. Gezien de 
schuldpositie van vele rninimum-inkomenstrekkers, 
maar ook gezien de in het oog lopende verschijnselen 
van verarming en verpaupering kan een verdere verla
ging van het minimum binnen de grenzen van de rede
lijkheid niet worden overwogen. Daarbij dient men 
bovendien te bedenken dat iedere minimumnorm in 
samenhang moet worden gezien met het algemene wel
vaartsbeeld, zoals de SER reeds in 1954 opmerkte. 
Hoe meer ooze waarneembare welvaart stijgt, en wie 
om zich been kijkt ziet er de onmiskenbare bewijzen 
van, hoe ontoereikender uitsluitend koopkrachtbe
houd van het huidige minimum wordt. En deze ge
dachte wordt ook door een groeiende meerderheid van 
de bevolking gedeeld.32 
c. Teruggaand in de geschiedenis moet men vaststellen 
dat de beginselen van rechtszekerheid en welvaarts
vastheid in de jaren tachtig een te geringe waardering 
is gegeven. Tot het eind van de jaren zeventig bestond 
er voor deze beginselen brede maatschappelijke en po
litieke aanhang; zij werden gezien als tekenen van 
(Europese) beschaving. Volstrekt ten onrechte zijn zij 
in later jaren geridiculiseerd. Een zindelijk inkomens
beleid voor de jaren negentig zal niet zonder een nieu
we waardering van rechtszekerheid en welvaartsvast
heid tot stand kunnen komen. 
d. Herstel van een objectief aanpassingsmechanisme 
voor minimumloon en uitkeringen is in het Iicht van 
het bovenstaande onontkoombaar. Uit de bezwaren 
die hiertegen in de afgelopen jaren zijn ingebracht kan 
echter worden geleerd dat ook zo'n aanpassingmecha
nisme niet kan worden gevrijwaard tegen de conse-



quenties van economische crisissituaties. Juist met het 
oog op de rechtszekerheid dient de wet dan ook nauw
keurig aan te geven in welke omstandigheden een be
leidsmatige afwijking van het objectieve aanpassings
mechanisme mag worden overwogen. Zo dit gebeurt 
dient het bovendien onderdeel te zijn van een breder 
pakket maatregelen dat ook andere inkomensgroepen 
raakt. 
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Argumenten voor een bevolkingspolitiek 

In het vorig jaar verschenenAchtstejaarboek voor het 
democratisch socialisme heeft Henny M. Langeveld 
gepleit voor afzijdigheid van de PvdA ten aanzien van 
een actieve bevolkingspolitiek' . Haar argumenten 
ontleent zij voornamelijk aan het Rapport van de 
Staatscommissie Bevolkingsvraagstuk (de commis
sie-Muntendam)l, waarvan zij indertijd deel uit heeft 
gemaakt. Deze juichte de toen net in gang gezette 
trend naar kleinere gezinnen toe omdat de Rands tad te 
vol werd en het milieu werd aangetast. Bovendien, 
schreef zij, 'hebben de socialisten nooit zo zwaar ge
tild aan het bevolkingsvraagstuk. Laat dat maar zo 
blijven' . 'Over een jaar of tien' wil ze er wei eens op
nieuw naar kijken, net zoiets als de commissie
Muntendam (meer dan tien jaar daarvoor) ook al had 
gezegd. Tien jaar, waarin trouwens in de demografi
sche trends heel vee! veranderd is! 
Bij de presentatie van dat Achtste jaarboek heb ik aan
gekondigd dat ik op dat artikel van Langeveld een ant
woord schrijven zou omdat ik wei vond dat het een 
zaak was, die de PvdA aanging. Ik vind het nu de 
hoogste tijd om dat te doen mede omdat Schuivende 
Pane/en weliswaar de trends van vergrijzing en ont
groening in de inleiding signaleert maar er dan verder 
geen enkele conclusie uit trekt. Bovendien heeft Joyce 
Outshoorn in Socialistisch-Feministische Teksten 3 

ook al gepleit voor afzijdigheid van de vrouwenbewe
ging met een artikel 'Vergrijzing en pro-natalisme, een 
feministisch issue?' Daarin wordt betoogd dat de de
mografen deze verschijnselen 'problematiseren' en 
dat het niet nodig is ze te analyseren en een standpunt 
te bepalen. 
Welnu, ik wil graag proberen aan te tonen, dat deze 
verschijnselen zowel de sociaal-democratie als het fe
minisme rechtstreeks aangaan en dat de beide dames 
haar hooggeleerde koppen in het zand steken door te 
betogen dat het geen problemen zijn. 

De demografische feiten 
Wat is er aan de hand? Er zijn twee demografische ver
schijnselen, die elkaar versterken. Aan de ene kant Ie
ven wij Ianger. Dat is een trend, die allang zichtbaar is 
- sinds het jaar 1900 hebben wij gemiddeld een derde 
aantal jaren aan onze levensloop kunnen toevoegen. 4 

De tweede trend is nieuwer: sinds een aantal jaren (in 
Nederland zeer duidelijk sinds 1972) neemt het aantal 
geboorten per vrouw in sterke mate af. Dit verschijn
sel zien we in alle gei:ndustrialiseerde Ianden; in Euro
pa, inclusief de Sowjet-Unie, in Noord-Amerika, in 
Australie, in Japan. In geen van deze gebieden komt 
het kindertal per vrouw nu nog boven de twee uit, zo
dat er geen vervanging van de vorige generatie meer 
zal zijn en de bevolking op den duur achteruit zal 
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gaan. De leeftijdsopbouw, die in het verleden altijd de 
vorm heeft gehad van een piramide - grote aantallen 
jeugdigen en een versmalling naar boven - heeft dan 
ook in al die Ianden de vorm aangenomen van een ui: 
de basis is vee! smaller geworden, daarboven vertoont 
de grafiek een dikke uitstulping en nog verder naar ho
ven toe loopt die smaller uit, maar blijft een stuk bre
der dan vroeger. De vorm is niet voor aile Ianden gelijk 
- Nederland was met de afname van de geboorten la
ter dan andere Ianden - maar uiteindelijk is het over
a! in dezelfde richting gegaan. Per vrouw wordt in Ne
derland gemiddeld nog 1.6 kind geboren , dat is nog 
wat meer dan in Denemarken en West-Duitsland, 
maar minder dan in andere Westeuropese Ianden; dit 
in tegenstelling tot de situatie in de jaren vijftig en 
zestig toen we altijd het hoogste geboortecijfer had
den. Dat geboortecijfer is trouwens op dit moment 
ook nog niet zo heellaag: dertien per duizend van de 
bevolking. Maar dat is het gevolg van het feit, dat de 
moedergeneratie van nu nog afkomstig is uit die grote 
gezinnen van 25 jaar geleden. (Het zelfde geldt trou
wens voor onze hoge jeugdwerkloosheid.) 
In elk geval: wij krijgen te maken met een afnemend 
aantal jongeren en een toenemend aantal oude men
sen, waarbij vooral de groep hoogbejaarden (boven de 
tachtig) nog sterk in omvang groeien zal. Dat betekent 
dat de nu werkende generatie als ze boven de 65 is ge
komen niet meer zoals de ouderen van nu kan steunen 
op een brede produktieve laag van werkende mensen 
en dat ze er dus, zoals het zich nu Jaat aanzien - finan
cieel en bij zorg- en hulpverlening - op achteruit moet 
gaan. 
Nu is het voordeel van demografische verschijnselen, 
dat je ze meestal vrij lang van tevoren kunt zien aanko
men en er zo nodig een beleid op kunt baseren, maar 
een nadeel van die lange periode is dat men geneigd is 
om de consequenties voorlopig maar te negeren. Het 
zou bijvoorbeeld heel goed zijn geweest als de 
commissie-Muntendam destijds wat meer aandacht 
had gehad voor het verschijnsel vergrijzing - dat toen 
al heel duidelijk zichtbaar was - en beter geluisterd 
had naar de waarschuwingen van de Nederlandse Fe
deratie voor Bejaardenbeleid (ik heb die waarschu
wingen uit naam van de Wetenschappelijke Advies 
Commissie van die Federatie zelf aan de heer Munten
dam overgebracht). Er zou dan bijvoorbeeld op het 
gebied van de pensioenen al meer kunnen zijn gebeurd 
dan nu het geval is : de hogere kosten zouden beter zijn 
gespreid. 
Om de zelfde reden moeten we ons nu afvragen wat 
het gaat betekenen, dater steeds minder kinderen wor
den geboren. We mogen niet afwachten tot dat bij
voorbeeld op de arbeidsmarkt duidelijk sprekende ge-



volgen heeft. Bovendien is die achteruitgang van de 
geboorten eigenlijk ernstiger dan de vergrijzing: die 
grote generaties van ouderen zullen op den duur weer 
wegslinken. Maar de 'ontgroening' blijft zich voort
zetten. Want als de moedergeneratie van nu over 25 
jaar met een kwart is afgenomen, zal daaruit ook weer 
een kwart minder geboorten komen, zelfs al zou het 
aantal per vrouw niet Ianger afnemen of misschien 
zelfs weer een beetje stijgen: als we het op zijn beloop 
Iaten krijgt de ui niet een recht steeltje (zoals ze nu 
veelal getekend wordt) maar het zal een taps
toelopend staartje worden, dat op den duur in het 
niets verdwijnt. 
Zo ver zal het wei niet komen, want men begint er zich 
nu in brede kring zorgen over te maken en zint op 
maatregelen, die de trend zouden kunnen ombuigen. 
Ook de Raad van Europa buigt zich nu over het 
probleem5 • 

Een Europees beleid 
Dat is ook noodzakelijk want op dit punt kunnen de 
Ianden van Europa niet Ianger volstaan met een eigen 
nationaal beleid. In 1992 immers, zal de vestiging van 
personen en van bedrijven vrij worden, zodat er een 
arbeidsmarkt gaat onstaan. Het is best mogelijk dat 
daardoor de demografische invloeden op die arbeids
markt tijdelijk worden versluierd. Ons overschot aan 
dan-niet-meer-zo-heel-jonge arbeidskrachten zou bij
voorbeeld werk kunnen vinden in delen van Europa 
die al eerder met een tekort aan jongeren zijn gecon
fronteerd (ik denk dat dit vooral aan nu studerende 
academici een kans bieden zal) . Ook kunnen er bedrij
ven verhuizen uit het Ruhrgebied naar de Maasvlakte, 
waardoor die jeugdwerkloosheid hier ook weer ver
minderen zou. Maar voor Europa als geheel biedt dit 
alles geen oplossing. Daar worden we onafwendbaar 
geconfronteerd met dat afnemende aantal jongeren en 
een toenemende druk van oude mensen. Om verschil
lende redenen moeten we daar bezorgd over zijn. 

Op korte termijn wordt die onevenwichtigheid het 
grootste probleem. Er zijn natuurlijk wei enige oplos
singen voor te bedenken: afschaffing van de VUT en 
dergelijke regelingen in andere Ianden, verhoging van 
de pensioengerechtigde leeftijd, verhoogde pensioen
premies en een efficienter zorg- en hulpsysteem, dat 
voor een dee! zal moeten berusten op onderlinge hulp
verlening van ouderen zelf. Maar als we bedenken, dat 
er onder ouderen in Nederland - vooral bij de vrou
wen onder hen - nu al hier en daar gebrek wordt gele
den en als we bovendien weten, dat de financiele voor
zieningen voor ouderen in Nederland toch beter zijn 
dan vrijwel overal elders dan slaat je de schrik om het 
hart als er (voorzichtig nog) over harmonisatie van so
ciale voorzieningen wordt gepraat. In elk geval be
denk ik dan dat men onlangs in Nederland heeft 
uitgerekend6 dat het probleem aanzienlijk eenvoudi
ger zou zijn als in het jaar 2030 (het hoogtepunt van de 
'vergrijzingsgolf') de vrouwen al weer een tijdlang 2.1 
kind gemiddeld zouden hebben voortgebracht, omdat 
er dan een nieuwe ondersteunende generatie op weg 
zou zijn. 

Maar het blijft niet bij de constatering, dat de vergrij
zing ons voor grote offers zal plaatsen en dater gebrek 
aan jeugdige arbeidskrachten za1 zijn. Dat zijn maar 
korte-termijnproblemen in het Iicht van wat er verder 
in Europa gebeurt: er zullen tekorten komen, niet ai
leen aan arbeidskrachten, maar ook aan consumen
ten, aan afnemers van de produkten van aldie geavan
ceerde industrieen, die we met mekaar in Europa heb
ben opgebouwd en die berekend zijn op een steeds uit
dijende markt. In de Ianden buiten de industriele we
reid zal men geen geld hebben om ze te kopen, in 
Europa, Amerika, Japan en de Sowjet-Unie heeft de 
slinkende bevolking er geen behoefte meer aan. Dat is 
namelijk precies water op het ogenblik aan de hand is 
met onze landbouwproduktie: ook die hebben we zo 
geperfectioneerd, dat er overschotten zijn op de rijke 
markten en dat de hongerige massa's in de rest van de 
wereld te arm zijn om ze te kopen. 
Of dat op de zeer lange duur een houdbare situatie zal 
blijken, moeten we eigenlijk ook nog betwijfelen. De 
krimpende bevolking van de industriele Ianden be
woont ook nog de meest vruchtbare delen van de aard
bodem met het beste klimaat. Kunnen we delen daar
van braak Iaten liggen of voor parken gebruiken als 
men elders in de wereld tobt met enorme tekorten aan 
Iandbouwgronden en aan sproeiwater, en geplaagd 
wordt door droogte, sprinkhanen en slechte verbin
dingswegen? 
Een antwoord hierop zou kunnen zijn: versterking 
van de immigratie. Er zijn op het ogenblik ook Neder
landse demografen, die zich verheugd tonen dat de im
migratie in Nederland de laatste jaren weer toegeno
men is7 en die daarin een oplossing zien voor het (Ne
derlandse) bevolkingsprobleem. Ik betwijfel sterk of 
men in de rest van Europa zo geestdriftig over een ver
sterking van de immigratie denkt. Over het algemeen 
wordt de arbeidsimmigratie van Turken en Noordafri
kanen in Duitsland en Frankrijk niet als een groot suc
ces gezien omdat men daarbij ongeschoolde arbeids
krachten binnen heeft gehaald en minderheidsgroe
pen, die moeilijk te integreren bleken te zijn . Men zal 
dus terughoudend staan tegenover een verdere toena
me van dat soort immigratie. Het toelaten van nieuwe 
golven immigranten uit nog verder weg liggende tan
den - bijvoorbeeld uit zwart-Afrika - zal op nog 
grotere weerstanden stuiten. 
Al deze overwegingen leiden er toe dat van verschillen
de zijde nu uitgesproken wordt, dat het ongewenst is 
dat de rijke, industriele Ianden in bevolking achteruit 
gaan zo lang het niet is gelukt de bevolkingen van de 
niet-industriele Ianden tot een drastische beperking 
van geboorten te brengen. En daarmee komt men dan 
tot de slotsom dat een pro-natalistische politiek moet 
worden bedacht. 

Een sociaal-democratisch beleid 
Op verschillende punten van dit beleid zal een eigen 
sociaal-democratisch antwoord moeten worden gege
ven. Dat begint al bij de problemen, die de vergrijzing 
oproept: er zal gepleit moeten worden voor handha
ving van het huidige niveau van financiele en sociale 
voorzieningen. Die kunnen aileen worden betaald als 
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we nu al beginnen er voor te sparen, en we zullen erop 
moeten aandringen, dat dat een collectief sparen zal 
zijn. Ook zal een betere en verantwoorde spreiding 
van bedrijven en arbiedskrachten over het hele Euro
pese continent een (voorlopige) oplossing kunnen hie
den voor jeugdwerkloosheid aan de ene en tekorten 
aan jonge arbeiders aan de andere kant. Maar ik vrees 
wei dat we daarmee de illusie van een rustige Randstad 
zullen moeten opgeven, want de gunstigste vesti
gingsplaatsen van Europa liggen juist in de kuststre
ken van de Noordzee. 
Vervolgens zullen we ook een sociaal-democratisch 
stand punt moeten bepalen over de vraag ofverdere ar
beidsmigratie van buiten Europa wenselijk zou zijn. 
Er zal als gevolg van het vrije personenverkeer een 
Europees toelatingsbeleid moeten komen en het wordt 
zaak erover te denken wie daarbij prioriteit moeten 
hebben. lk zou mij kunnen voorstellen dat we daarbij 
in de eerste plaats denken aan mensen die in hun eigen 
land vervolgd worden en om politieke redenen in 
Europa asyl zoeken. Dat zijn wat integratie betreft 
ook niet de meest gemakkelijke groepen omdat ze nog 
zo sterk op de situatie in hun eigen Ianden betrokken 
blijven, maar het is meestal wei een intellectuele elite, 
die ook bereid zal zijn tot noodzakelijke aanpassin
gen. We hopen natuurlijk dat hun aantal niet groot zal 
zijn doordat politieke vervolgingen en oorlogen in de 
wereld af zullen nemen, maar voorlopig zullen zij aan
wezig blijven en dan ook voorwerp van onze steun 
moeten zijn. Ten aanzien van verdere arbeidsmigratie 
zou, dunkt mij, de sociaal-democratie heel terughou
dend moeten zijn . Moslim-immigranten gaan heel 
conservatieve minderheden vormen en immigranten 
uit de Oostbloklanden zullen - voor zover ze daar 
niet tot de vervolgden behoren - zich niet gemakke
lijk aanpassen aan de Westerse economie. 
Dat betekent dus dat we - als we de problemen ern
stig nemen en ik denk dat ik wei heb Iaten blijken dat 
ik dat doe - nu toch moeten mee gaan denken over 
een pro-natalistische politiek. Hoe zou die politiek er 
uit kunnen zien en onder welke voorwaarden zouden 
we bereid zijn die te aanvaarden? 

Een feministisch issue 
En natuurlijk komen we dan ook op terreinen waar 
het feminisme zich mee bezig moet houden. Dat geldt 
a! voor de vergrijzing omdat driekwart van de ouderen 
in Europa vrouw is en omdat vrouwen op die leeftijd 
er financieel meestal slechter aan toe zijn dan mannen, 
maar hoeveel sterker geldt het niet voor de verschijn
selen rondom de geboortecijfers (waar heb ik toch ge
lezen dat 'het persoonlijke politiek' was?) 
De vrouwenbeweging zal zich binnenkort geconfron
teerd zien met een aantal stromingen, die toename van 
het aantal geboorten bepleiten, waar weinig steekhou
dends tegenover te stellen is. Wei zullen er onaan
vaardbare maatregelen worden voorgesteld, waar te
genover alternatieven moeten worden bepleit. 
In de eerste plaats hebben we te maken met een paar 
grote religieuze richtingen, die iiberhaupt geen beper
king van de geboorten wensen, ook niet in de arme de
len van de wereld: De Islam en (het orthodoxe dee! 
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van) de Rooms-Katholieke kerk hebben tot dusver op 
wereldniveau een afdoende beperking van de groei 
van de bevolinking weten tegen te houden. Bestrijding 
van hun standpunten en inperking van hun invloed 
blijft geboden, ook voor Europa. (In de Sowjet-Unie 
is men nu al beducht voor een te grote uitbreiding van 
de invloed van de eigen Moslimbevolking en in Noord
Amerika vreest men de toename van de illegale immi
gratie vanuit Midden Amerika niet in de laatste plaats 
om deze reden). Ook andere fundamentalistische stro
mingen, die zich tegen elke geboorteregeling verklaren 
(en men vindt ze onder Joden, zowel als onder Christe
n en) moeten worden bestreden. 
Ook onaanvaardbaar is de simpele oplossing, die men 
in sommige Oostbloklanden gebruikt: de verkrijg
baarheid van de pi! bemoeilijken en legale abortus 
duur maken. Het krijgen van kinderen moet een vrij
willige zaak blijven! 

Wat dan over blijft is het overreden van echtparen in 
de Westerse Ianden om meer kinderen op de wereld te 
brengen en het scheppen van voorwaarden om dit te 
vergemakkelijken. Daarbij hoort de erkenning, dat 
het stichten van een gezin niet een particuliere zaak is 
maar dat kinderen beschouwd moeten worden als een 
investering voor de toekomstige maatschappij. 8 

Daarbij wordt in twee richtingen gedacht: sommige 
regeringen geven financiele aanmoedigingen in de 
vorm van leningen of toeslagen, andere zoeken het 
meer in het mogelijk maken van de combinatie van 
produktieve arbeid en moederschap. De eerste soort 
maatregelen hoeft men niet direct als 'fokpremie' af te 
wijzen: ze valt ook in te passen in een systeem van ba
sisloon voor iedereen. Maar daar waar men het heeft 
ingevoerd blijkt dat het weinig resultaat heeft. 
Beter is dus om in de andere richting te gaan, maar 
daar is heel wat voor nodig. Want onze maatschappij 
is nu wei min of meer ingesteld op een carriere voor 
vrouwen maar ze verbindt daar dan de eis aan dat dat 
op precies dezelfde voorwaarden moet gaan als bij 
mannen. En natuurlijk kan dat niet: zwangerschap, 
bevalling en babyverzorging kosten energie, tijd en 
aandacht en die zal hoe dan ook ter beschikking moe
ten komen zonder dat het ons onze hele beroepscarrie
re kost. 
Als 'men' dus wil dater meer kinderen komen dan be
tekent dat: Ianger zwangerschapsverlof, betere kin
deropvang en vooral veel betere voorzieningen voor 
herintreding met aile scholingen, voorlichting en 
voorrangsbepalingen daarom been. Daarmee zijn we 
er natuurlijk nog niet, er moet ook een omslag in de 
publieke waardering komen en daar kan geen regering 
of Raad van Europa iets aan doen. Wei kunnen wij bet 
tot een 'feministiscb issue' maken: 'meer kinderen, 
daar valt wat voor te zeggen, maar wij zijn het die die 
kinderen moeten krijgen en dat willen we dan wei op 
onze voorwaarden do en! ' . 
In mijn optimistiscbe momenten denk ik: dit is een 
kans voor de vrouwenbeweging om eindelijk een aan
tal eisen door te drukken die ook om andere redenen 
wenselijk zijn. In meer pessimistiscbe stemmingen -
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Arbeidsvoorzieningswet: arbeidsmarktbeleid op 
afstand 

Het verminderen van de werkloosheid is een hoofd
doelstelling van het kabinetsbeleid. Een centrale 
plaats bij de bestrijding van de werkloosheid neemt 
het arbeidsvoorzieningsapparaat in. Dit onderdeel 
van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegen
heid bestaat onder meer uit een centrale dienst, ge
westelijke arbeidsbureau's en Centra voor (Admini
stratieve) Vakopleiding voor Volwassenen (C(A)VV). 
De registratie van werklozen vindt op de arbeidsbu
reau's plaats en vee! van de arbeidsmarktmaatregelen 
worden door dit apparaat uitgevoerd. Reeds geruime 
tijd is er behoefte om de diverse taken van het arbeids
voorzieningsapparaat binnen een wettelijk kader te 
brengen en de verouderde wet- en regelgeving op dit 
terrein aan te passen. Tegelijkertijd zou dan in de be
stuurlijke structuur meer recht kunnen worden ge
daan aan de veranderende 'rol van de sociale partners 
en lagere overheden. 
Met de recente indiening van een voorstel voor een 
nieuwe arbeidsvoorzieningswetl door het kabinet kan 
meer duidelijkheid worden verkregen over de gevol
gen voor het arbeidsvoorzieningsapparaat en de posi
tie van overheid en parlement in de nieuwe structuur. 
In navolging van andere landen2 is hierbij voor een tri
partite bestuursstructuur gekozen waarbij de sociale 
partners medeverantwoordelijkheid krijgen voor een 
belangrijk dee! van het arbeidsmarktbeleid en de over
heid een wezenlijk instrument voor het arbeidsmarkt
beleid verzelfstandigt. 
In deze bijdrage zal aandacht worden besteed aan de 
beoogde nieuwe bestuurlijke vormgeving en de conse
quenties voor de slagvaardigheid van de arbeidsvoor
zieningsorganisatie, de financiele armslag en de in
vloed van het parlement op de vormgeving van het ar
beidsmarktbeleid. Daarbij komt de vraag aan de orde, 
in hoeverre een overheid die zich (mede) verantwoor
delijk weet voor de bestrijding van de werkloosheid, 
zich een arbeidsmarktbeleid - 'op afstand' kan ver
oorloven. 

Voorgeschiedenis 
Doe! van de activiteiten van het arbeidsvoorzienings
apparaat is door bemiddeling, informatie-verstrek
king en kwalificatie-verbeterende maatregelen bij te 
dragen aan een adequate afstemming tussen de vraag 
naar arbeidskrachten (i.e. door werkgevers) en het 
aanbod. Arbeidsbemiddeling is daarbij een van de be
langrijkste taken. In 1930 is een arbeidsbemiddelings
wet ingediend waarbij een ieder recht kreeg op ar
beidsberniddeling en commerciele bemiddeling werd 
verboden. De nadruk lag aanvankelijk op individuele 
bemiddeling. In de jaren zestig werd mede onder in
vloed van de schaarste op de arbeidsmarkt het beleid 

bijgesteld, in die zin dat de overheid een actievere rol 
in het allocatieproces ging vervullen het zogenoemde 
actieve arbeidsmarktbeleid. Scholing van werklozen 
en werkenden werd belangrijker. In de jaren zeventig 
begon de werkloosheid in toenemende mate een pro
bleem te vormen. 
De eisen die aan een modern arbeidsmarktbeleid wer
den gesteld waren aanleiding de wet uit 1930 te veran
deren. De wettelijke regelingen vertoonden een ver
brokkeld geheel en gaven de sociale partners te weinig 
ruimte om te worden betrokken bij het arbeidsmarkt
beleid. Om die redenen werd de SER door het kabinet 
in 1980 om advies gevraagd. Nadruk in deze advies
aanvrage lag op de inhoudelijke eisen die aan een nieu
we wet moesten worden gesteld. Uit de aanvraag bleek 
nog niet dat de overheid aan een geheel andere be
stuurlijke structuur dacht. Uitgangspunt was dat het 
arbeidsvoorzieningsapparaat 'onderdeel zou blijven 
uitmaken van departement van Sociale Zaken'. 3 Wei 
erkende het kabinet dat overheid en sociale partners 
op elkaar zijn aangewezen om voldoende arbeids
plaatsen te kunnen creeren. Om deze reden vroeg ze de 
sociale partners haar te adviseren op welke wijze zij bij 
het arbeidsvoorzieningsbeleid konden worden betrok
ken. In 1984 kwam de SER met een interimadvies4 ge
heel gewijd aan een nieuwe bestuursstructuur. Voor
gesteld werd de sociale partners naast de overheid ver
antwoordelijk te maken voor het arbeidsvoorzienings
beleid. Een tripartite bestuursstructuur begon vorm te 
krijgen. Het eindadvies van de SER kwam uit in 1985 
en op dat moment startte de overheid in samenwer
king met de sociale partners de uitwerking van het 
wetsvoorstel. Dit was een moeizaam proces waarbij de 
resultaten moeten worden beschouwd als 'de uitkom
sten van een onderhandelingsproces dat zich op een 
aantal punten' heeft voorgedaan. 5 In mei 1988 is het 
wetsvoorstel bij het parlement ingediend met de be
doeling dat het met ingang van 1 januari 1989 wordt 
ingevoerd. 

Het wetsvoorstel 
Een tripartite bestuursvorm die geen van de partijen 
- ook de overheid niet - de mogelijkheid biedt zijn 
wil tegen die van de anderen door te drukken, een 
eveneens tripartite bestuursvorm op regionaal niveau 
met vergaande autonomie voor die regio's en een door 
de overheid vastgesteld budget waarbij door een 
opslag op de sociale premies de sociale partners aan
vullende plannen kunnen financieren dat zijn de in 
financieel-bestuurlijk opzicht meest interessante ken
mer ken van het wetsvoorstel. 
Het huidige arbeidsvoorzieningsapparaat staat onder 
verantwoordelijkheid van de minister van Sociale Za-
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ken en Werkgelegenheid. In de nieuwe structuur zal 
niet de minister de eindverantwoordelijkheid voor het 
arbeidsvoorzieningsbeleid krijgen maar een centraal 
bestuur. In dit centraal bestuur hebben vertegenwoor
digers van de werkgeversorganisaties, de vakcentrales 
en de overheid zitting. Dit bestuur heeft onder andere 
tot taak landelijke beleidsprogramma's te initii!ren, de 
begroting vast te stellen en in samenspraak met de re
gionale besturen een Iandelijk meerjaren-beleidsplan 
te ontwerpen dat aangeeft hoe de middelen over de di
verse regio's worden verdeeld. De begroting wordt 
voorgelegd aan de minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid die slechts marginaal zal toetsen en 
vooral zal toezien of de begroting aan de vereiste 
'technische specificaties' voldoet. Dat wil zeggen dat 
hij zal nagaan of een financieel verantwoorde dekking 
voor de geplande uitgaven is aangegeven. 
Op regionaal niveau worden eveneens tripartite bestu
ren ingesteld die zullen bestaan uit vertegenwoordi
gers van de sociale partners en de gemeenten die tot de 
betreffende regio behoren. Ten aanzien van het beleid 
in de betreffende regio krijgen ze vergaande bevoegd
heden. Naast de eigen regionale initiatieven kunnen ze 
gebruik maken van de Iandelijke beleidsprogram
ma's. Een regionaal beleidsplan en de daarbij beho
rende begroting worden jaarlijks ter goedkeuring aan 
het centraal bestuur voorgelegd. Het centraal bestuur 
beslist over de hoogte van het voor de betreffende re
gio beschikbare budget, maar zal haar goedkeuring 
slechts aan de plannen kunnen onthouden wanneer de 
financiele dekking niet voldoende wordt geacht of de 
plannen niet sporen met het landelijk uit te zetten be
leid. Voor de vaststelling van het beleidsplan, de be
groting en een aantal belangrijke beslissingen moet zo
wel op landelijk als regionaal niveau een gekwalifi
ceerde meerderheid binnen het bestuur bestaan. Dat 
wil zeggen dat van aile geledingen die elk drie verte
genwoordigers in het bestuur hebben, twee vertegen
woordigers het besluit moeten ondersteunen. Een van 
de geledingen kan derhalve een besluit blokkeren! Dit 
betekent echter ook dat de partijen tot elkaar veroor
deeld zijn en terdege met elkaars opvattingen rekening 
moeten houden. 
De belangrijkste inkomstenbron zal de 'bruidsschat' 
zijn die het arbeidsvoorzieningsapparaat van de over
heid meekrijgt. Dit bedrag wordt wettelijk vastgesteld 
en zal jaarlijks worden aangepast aan loon- en 
prijsstijgingen. De 'bruidsschat' zal als een rijksbij
drage aan de arbeidsvoorzieningsorganisatie op de be
groting van het ministerie van Sociale Zaken en Werk
gelegenheid worden opgenomen. Vaststelling door de 
overheid van een ander dan in de arbeidsvoorzienings
wet vastgelegd bedrag is aileen mogelijk als tegelijker
tijd een wijzigingsvoorstel voor de arbeidsvoorzie
ningswet wordt ingediend. Voorts kunnen inkomsten 
worden verkregen uit heffingen (door een opslag op de 
sociale premies}, retributies (toepassen van het pro
fijtbeginsel) en andere inkomsten (bijdragen van so
dale partners of lagere overheden). 

Bestuurlijke slagvaardigheid? 
Doe! van de nieuwe structuur is onder meer de samen-
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hang in het sociaal-economisch beleid te versterken. 
Het overleg tussen de overheid en de sociale partners 
dat nu tweemaal per jaar plaatsvindt in de Stichting 
van de Arbeid heeft hetzelfde oogmerk, maar de resul
taten van dat overleg zijn niet bemoedigend te noe
men. De daar gemaakte afspraken zijn soms als vaag 
te karakteriseren en roepen nog steeds meningsver
schillen opals het gaat om de bestrijding van de werk
Ioosheid. Beslissingen worden nogal eens uitgesteld en 
vinden slechts moeizaam hun vertaling in daadwerke
lijk beleid. In hoeverre een directe betrokkenheid bij 
het arbeidsvoorzieningsbeleid hierin verbetering kan 
brengen, is op voorhand niet duidelijk . Belangrijk in 
dat verband is of de sociale partners bij de belangenbe
hartiging voor hun !eden rekening willen houden met 
de gevolgen voor het arbeidsvoorzieningsbeleid. 
Voor de werknemersorganisatie liggen de belangen 
van hun !eden vooral in de arbeidsvoorwaardelijke 
sfeer. Eisen in dat kader kunnen eerst effectief worden 
gemaakt indien de macht van de vakbeweging vol
doende groot is. Bij grote werkloosheid is de 
machtspositie van de vakbeweging geringer. Vanuit 
die optiek kan dus een verbetering van werkloosheid
situatie een bijdrage leveren aan de versterking van de 
onderhandelingspositie van de vakbeweging en heeft 
de vakbeweging belang bij een goed functionerende 
arbeidsvoorzieningsorganisatie. 
Naast werkende !eden zijn er ook werkloze !eden waar 
de vakbeweging voor op komt. Het arbeidsvoorzie
ningsbeleid richt zich vooral op deze categorie !eden 
maar toch ook op de met ontslag bedreigde werkende 
!eden. Vraag die in dat verband relevant is of de vak
beweging te allen tijde het belang van de werklozen 
kan dienen of dat situaties kunnen ontstaan waarbij 
inzet van arbeidsvoorzieningsmiddelen vooral zullen 
worden gericht op met werkloosheid bedreigde !eden. 
Met het aanvaarden van de strategie-nota FNV-2000 
lijkt te worden gekoerst naar een meer individuele be
langenbehartiging waarbij de belangstelling meer uit
gaat naar ontwikkelingen in de sector, regio of zelfs 
het bedrijf. Centrale afspraken met werkgevers kun
nen in een dergelijke benadering de onderhandelings
ruimte beperken en daarmee de mogelijkheden om tot 
overeenstemming te komen. 
Bij werkgeversorganisaties zullen soortgelijke over
wegingen een rol spelen. Ze zijn aanspreekbaar op hun 
maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar zullen 
de continulteit van de ondernemingen daaraan nooit 
ondergeschikt maken. Ook zij hebben niet altijd direct 
belang bij afspraken op centraal niveau als daarmee 
de onderhandelingsmarges op decentraal niveau wor
den aangetast. Thans lijkt de tendens in toenemende 
mate te zijn de onderhandelingen op branche- of zelfs 
op bedrijfsniveau te Iaten plaatsvinden. Voorts Iaten 
de werkgeversorganisaties bij herhaling weten dat de 
overheid in de eerste plaats verantwoordelijk is voor 
de verbetering van de positie van werklozen. 
Onderhandelen op centraal niveau is een kwestie van 
geven en nemen. Als patstellingen dreigen op te tre
den, wordt getracht het onderhandelingsveld te ver
breden en te bezien of door een 'uitruil' tot een com
promis kan worden gekomen. Een dergelijk proces 



vergt vee! tijd en kan er toe leiden dat in aile situaties 
waar men op elkaar is aangewezen, wisselgeld wordt 
ingebouwd om tot slot in een grote onderhandelings
ronde aile stukken van de legpuzzel in elkaar te kun
nen passen. Het gevaar is niet denkbeeldig dat de 
besluitvorming, met name in het centrale bestuur, 
door een dergelijk mechanisme aan slagvaardigheid 
zal inboeten en zalleiden tot besluiteloosheid. Dit pro
ces wordt versterkt en kan zelfs totaal werden geblok
keerd als een van de deelnemende partijen minder 
waarde hecht aan centraal gemaakte afspraken. In een 
dergelijke situatie kan het wenselijk zijn dat beslissin
gen kunnen worden geforceerd. De druk die uitgaat 
van een mogelijk voor (een van) de sociale partners 
onwelgevallige beslissing van de overheid, kan een bij
drage leveren aan de slagvaardigheid van de organisa
tie en daarmee de gewenste samenhang in het sociaal
economisch beleid bevorderen. De overheid ziet ech
ter in het wetsvoorstel bewust af van de mogelijkheid 
haar eindverantwoordelijkheid te behouden of zelfs 
maar de mogelijkheid te creeren bij een impasse in de 
besluitvorming door middel van bij voorbeeld een 
aanwijzingsbevoegdheid een beslissing te forceren. 6 

In elk geval kan men vaststellen dat met de voorgestel
de bestuursstructuur waarbij de sociale partners op 
volledig gelijke voet met de overheid komen te staan 
en in de besluitvorming aan aile partijen het vetorecht 
is toegekend, de verantwoordelijkheid van de sociale 
partners behoorlijk is toegenomen. Dit kan aan de ene 
kant de samenhang in het beleid bevorderen, maar aan 
de andere kant zijn de risico's voor aantasting van een 
daadkrachtige bestrijding van problemen groot. Dit 
geldt des te sterker nu is afgezien van een bevoegdheid 
voor de overheid in te grijpen. 

Financiering 
Het ligt voor de hand dat het benodigde bedrag voor 
een effectief arbeidsvoorzieningsbeleid op z'n minst 
afhankelijk is van de situatie op de arbeidsmarkt. Op
merkelijk is dat in het wetsvoorstel met de situatie op 
de arbeidsmarkt geen koppeling wordt gelegd. Verbe
tering of verslechtering van de situatie op de arbeids
markt leidt niet tot veranderingen in het door de over
heid beschikbaar gestelde budget. Bij een goed func
tioneren van de arbeidsmarkt zou wellicht een vee! 
kleiner bedrag voldoende kunnen zijn, terwijl bij een 
verslechterende situatie op de arbeidsmarkt de midde
len weleens te beperkt kunnen zijn. 
Het budget wordt, afgezien van correcties in verband 
met loon- en prijsstijgingen, in zekere zin bevroren. 
Veranderingen in het budget zijn aileen mogelijk via 
een 'dubbele' wettelijke wijziging (via de begroting en 
een aparte wijziging van de arbeidsvoorzieningswet). 
Dit maakt !let moeilijk te komen tot een vermindering 
van het budget, hetgeen tot ontevredenheid bij de so
ciale partners kan leiden. Een verhoging zal in ieder 
geval een verdergaande wetswijziging vergen. Bij wet 
is immers vastgesteld dat de overheid aileen ten behoe
ve van zaken die het terrein van de arbeidsvoorziening 
niet rechtstreeks raken tijdelijk aanvullende financiele 
middelen ter beschikking mag stellen. Extra geld voor 
scholing van werklozen bij voorbeeld is derhalve niet 

mogelijk. Achtergrond van deze bepaling is dat bij het 
zoeken naar geld voor nieuwe initiatieven de overheid 
niet keer op keer door de sociale partners zal worden 
aangesproken, maar dat binnen het bestaande budget 
prioriteiten worden gesteld of in het uiterste ·geval 
door middel van een opslag op de sociale premies het 
initiatief veilig wordt gesteld . Het zal eveneens de druk 
om te streven naar een efficiente inzet van middelen in 
stand houden. 

Het parlement 
Mede door de opstelling van het parlement zijn in het 
arbeidsmarktbeleid van kabinet regelmatig wijzigin
gen aangebracht. De wet Vermeend/ Moor is daarvan 
een voorbeeld. De druk die door het parlement op het 
arbeidsmarktbeleid is gelegd, heeft herhaaldelijk ge
leid tot intensivering van allerlei arbeidsvoorzie
ningsmaatregelen. 
Met het huidige wetsvoorstel wordt het parlement in 
zijn mogelijkheden het arbeidsvoorzieningsbeleid te 
bei'nvloeden ten opzichte van de huidige situatie be
perkt. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegen
heid is uiteraard aanspreekbaar op de inbreng van de 
overheid in het centraal bestuur en op de goedkeuring 
die hij bij wet aan verschillende voorstellen van het 
centraal bestuur moet hechten. Cruciaal is echter dat 
hij aileen in overeenstemming met de wet en sociale 
partners aan wensen van het parlement tegemoet kan 
komen. Bij het in gebreke blijven van het centraal 
bestuur kan de verantwoordelijkheid voor het falen 
van het beleid (de bekende zwarte piet) bij de sociale 
partners worden gelegd. 'Ik wilde wei, maar de ande
ren niet', kan dan het liedje worden. Daar komt bij dat 
in het wetsvoorstel is vastgelegd dat geen extra midde
len voor het ' normale' beleid mogen worden overge
dragen aan het arbeidsvoorzieningsapparaat. De Me
morie van Toelichting stelt heel duidelijk: 'Het is uit
drukke/ijk niet de bedoeling dat de regering aan deAr
beidsvoorzieningsorganisatie additionele opdrachten 
gaat geven met daarbij additionele financie/e midde
len op het in deze wet geformuleerde beleidsterrein. '. 7 

Nadeel hiervan is wei dat ook het parlement niet meer 
door amendering van de begroting van het ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in staat zal zijn 
intensivering van het beleid dan wei bezuinigingen te 
realiseren. Het parlement krijgt dus op een hoofdpunt 
van beleid vee! minder mogelijkheden en het is de 
vraag of op deze wijze niet een alternatief arbeids
voorzieningscircuit wordt bevorderd. In de sfeer van 
de sociale zekerheid (het voorzieningenbeleid) lijken 
daarvoor voldoende mogelijkheden te worden gescha
pen. Een versnipperd in plaats van een samenhangend 
arbeidsmarktbeleid zou dan wei eens het resultaat 
kunnen zijn. 

Een eerste beoordeling 
De idee achter de triparite bestuursstructuur en de de
centralisatie, namelijk medeverantwoordelijkheid ge
ven aan sociale partners die door het gevoerde arbeids
voorwaardenoverleg invloed uitoefenen op de situatie 
op de arbeidsmarkt, wordt in Nederland breed on
dersteund. De bestrijding van de werkloosheid heeft 
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hoge prioriteit en vereist inzet van aile partijen. Maar 
juist tegen de achtergrond van de noodzaak van een 
krachtdadig en samenhangend beleid is het de vraag of 
de door het kabinet gekozen opzet voor een nieuwe ar
beidsvoorzieningswet de beste waarborgen hiervoor 
biedt. Alhoewel de sociale partners, en ook de over
heid, bij gebrek aan slagvaardigheid met de gevolgen 
worden geconfronteerd, kan de afwezigheid van een 
mechanisme dat een beslissing bij fundamentele ver
schillen van inzicht forceert (bij voorbeeld een aanwij
zingsbevoegdbeid voor de overheid) de daadkracbt 
danig frustreren. De samenhang in het sociaal
economisch beleid wordt niet zonder meer bevorderd 
door het opnemen van sociale partners in het bestuur 
van een arbeidsvoorzieningsorganisatie. Het tegen
deel zou zelfs het geval kunnen zijn nu een deel van de 
inbreng van de overheid in de onderhandelingen voor 
een centraal akkoord (namelijk de inzet van ar
beidsmarktmaatregelen) aan de sociale partners wordt 
overgedragen. De middelen van de overheid om aan 
een centraal akkoord bij te dragen, worden op die ma
nier verkleind. 
Ligt het niet meer voor de hand als de overheid zich als 
zakelijke onderhandelingspartner zou opstellen? Dat 
wil zeggen dat het arbeidsvoorzieningsbeleid onder 
uiteindelijke verantwoordelijkheid van de overheid 
blijft, maar dat het onder andere de inzet van de over
heid vormt bij het tot stand brengen van een centraal 
akkoord. De voorgestelde tripartite structuur kan ge
handhaafd blijven maar de overheid houdt een stok 
achter de deur. Het zou tevens de positie van het parle
ment minder aantasten dan in het wetsvoorstel het ge
val is. 
In dat opzicht zou ook bet bevriezen van de 'bruids
schat' nader beschouwing verdienen. Een vast bedrag 
biedt een organisatie zekerheid en kan stimuleren tot 
een doelmatige en doeltreffende inzet van middelen. 
Het ligt voor de hand bij de toewijzing van middelen 
de situatie op de arbeidsmarkt een rol te laten spelen. 
Het gevaar voor nieuwe maatregelen gericht op de her
integratie van werklozen in het arbeidsproces buiten 
de arbeidsvoorziening om wordt dan ook kleiner. De 
samenhang in beleid komt in een dergelijk geval min
der onder spanning te staan. 

Er zijn veel haken en ogen verbonden aan het voorstel 
voor een arbeidsvoorzieningswet. Enkele bestuurlijke 
problemen zijn in het bovenstaande kort besproken, 
andere zijn bier niet aan de orde geweest. 8 In hoeverre 
het parlement nog ruimte heeft aan het wetsvoorstel te 
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sleutelen zonder dat voor de sociale partners de gren
zen van het aanvaardbare zijn bereikt is niet duidelijk. 
Aanwijzingsbevoegdheid van de overheid en de hoog
te van de 'bruidsschat' zullen waarschijnlijk zeer ge
voelig liggen en raken het wetsvoorstel in de kern. De 
vraag die daarmee eigenlijk aan de orde is, heeft be
trekking op de uiteindelijke verantwoordelijkheid 
voor de bestrijding van de werkloosbeid via een actief 
arbeidsmarktbeleid. Een overheid die terugdringing 
van de werkloosbeid als hoofddoelstelling van beleid 
heeft, lijkt bet zich in dat opzicbt niet te kunnen per
mitteren teveel risico's te nemen en zou zich dan ook 
het recht voor moeten behouden bij een falende ar
beidsvoorzieningsorganisatie in te grijpen. 
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De PvdA en de mythe van de indolente jeugd 

De PvdA heeft een 'jongerenprobleem'. Niemand 
durft daar aan te twijfelen. Als de PvdA op een gebied 
nog voorop loopt op de maatschappelijke ontwikke
lingen, dan is dat op de vergrijzing in de samenleving. 
In Voorwaarts van 1 mei 1987 werd een dramatische 
schets gegeven van de ontwikkelingen onder een titel 
die meer weg heeft van een wanhopige uitroep: 'Heeft 
de PvdA een toekomst zonder jeugd?' . 1 Afdelingen 
houden vergaderingen over hoe ze meer jongeren voor 
de PvdA kunnen interesseren. En op die vergaderin
gen Iaten jongeren het natuurlijk weer afweten. Op 
congressen wordt er over gesproken en onlangs heeft 
het partijbestuur een commissie benoemd om oplos
singen te vinden. Het jongerenprobleem omvat veel 
meer dan het probleem dat ze geen lid meer willen zijn 
van de PvdA of een aan haar gelieerde jongerenorga
nisatie. De zorg overstijgt ook de angst voor de electo
rale positie. Het jongerenprobleem wordt gepast in 
een pessirnistische visie op de toekomst van de demo
cratische rechtsstaat. 
Deze visie werd door Marjanne Sint het duidelijkst 
verwoord in haar eerste rede als voorzitter van de 
PvdA: 'Juist vee/ jongeren keren de politiek de rug 
toe. Uit onverschilligheid, maar ook steeds vaker wel
overwogen. Ze zien de politiek als een vermolmde in
stelling, waarin te vee/ wordt gepraat, te weinig ge
/uisterd en nog minder wordt gedaan. A Is dat het over
heersende beeld wordt bij jongeren, dan is dat een re
ge/rechte bedreiging voor de democratie. '2 

Depolitisering en matbeid? 
De alarmklok wordt geluid, zo hard dat niemand ken
nelijk meer in staat is hoorbaar de vraag te steilen 
waarop al het pessimisme nu is gebaseerd. Uit het Na
tionaal Kiezers Onderzoek naar aanleiding van de Ka
merverkiezingen in 1986 blijkt de PvdA het helemaal 
niet slecht te doen onder jongeren. Bijna 30 procent 
van de kiezers van 18 tot en met 25 jaar stemt PvdA en 
in de groep kiezers van 25 tot en met 34 jaar stemt zelfs 
meer dan 37 procent PvdA. Er is geen enkele partij die 
zulke goede resultaten behaalt onder de categorieen 
jongste kiezers. Aileen het CDA doet het een fractie 
beter onder de kiezers van 18 tot 24 jaar, maar deze 
partij haalde weer ongeveer 12 procent minder stem
men in de categorie 25 tot 34 jaar. J ongeren keren zich 
van de politiek in het algemeen al evenmin af als van 
de PvdA in electoraal opzicht. De opkomst onder jon
ge kiezers was de afgelopen verkiezingen hoger dan 
ooit sinds de afschaffing van de stemplicht. 3 

Bewijzen voor een algemene depolitisering bestaan 
ook niet. Uit het rapport Participatie in beweging van 
het Sociaal en Cultureel Plan bureau blijkt zelfs dat het 

aantal zeer politiek gelnteresseerden toeneemt. Poli
tieke participatie neemt eveneens toe, maar hier doet 
zich wei een verschijnsel voor dat voeding zou kunnen 
geven aan pessimisme. Juist in 1986 blijkt onder jon
geren van 18 tot en met 24 jaar de participatie ten op
zichte van het niveau van 1973 gedaald. Erg veel grond 
voor zorgen is dit echter niet. 4 De cijfers geven niet 
aan dat jongeren zich ook echt van de politiek afke
ren. Meer passieve vormen van participatie komen bij
voorbeeld niet in de cijfers tot uitdrukking. Het Plan
bureau maakt gebruik van cijfers uit het Nationaal 
Kiezers Onderzoek en die verwerken niet de effecten 
van televisieacties voor Greenpeace , Live-Aid, Am
nesty en bijvoorbeeld het popconcert voor Nelson 
Mandela.5 Participatie is verder niet hetzelfde als be
trokkenheid en uit andere onderzoeken blijkt nu juist 
dat het met die betrokkenheid meevalt. 6 Over het alge
meen geldt dat in jongere leeftijdscategorieen meer ge
participeerd wordt en dat geldt met name voor de leef
tijdscategorie 25 tot en met 35 jaar. 7 Overigens wijst 
het Sociaal en Cultureel Planbureau zelf op het inci
dentele karakter van de participatie-score van de 
laagste leeftijdscategorie. Conclusies durft het er niet 
aan te verbinden. 

Ontegenzeggelijk is het waar dater minder mensen lid 
zijn van politieke partijen. Sinds de jaren vijftig daal
de het ledental van de PvdA bijvoorbeeld van 150.000 
tot 100.000. 8 Uit niets blijkt echter dat het relatieve 
aantal jongeren daalt. Ondanks aile crisisgeluiden, is 
niemand er in geslaagd betrouwbare cijfers te geven 
over het verval in aantallen (en relatieve aantailen) 
jonge leden. Achtergrond van die geluiden vormt het 
idee dat mensen zich minder zouden organiseren. Or
ganisatie zou niet passen in een gelndividualiseerde sa
menleving. Niet aileen politieke partijen verliezen 
daarom leden, maar ook de vakbeweging. Het gaat 
hier om een pessimistische visie, volgens welke de ge
neigdheid om op te komen voor groepsbelangen plaats 
moet maken voor egolsme. 
Van een dramatische afname in ledental van maat
schappelijke organisaties is echter geen sprake. De 
vakbeweging groeit weer, zij het langzaam. In sommi
ge sectoren daalt het ledental, maar dat is omdat in die 
sectoren de werkgelegenheid daalt. Politieke partijen 
worden inderdaad kleiner, maar sinds 1973 niet dra
matisch. Toen was ongeveer 10 procent van de volwas
sen Nederlanders lid van een politieke partij en nu is 
dat 9 procent. Vergeten wordt dat. traditioneel in Ne
derland maar weinig mensen lid zijn van een politieke 
partij. Jongeren tot 25 jaar zijn natuurlijk in nog min
dere mate lid van politieke partijen en ook dat is niet 
nieuw. Aan de andere kant bestaat er een grote bereid-
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heid bij jongeren om lid te worden van de vakbewe
ging.10 Het Sociaal en Cultureel Planbureau kon geen 
gegevens vinden die een verandering in politiek gedrag 
als gevolg van individualisering bevestigden. 11 

Permanent jeugdtrauma 
Vanwaar nu het koesteren van die mythe van een indo
Jente jeugd door de PvdA? Het is immers een weinig 
hoopgevende bezigheid, zeker als ze verweven wordt 
met apocalyptische verwachtingen over de toekomst 
van de democratic en in het bijzonder de sociaal
democratie. 
In zekere zin is er sprake van een permanent jeugd
trauma. Het lijkt er op dat de PvdA zich per definitie 
om de zoveel tijd zorgen maakt over het gebrek aan 
jongeren 'in de partij'. (Den Uyl zou hier ongetwijfeld 
een cyclus hebben waargenomen). Reeds in 1929 
wordt er gewag gemaakt van een 'jongerenprobleem' 
en dan gaat het om de aanhang van de SDAP onder 
jonge inteilectuelen. In het artikei 'Het Socialisme en 
de jongere inteilectueei' staat dat de SDAP '(nog) wei 
den jonge handarbeider mag ver/okken door haar 
strijd voor zijn materiide interessen, doch dat zij juist 
door deze vrij nuchtere orienta tie denjongen hoofdar
beider dra van zich doet vervreemden . .. '. 12 
Met de oprichting van de PvdA zet een bijna tienjarige 
cyclus in. Het Dagelijks Bestuur van Nieuw Koers in 
een brief aan de redactie van Socialisme en Democra
tie (1950): 'Hetis . .. toch een merkwaardig verschijn
sel dat aangenomen kan worden dat een steeds groter 
dee/ van de nieuwe lichtingen stemgerechtigden voor 
de PvdA kiest, maar - naar onze indruk - er voor
alsnog de voorkeur aan geeft om buiten het verband 
van de politieke organisatie (PvdA) te blijven. 13 So
cialisme en Democratie (1960): 'We verliezen de 
jeugd, het is de k/acht van velen . .. '. 14 Socialisme en 
Democratie, ('De PvdA en de jongeren', 1971): 'Het 
klinkt we/ goed die titel, maar nog even en we schrij
ven: de PvdA en een paar jongeren. Voor sommigen, 
a/ zullen ze het echt niet zeggen, niet onaantrekkelijk. 
In werkelijkheid de dood van de partij en wat erger is 
de ondergang van het socialisme. ' 16 
Naar de diepere kern van dit trauma is het slechts gis
sen. Verbonden aan het sociaiisme is natuuriijk het 
beeid van de nieuwe mens in de nieuwe maatschappij. 
Van die mens wordt veei verwacht en telkens is er weer 
de teieurstelling over een generatie die niet aan de ver
wachtingen voidoet. 

Dat juist in deze tijd dit jeugdtrauma weer opieeft is 
niet verwonderlijk. Het past in de crisissfeer die de 
Iaatste tijd de sociaal-democratie beheerst. Het is een 
sfeer waarin Stuurman en Fortuyn in het nawoord van 
een bundei onder de titei 'Socialisten in no nonsense
tijd schrijven: 'De oude sociaal-democratische wereld
beschouwing verkeer in verregaande staat van ontbin
ding'. 16 Een sfeer waarin de Vo/kskrant een serie arti
keien over de crisis van het socialisme in Europa bun
deit. 17 Niets mag de sociaai-democratie uit haar de
pressie haien. Mitterrand won wei de verkiezingen, 
maar hij voerde toch vooral een 'presidentieie cam
pagne'. De Parti Socialiste won vervoigens ook wei de 
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Franse pariementsverkiezingen, maar die uitsiag viei 
toch eigenlijk erg tegen. De Beigische socialisten rege
ren wei mee, maar dat is slechts het gevolg van de 
taalstrijd. De SPD haaide wei de absolute meerder
heid in Sieeswijk-Hoistein, maar dat was slechts een 
gevolg van de affaire Barschel. 18 Het is op die manier 
goed denkbaar dat binnenkort heel de wereld door 
sociaai-democraten geregeerd wordt terwiji iedereen 
in die kring blijft spreken over de crisis van de sociaal
democratie. Hoe kan nu de reiatie tussen jongeren en 
sociaal-democratie in deze sfeer wei als bevredigend 
worden gezien? 

Daarbij is er in de PvdA sprake van nostaigie naar het 
eind van de jaren zestig en het begin van de jaren ze
ventig. Telkens weer worden herinneringen opgehaaid 
aan de tijd dat er zo veei gebeurde. Hoewel de meeste 
ideeen van Nieuw Links zijn afgezworen, is er een ver
Iangen naar een nieuw Nieuw Links. Zeifs bij mensen 
die door de opkomst van een dergelijke beweging hun 
positie bedreigd zouden zien. Wat in feite gemist 
wordt is een tegencuituur in de PvdA. 
Een gekoesterd misverstand is dat jongeren - en zij ai
leen - de dragers waren van die tegencultuur. In het 
WBS-rapport Partij, Parlement en Aktivisme wordt dan 
ook verhaald van 'jongeren' die aan de wieg stonden van 
de oprichting van o.a. Nieuw Links en D'66. 19 20 
Zo jong waren die oprichters niet. De vroege dertigers 
waren oververtegenwoordigd en tegenwoordig noe
men we dertigers geen jongeren meer. De tegencultuur 
en zeker de tegencuituur in de PvdA werd door veei 
bredere groepen gedragen dan aileen jongeren. 
Hoe sterk jongeren worden geacht een tegencultuur te 
vertegenwoordigen blijkt wei uit hoe er gedacht wordt 
over de jongerenorganisaties verbonden aan de PvdA. 
Naast de gedachte dat een jongerenorganisatie Ioyaai 
moet zijn aan haar moederpartij, heeft de opvatting in 
de PvdA postgevat dat een jongerenorganisatie de te
gencultuur moet vertegenwoordigen. De jongerenor
ganisatie moest de gelnstitutionaliseerde erfgenaam 
zijn van Nieuw Links. In de tijd dat ik zelf voorzitter 
was van de Jonge Socialisten werd ik vaak na een kri
tisch betoog bemoedigend op de schouder gekiopt. Ik 
moest nu eenmaal kritisch zijn. (En ik kan u verzeke
ren dat dit demotiverender was dan aile getergde te
genspraak vanuit het partijbestuur). Dat niet aile jon
geren zich aangetrokken voelden tot die tegencultuur 
werd heiaas ook duidelijk. Een zeker aantai jongeren 
werd om die reden geen lid van de Jonge Socialisten. 
Binnen de jongerenorganisatie echter diende de tegen
cultuur ais bindmiddel. Het is niet toevallig dat met 
het verzwakken van de tegencultuur in de PvdA inter
ne probiemen bij de Jonge Socialisten manifest wer
den.20 

Participatie-ideologie 
Op nog een andere manier heeft de erfenis van Nieuw 
Links haar invioed op het waargenomen 'jongeren
probleem'. Vanuit de beweging werd gestreefd naar 
een verhoogde participatie. Burgers moesten betrok
ken worden bij de politiek. Democratisering van de 
PvdA moest die participatie mogeiijk maken. Van de 



participatie-ideologie is - althans officieel - nog 
geen afstand genom en. Zeker in de jaren zeventig wer
den de mogelijkheid tot participatie hoog ingeschat. 
Met het beeld voor ogen dat vooral jongeren zich had
den ingezet voor de democratiseringsstrijd werd ver
wacht dat vee! jonge mensen lid werden van politieke 
partijen. Politieke partijen moesten zo een centrale rol 
kunnen spelen bij de inrichting van de samenleving. 
Inmiddels heeft dit participatie-streven geleid tot te
leurstelling. Politieke partijen zijn niet het brandpunt 
van participatie en publieke discussie geworden. Er is 
geen massale leegloop uit politieke partijen, maar een 
toestroom is uitgebleven. Participatie zelf is toegeno
men, maar heeft zich over verschillende terreinen en 
organisaties verspreid. In vee! gevallen is er sprake van 
participatie buiten gevestigde organisaties om. 21 Dit 
zou kunnen leiden tot een relativering van de rol van 
politieke partijen, ook binnen die partijen zelf. Helaas 
leidt de teleurstelling bij velen tot het beeld dater min
der geparticipeerd wordt en dat jongeren zich beper
ken tot een consumptief individualisme. 

ReiHe problemen 
Met dit alles is niet betoogd dat er helemaal niets aan 
de hand is . Het signaleren van een 'jongerenprobleem' 
komt nu ook weer niet helemaal uit de Iucht vallen. 
Met het 'jongerenprobleem' kunnen ook zaken aange
duid worden van een andere, doch reele aard. Dat er 
weinigjongeren tot de leeftijd van 25 jaar lid zijn is een 
structureel gegeven. Als echter gesteld wordt dat jonge 
!eden worden afgeschrikt door de heersende partijcul
tuur dan is dat natuurlijk waar. Aileen is het onzin om 
te stellen dat het hier gaat om een problematiek die 
specifiek te maken heeft met jongeren. Hoeveel 'oude
ren' worden er niet door diezelfde cultuur afgeschrikt. 
Zelfs met een vriendelijke partijcultuur zal de partici
patie relatief gering zijn. De vraag is dan hoe de PvdA 
gebruik kan maken van de kennis en ideeen van jonge
ren die doorgaans elders actief zijn. En of de PvdA in 
staat is uit die jongeren eventuele bestuurders te rekru
teren. Ook hier is overigens geen sprake van een pro
blematiek die specifiek voor jongeren geldt. Het is 
minstens zo belangrijk gebruik te maken van de ken
nis, ideeen en inzetbaarheid van ouderen. 

Dat zich in de PvdA weinig aansprekende jongeren 
manifesteren is duidelijk. Niet dat er helemaal geen 
jongeren zijn met talenten. Aileen is het niet zo dat ze 
exponenten van een tegencultuur zijn, of mensen die 
zich actief in een publiek debat mengen met uitgespro
ken opvattingen. Ad Melkert en Margo Vliegenthart 
zijn tamelijk jonge Kamerleden, die hard werken en 
zeker talentvol zijn. Hun optreden heeft echter bij Ian-

ge na niet het schokeffekt dat het optreden van bij
voorbeeld Hans Kombrink had. 
Blijven we zitten met het probleem dat er weinig nieu
we mensen zijn die het debat over beleid en koers van 
de partij voeren (en wat zijn die Kamerleden stil sinds 
Wim Kok de luiken opendeed). Dat is beslist geen 
' jongerenprobleem', zoals het ook een algemeen pro
bleem is dat het de bat bij jong en oud over de vernieu
wing van de PvdA gesmoord is door een onleesbaar 
rapport als 'Schuivende Pane/en '. 
Het zijn allemaal problemen die oplosbaar zijn. Het 
eerste wat de PvdA zou moeten doen is zich niet meer 
Iaten traumatiseren door het tragische zelfbeeld van 
een vergrijsde partij . 
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Een 'New Deal' voor de jaren '90? 
De leerzame koerswijziging van Amerika's 
Democraten 

'We cannot compete by simply cutting costs.' 
The Cuomo Commission Report 

'Mij lijkt, dat de krachten die drijven naar toenemen
de ongelijkheid en verdere jragmentarisering van de 
wereldeconomie, voorlopig nog de overhand zullen 
houden. () Maar ik denk niet, dat dit proces tot na 
1990 zal voortduren. De innerlijke tegenstellingen bin
nen ons productiestelsel () zullen waarschijnlijk nog in 
de loop van de jaren '80 voeren tot een herorientatie. 
De toegenomen ongelijkheid zal binnen en tussen /an
den tot erupties en woelingen leiden. Het program 
waarmee Ronald Reagan de verkiezingsstrijd ingaat 
- het meest rechtse, nationalistische en expansieve 
sinds mensenheugenis - kan zeer wei een ideologische 
omslag inluiden. Een terugkeer naar voorkeur voor 
internationale ordening en democratische planning, 
die zich - evenals de 'revolutie' in het begin van deja
ren '60 vanuit Berkeley in Californie - in een brede 
goljbeweging over de wereld voortplant. ' 1 

Dit schreef Joop den Uyl in oktober 1984, in een arti
kel naar aanleiding van de 'Beleidsgerichte Toekomst
verkenning' van de Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid. Precies vier jaar later, met opnieuw 
de Amerikaanse presidentsverkiezingen voor de deur, 
lijkt hij, posthuum, het gelijk enigszins aan zijn zijde 
te krijgen. Van een 'brede golfbeweging die zich over 
de wereld voortplant' is weliswaar geen sprake, maar 
er is in Amerika weldegelijk een omslag in het politie
ke klimaat waarneembaar. In Californie, waar het 
anti-overheidssentiment inzette en de kiezers hun 
eigen belastingverlaging regelden, begint men de ge
volgen hiervan aan den lijve te ondervinden: stank, 
overvolle wegen en andere effecten van een 'wilde' 
economische groei; een beperkte publieke dienstverle
ning; enz. In enkele andere staten zijn 'privatisering' 
en • deregulering • allang niet meer heilig (zo ze dat ooit 
waren) en dwingen de vele maatschappelijke proble
men, en de kiezers die die problemen opgelost willen 
zien, de politiek in een andere richting. In Washington 
zelf tenslotte lijkt het pragmatisme weer de overhand 
te krijgen. Zelfs de Republikeinse kandidaat George 
Bush schuwt het aanprijzen van nieuwe overheidspro
gramma's (kinderopvang, scholing van werklozen) 
niet. 
Ligt daarmee een rehabilitatie van het streven naar 
'planmatigheid', of zelfs van 'de inzichten en begrip
pen die Karl Mannheim en het plansocialisme in deja
ren '30 hebben verwoord', in het verschiet - zoals 
Den Uyl in 1984 veronderstelde? Hier worden de gren
zen van zijn gelijk duidelijk zichtbaar. Voor zover er 
zich in Amerika, vooral in Democratische kring, een 
heropleving van (het geloof in) overheidsinitiatief 
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voordoet, neemt dit nieuwe vormen aan, waarbij juist 
uitdrukkelijk afstand wordt genomen van traditionele 
progressieve opvattingen ('overheidsgeld lost maat
schappelijke problemen op') en een derde weg wordt 
gezocht tussen 'sturing' en 'planning' enerzijds, rigo
reuze staatsonthouding anderzijds. Juist dit zoeken 
naar nieuwe wegen maakt de huidige ontwikkeling in 
de V.S., ook voor Nederlandse sociaal-democraten, 
zo interessant. Zij zal hieronder in kort bestek worden 
belicht aan de hand van het kortgeleden verschenen 
rapport van de zg. commissie-Cuomo over economi
sche politiek; en aan de hand van John Osborne's stu
die over het sociaal-economisch beleid van een aantal 
Amerikaanse staten, 'Laboratories of democracy'. 

• A new American formula' 
Het rapport van de Cuomo-commissie2 komt voort uit 
een initiatief van de gelijknamige gouverneur van de 
staat New York. Mario Cuomo, invloedrijk Demo
craat en lange tijd getipt als presidentskandidaat, for
meerde vorig jaar een groep van topondernemers, 
vakbondsleiders, economen en hoge ambtenaren, die 
de economische problemen van New York, en van de 
V.S. in het algemeen, moest bestuderen. Het resul
taat, dat voor de zomer in boekvorm werd gepubli
ceerd, kan worden beschouwd als een poging om, na 
acht jaar 'Reaganomics', de koers van het sociaal
economisch beleid -van de V.S. te verleggen. 'Compe
titiveness' (concurrentievermogen), vooral betrokken 
op de productiviteit van de Amerikaanse werknemer, 
is een trefwoord in het rapport, evenals 'positive go
vernment' - een verwijzing naar de wenselijkheid van 
krachtige, zij het pragmatische, bemoeienis van de 
overheid met de Amerikaanse economie. 
De commissie neemt daarbij de sterk veranderde posi
tie van de V.S. in de wereldeconomie tot uitgangs
punt.In de 25 jaar die op het einde van de Tweede We
reldoorlog volgden, heeft Amerika deze wereldecono
mie sterk gedomineerd. Het liet de rest van de wereld 
zien dat, door stimulering van de koopkracht, de pro
ductie, en daarmee de economische groei, sterk kon 
worden verhoogd. 'Massaproduktie is ajhankelijk 
van massaconsumptie, volgens het eenvoudige maar 
simpe/e inzicht dat Henry Ford a/s eerste jormuleer
de.' Bovendien maakten de V .S. toepassing van deze 
• American formula' op wereldschaal mogelijk, door 
na 1945 het economisch herstel van Japan en West
Europa te bevorderen, en door een leidende rol te spe
len in de instellingen die een voorspoedige ontwikke
ling van de wereldhandel moesten garanderen (We
reldbank, IMF, GATT). 
De V.S., zo stelt de commissie, hebben hierbij grote 
successen geboekt, en er zelf in niet geringe mate van 



geprofiteerd. Sinds 15 a 20 jaar worden echter in toe
nemende mate de schaduwzijden van dit succes zicht
baar. Japan en West-Europa, West-Duitsland in het 
bijzonder, zijn economische grootmachten geworden 
en hebben op dit punt de hegemonie van Amerika 
doorbroken. Verder krijgt dit land op een aantal ter
reinen de concurrentie van de zg. 'New Industrializing 
Countries' (Zuid-Korea, bijvoorbeeld) te verduren. 
Aan deze ontwikkelingen, zo luidt de hoofdstelling 
van het rapport, heeft Amerika zich onvoldoende aan
gepast. Het heeft zich tot een soort 'consument-in
laatste-instantie' ontwikkeld, die (import)produkten 
op blijft slokken terwijl elders de consumptie wordt 
beperkt. En het heeft onvoldoende beseft dat 'compe
titiveness' op de wereldmarkt, op basis van een hoge 
arbeidsproduktiviteit, voorwaarde is voor de eigen (en 
wellicht andermans) welvaart op lange termijn. 
Belangrijkste gevolgen van deze economische bij
ziendheid: een hoog opgelopen overheidsschuld en, 
vooral, een sterk negatieve handelsbalans. De rege
ring-Reagan, zo maakt het rapport duidelijk, heeft de
ze situatie er niet beter op gemaakt - en dat niet alleen 
vanwege die toegenomen overheidsschuld. Het econo
misch beleid was eenzijdig macro-economisch ge
orienteerd; een daling van de dollar vormt geen werke
lijke oplossing voor het verlies aan concurrentiekracht 
van de Amerikaanse export-industrie. Bovendien 
heeft de regering, met haar kruistocht tegen overheids
bemoeienis met 'de' econornie, voorbijgezien aan de 
actieve rol de staten en federale overheid bij een duur
zaam herstel van de Arnerikaanse econornie te spelen 
hebben - bijvoorbeeld in de vorm van vernieuwing 
van de fysieke en intellectuele infrastructuur van het 
land. 

De oplossing die de comrnissie zelf aandraagt, is van 
tweeerlei aard. In de eerste plaats moet Arnerika zich 
met betrekking tot de wereldeconomie een 'nieuw rea
lisme' (bekende term) eigen maken. Dat komt vooral 
neer op een politiek van 'fair trade', waarbij de vraag
uitval, gevolg van de noodzakelijke verrnindering van 
Arnerika's tekorten (handelsbalans, overheidsbegro
ting) wordt gecompenseerd door een politiek van 
vraagstimulering elders in de wereld. Arnerika, zo 
luidt de boodschap, moet daarbij meer dan in het ver
leden voor zichzelf (en voor zijn lastige concurrenten!) 
toegang tot beschermde markten elders in de wereld 
eisen, en daarbij de toegang tot de eigen markt ('de 
grootste en meest lukratieve markt voor investerings
en comsumptiegoederen ter wereld') als wapen gebrui
ken. In het kader van het streven naar 'fair, balanced 
trade' kan het beschermen c.q. steunen van de Arneri
kaanse industrie, zeker van sectoren met een grote 
'strategische' waarde (telecommunicatie, bijvoor
beeld), eveneens gerechtvaardigd zijn. Die steun moet 
dan echter wei van tijdelijke aard zijn, en gebonden 
worden aan een plan om de betreffende sector stapsge
wijs concurrerend te maken. 
Een 'nieuw realisme' acht de commissie ook vereist 
waar het de verhouding tot de ontwikkelingslanden be
treft. De grote schulden die de Derde Wereld-landen 
hebben opgelopen, zijn niet aileen funest voor de be-

trokken Ianden zelf, maar schaden ook de economische 
belangen van de gelndustrialiseerde Ianden, de V.S. 
niet uitgezonderd. De schulden-crisis zal door rniddel 
van internationaal overleg moet worden opgelost, 
waarbij overigens niet al te rigoreus te werk gegaan mag 
worden. 'De Amerikaanse belangen zi}n duidelijk. We 
willen de schulden wegwerken omdat ze een hindernis 
vormen voor economische groei hier en in de Derde 
Wereld, maar we willen daarbij oplossingen vermijden 
die ons banksysteem of het internationale financiele 
systeem schaden.' In ieder geval wordt erkend dat het 
IMF in het verleden de betrokken Derde Wereld-landen 
'bestedingsbeperkingen' heeft opgedrongen die 'vaak 
te stringent en overhaast waren'. 
Naast een dergelijke realistische benadering van de we
reldeconornie, bepleit de commissie voor het eigen land 
een 'new American formula' . De oude formule, het tra
ditionele Fordisme, wordt overigens niet overboord ge
zet. Integendeel, verhoging van de koopkracht van aile 
Arnerikaanse gezinnen is volgens de schrijvers niet ai
leen uit sociaal oogpunt wenselijk, maar versterkt h.i. 
op lange termijn ook de economie (koopkracht, impuls 
voor automatisering). Voldoende is dit echter niet: 
juist de veranderde krachtsverhouding in de werelde
conomie dwingen tot een verschuiving van consump
tie naar produktie. Overheidsinvesteringen moeten 
Amerika weer een hoogwaardige infrastructuur ge
ven. Vooral het voortgezet onderwijs verdient verbe
tering, en zal door de federale overheid van meer fi
nanciele rniddelen voorzien moeten worden. Dat 
dwingt, gegeven het bestaande overheidstekort, tot 
verhoging van belastingen (BTW) en tot verlaging van 
andere overheidsuitgaven (vooral voor defensie). 
Maar bovenal moet de organisatie van het werk in be
drijven worden herzien. De traditionele, 'Tayloristi
sche' arbeidsorganisatie is door de technologische ont
wikkeling ingehaald. De toekomst is aan bedrijven die 
van het initiatief en de inventiviteit van hun werkne
mers een optimaal gebruik maken, en die hun de daar
bij behorende medezeggenschaps-rechten geven - ook 
in de vorm van aandelen in het eigen bedrijf. Het rap
port, waarin een lange lijst van experimenten op dit ge
bied kan worden aangetroffen, spreekt van de 'profits 
of participation', in een kennelijke poging om onderne
mers in een hen bekende terminologie voor het idee te 
winnen. Genoemde experimenten 'hebben Iaten zien 
dat een serieus streven naar nieuwe arbeidsverhoudin
gen in bedrijven tot een belangrijke stijging van de pro
ductiviteit kan leiden.' 
De moderne, technologie-geleide industrie, en de werk
gelegenheid die daar geschapen c.q. behouden wordt, 
vormen de motor van de Amerikaanse economie, zo 
luidt de teneur van het rapport. De auteurs relativeren 
dan ook de aanzienlijke werkgelegenheidsgroei die in 
de periode-Reagan heeft plaatsgevonden. Het gaat 
daarbij om banen die voor de direct betrokkenen vaak 
onaantrekkelijk zijn (!age lonen, weinig scholing en 
arbeidszekerheid), en die bovendien een voor de Arne
rikaanse economie als geheellaag soortelijk gewicht 
hebben; dat wil zeggen, niet bepaald essentieel zijn 
voor verbetering van de positie van Amerika op de we
-reldmarkt. 
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'Laboratories of democracy' 
Het Cuomo-rapport wil, zo is wei duidelijk, een alter
natief bieden voor het sociaal-economisch beleid van 
Reagan, zonder terug te vallen op de Democratische 
ideologie van de jaren '60 en '70, die, door vriend en 
vijand, altijd meer met 'verdelen' dan met 'produce
ren', meer met 'uitgeven' dan met 'investeren' is geas
socieerd. Het tracht bekende progressieve thema's 
(verhoging van de levensstandaard van de gehele be
volking) te verbinden met nieuwe inzichten, zoals het 
door economen als Robert Reich en Michael Piore (lid 
van de comrnissie) gelegde verband tussen verhoging 
van de productiviteit en een rninder hierarchisch, de
mocratischer gestruktureerde arbeidsorganisatie. In 
die zin is het ook een interessant rapport. Wei valt op 
met hoeveel voorzichtigheid de boodschap van het 
verlies van America's economische hegemonie wordt 
gebracht, en hoe moeilijk het ook de commissie valt 
om van de rethoriek van het 'uitverkoren' Amerika af 
te stappen ('We still have the population whose genius 
for innovation and willingness to work made this 
country the envy and the wonder of the world.') 
Een belangrijker bezwaar tegen het rapport betreft de 
wijze waarop het pleidooi voor 'positive government', 
gericht tegen Reagan's anti-overheids-ideologie, wordt 
uitgewerkt. De betreffende voorstellen komen wei erg 
dicht in de buurt van vertrouwd-linkse, en (zeker in 
Arnerika) weinig realistische ideeen over een 'demo
cratische planning van de economie'. Dat geldt voor 
het pleidooi voor 'richtlijnen' voor de loon-en prijs
ontwikkeling, die in overleg tussen federale overheid, 
werkgeversorganisaties en vakbeweging zouden moe
ten worden opgesteld, en vooral voor het streven naar 
een federale industriepolitiek, gericht op die sectoren 
die voor de Amerikaanse economie van 'strategisch' 
belang zijn. Een van de commissie-leden zet daarbij in 
het rapport een groot vraagteken. 'Gesteld a/ dat het 
zou werken, en beslissingen op basis van een zorgvul
dige economische analyse zouden worden genomen, 
blijft loch het gevaar bestaan dat gevestigde belangen
groepen de politieke bes/uitvorming op dit punt zul/en 
domineren.' 
Wat dat betreft laat David Osborne's 'Laboratories of 
democracy' 3 zich als een uitstekende aanvulling c.q. 
correctie op het Cuomo-rapport lezen. In dit boek 
wordt de door de Cuomo-commissie zo benadrukte 
internationale context alleen schetsmatig aangeduid, 
maar krijgen de mogelijkheden voor de overheid om, 
in het bijzonder op het nivo van de Arnerikaanse sta
ten, de economische ontwikkeling effectief, en zonder 
prententie van 'sturing' en 'planning', te belnvloeden, 
zeer vee! aandacht. Osborne, een economisch journa
list, baseert zijn aanbevelingen op het beleid zoals dat 
de afgelopen jaren in staten als Massachusetts, Michi
gan, Pennsylvania, Arkansas en Arizona is gevoerd. 
Hij probeert daarbij aannemelijk te maken dat zich in 
de V.S., dwars door de politieke partijen heen, een 
'nieuw sociaal-economisch paradigma' aan het ont
wikkelen is, vergelijkbaar met de periode die vooraf 
ging aan Roosevelt's 'New Deal'. 'Laboratories of de
mocracy': zo beschreef Louis Brandeis, lid van het 
Hooggerechtshof, in 1932 de staten die met nieuwe 
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vormen van sociaal-economisch beleid experimenteer
den. 
Wat Osborne's dit jaar verschenen boek tot fascine
rende lectuur maakt, is dat het niet alleen over sociaal
economisch beleid handelt, maar ook de ontwikkeling 
in kaart brengt van een generatie overwegend Demo
cratische politici. Een generatie die zich, met vallen 
en opstaan, van idealistische 'liberals' uit de school 
van George McGovern (kansloos presidentskandidaat 
in 1972) heeft ontwikkeld tot een groep 'hard-boiled' 
politici, met niettemin een herkenbaar en aansprekend 
programma. Osborne noemt ze de 'generatie van '74', 
naar het strategisch moment (de nederlaag van McGo
vern, Watergate) waarop ze de politiek betraden: Jer
ry Brown (oud-gouverneur van California), Gary 
Hart, Michael Dukakis (gouverneur van Massachu
setts), Jim Blanchard (gouverneur van Michigan), 
Bruce Babbitt (oud-gouverneur van Arizona), Bill 
Clinton (gouverneur van Arkansas) - om de belang
rijkste te noemen. Een aantal van hen, waaronder Du
kakis, verloor in de jaren '70 hun positie als gouver
neur, om in de jar en '80, met een vernieuwd program
ma, opnieuw gekozen te worden. 
Daarbij moest deze groep politici niet aileen de eigen 
politieke idealen herwaarderen, maar ook de conse
quenties trekken uit het falen van een economisch be
leid op staats- en federaal nivo, dat zich herstel van 
groei en werkgelegenheid ten doe! had gesteld. 'Picking 
winners', dat wil zeggen het selecteren van potentiele 
groeisectoren in de economie, was de ene variant van 
dat beleid; 'smokestack chasing' ('schoorsteentje van
gen'), dat wil zeggen het Iokken van bedrijven naar 
een bepaalde staat met behulp van subsidies en be
lastingvoordelen, de andere. Beide varianten bleken 
niet te werken. 'Picking winners' gaat het vermogen 
van de overheid te boven, en vraagt om politieke 
besluiten waar juist de markt zou moeten spreken. En 
'smokestack chasing' bleek maar voor een bepaalde 
tijd bedrijven vast te kunnen houden, namelijk tot het 
moment waarop een andere staat nog grotere be
lastingvoordelen ging bieden. 
In reactie hierop werd door genoemde Democratische 
gouverneurs, maar ook bijvoorbeeld door Mario Cu
omo en door de Republikeinse gouverneur Thorn
burgh van Pennsylvania, een andersoortig beleid ont
wikkeld; niet gericht op verlaging van de kosten van 
kapitaal en arbeid, of op de selectie van bepaalde pro
dukten of sectoren, maar op verbetering van het 
marktproces als zodanig. De betrokken politici, en 
Osborne in hun voetspoor, spreken graag over de 
overheid als 'katalysator' van de econornische ontwik
keling. Zij moet, naast haar meer traditionele taken 
op macro-economisch en infrastructureel gebied, de 
beweeglijkheid en vernieuwing van de markteconomie 
he! pen bevorderen - in nauwe samenwerking met het 
bedrijfsleven. Economische groei is als een ketting
reactie, en de overheid kan die op gang helpen bren
gen. Osborne: 'Maar de overheid kan het groei-proces 
niet controleren; ze heeft geen greep op het tempo 
waarin het verloopt.' 
Een voorbeeld van deze benadering vormen de zg. 'in
cubators' ('couveuses'), die in een aantal staten door 



of met hulp van de overheid zijn opgezet. Het zijn in
stellingen die nieuwe ondernemingen, bijvoorbeeld 
gestart door universitaire onderzoekers, de eerste, 
vaak moeilijke periode helpen overbruggen door be
paalde faciliteiten (ruimte, telefoons, secretariele on
dersteuning) beschikbaar te stellen. Cursussen voor 
beginnende ondernemers passen daar ook in. Maar de 
nieuwe aanpak komt het best tot uitdrukking in de 
omvangrijke economische programma's die bijvoor
beeld in Pennsylvania (Benjamin Franklin Partner
ship) en in Ohio (Thomas Edison Program) al enkele 
jaren in werking zijn, en die ertoe dienen om nieuwe, 
of anderszins sterk risicodragende ondernemingen 
van het vaak ontbrekende kapitaal te voorzien. 
De wijze waarop dat gebeurt is kenmerkend. De be
treffende autonome (overheids)organisatie stelt niet 
zo maar geld ter beschikking, maar tracht particuliere 
financiers voor het betreffende project te interesseren, 
en is als tegenprestatie bereid om een dee! van het risi
co af te dekken. De kansrijke initiatieven krijgen zo 
een duwtje in de rug, terwijl de minder goede plannen, 
al of niet langs de kanalen van de politiek opgekomen, 
van steun verstoken blijven. Een variant hierop werd, 
op zeer succesvolle wijze, in Massachusetts beproefd. 
Verzekeringsmaatschappijen werd een (gevraagde) 
belastingverlaging in het vooruitzicht gesteld, als ze 
bij zouden dragen aan een fonds waaruit achtergestel
de leningen aan nieuwe, 'high-tech' bedrijven werden 
verstrekt. Osborne stelt vast dat de overheid op deze 
manier niet aileen veel geld in eigen zak hield, maar 
ook het investeringsbedrag van de particuliere sector 
wist te bei:nvloeden. 'De verzekeringsmaatschappijen 
in Massachusetts investeren tegenwoordig ze/f in de 
high-tech bedrijven die ze vroeger links lieten liggen. 
Het (investeringsjonds) wordt nu gebruikt om be
paalde bedrijven in basis-industrieen a is textiel, papier 
en visverwerking het nodige kapitaa/ te verschaffen.' 
Osborne geeft nog meer voorbeelden van veranderd 
investeringsgedrag onder invloed van overheidsinitia
tieven; in Pennsylvania bijvoorbeeld werden grote 
pensioenfondsen ertoe overgehaald om, opnieuw via 
een speciaal fonds, nieuwe bedrijven te financieren. 
Het principe achter deze benadering brengt hij als 
volgt onder woorden: 'de overheid pleegt zich altijd te 
concentreren op de verlaging van kapitaalkosten ter
wijl ze zich vee! meer om de beschikbaarheid van kapi
taal zou moeten bekommeren.' 

Capaciteiten van werknemers 
Interessant genoeg wordt in 'Laboratories of demo
cracy', zonder dat het er met zoveel woorden staat, de
ze uitspraak ook op de productiefactor arbeid van toe
passing verklaard. Het zijn niet de arbeidskosten die 
er in de eerste plaats voor zorgen dat langdurig werk
lozen niet aan de slag komen, het gaat vooral om hun 
'beschikbaarheid'- in termen van adequate scholing 
en motivatie. Zoals Osborne ook andere traditionele 
tweedelingen in het economisch debat aanvecht, bij
voorbeeld tussen grote en kleine, nieuwe en oude be
drijven, tussen industriele sector en dienstensector, 
high tech- en basisindustrie (' Het gaat om innovatie, 
wat de aard, /eejtijd of schaal van een bedrijj ook is'), 

zo relativeert hij ook het denken in termen van hoge of 
!age lonen. Op korte termijn versterkt loonsverlaging 
zeker de concurrentiepositie van Amerikaanse bedrij
ven, maar vroeg of later duikt er toch een ander land 
op waar de loonkosten nog lager zijn. 'Dat wil niet 
zeggen dat hoge lonen de op/ossing zijn. De oplossing 
vormen beter-geschoolde, jlexibele en inventieve 
werknemers, van de top tot aan de basis. Zulke werk
nemers betaa/je geen /age lonen, maar nogmaals, daar 
gaat het niet om - niet het /oonnivo, maar de capaci
teiten van de /oonajhankelijken zi}n doorslaggevend.' 
Daarop voortbouwend stelt Osborne het gebrek aan 
scholingsmogelijkheden voor Amerikaanse werkne
mers aan de kaak, en spreekt hij van een kwalitatieve 
achterstand van het Amerikaanse (basis)onderwijs ten 
opzichte van andere Ianden. Zeer zorgwekkend is de 
omvang van het aantal Amerikanen dat 'funktioneel 
analfabeet' is, dat wil zeggen een absoluut minimun 
aan lees- en schrijfvaardigheden ontbeert: het gaat om 
200Jo van de bevolking; 50% van de Spaans-taligen en 
40% van de zwarte bevolking. Van de langdurig werk
lozen zou zelfs 50-75% funktioneel analfabeet zijn . 
'Op zichze/f, zo schrijft Osborne, 'leidt een beter on
derwijssysteem nog niet tot meer banen. Maar het 
maakt de werknemers we/ produktiever en helpt de 
k/ooj tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt ver
minderen. Bovendien wordt de hele economie er flexi
be/er door. A Is werknemers we ten dater een goed stel
se/ van herscholing bestaat, zul/en ze zich minder 
gauw tegen technologische vernieuwingen zetten, en 
zich in hun bedrijf cooperatiever opstellen .• 
Osborne komt op grond daarvan tot dezelfde soort 
aanbevelingen als het Cuomo-rapport: verbetering 
van het onderwijssysteem, en van het wetenschappe
lijk onderzoek in de V.S., en vernieuwing van dear
beidsorganisatie in de richting van meer mede-zeggen
schap en een minder vergaande opsplitsing van taken. 
Maar Osborne gaat verder, en meent dat ook het sys
teem van sociale zekerheid herziening behoeft, en vee! 
meer gekoppeld moet worden aan het recht (en een ge
clausuleerde plicht) tot herscholing. Het, overigens 
beperkte, stelsel van inkomensgaranties dat de V.S. 
kennen, heeft niet verhinderd dat grote groepen van 
de bevolking het contact met de arbeidsmarkt geheel 
kwijt zijn geraakt. Een van de zwaarste opdrachten 
voor de politiek in de jaren '90 vormt de (re)integratie 
van een zo groot mogelijk dee! van Amerika's armen 
in de economie. 'Terwijl de liberals van de jaren '60 
zich sterk maakten voor de verbetering van de inko
mens van de laagstbetaalden, zo trachten gouverneurs 
als Dukakis en Cuomo deze groep tot economische ac
tiviteit te brengen - door midde/ van onderwijs, 
werkgelegenheidsprogramma 'sen investeringen.' 
Een voorbeeld hiervan vormen de 'workfare' -experi
menten in Dukakis' eigen Massachusetts, die werklo
zen, onder wie veel bijstandsmoeders, een volwaardi
ge plaats op de arbeidsmarkt beogen te geven. Het is 
een zeer succesvol project (het gaat om tienduizenden 
arbeidsplaatsen per jaar, veelal redelijk betaald en in 
de meeste gevallen voor langere tijd door de betrokken 
werklozen bezet), dat op twee wezenlijke punten af
wijkt van andere experimenten in de V .S., en ook van 
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het beeld dat er in Nederland van 'workfare' bestaat. 
In de eerste plaats wordt het uitgevoerd op basis van 
vrijwilligheid. De persoonlijke motivatie van betrok
kenen staat centraal, en vormt waarschijnlijk ook een 
belangrijke verklaring voor het succes van het project, 
en voor de weerklank die het tot ver buiten Massachu
setts heeft gekregen. In de tweede plaats gaat het bij 
deze vorm van 'workfare' niet om een of andere tijde
lijke tewerkstelling in de publieke sector, maar om 
duurzame arbeidsplaatsen bij overheid of bedrijfsle
ven. Betrokkenheid van de particuliere sector acht Os
borne zelfs essentieel. 'Wie een uitkeringsgerechtigde 
gewoonweg een baantje wil geven in de publieke sec
tor, zonder bruggen naar de hoofdstroom van de eco
nomie te s/aan, is bezig met geld uitgeven, niet met in
vesteren.' 

Daarmee is het uitgangspunt van Osborne's boek tref
fend geillustreerd. Economische en sociale problemen 
moeten, zo stelt hij, niet afzonderlijk worden behan
deld, maar zoveel mogelijk in onderlinge samenhang 
worden opgelost. Er is een 'eerste agenda', zoals hij 
het noemt (versterking van de economische positie van 
Amerika), en er is een 'tweede agenda' (integratie van 
de armen in het economisch proces), en die zullen ge
zamenlijk afgewerkt moeten worden. En dat niet ai
leen om redenen van rechtvaardigheid, maar ook van 
praktische uitvoerbaarheid. Zoals de oplossing van 
sociale problemen, gei:soleerd beschouwd, onvoldoen
de economische steun zal krijgen, zo zal het streven 
naar economische groei op zichzelf, los van zijn socia
le implicaties, a! gauw op politieke grenzen stuiten. 
Waar blijven de arbeidsplaatsen, zoals in Ohio en in 
Pennsylvania politici, met een schuin oog naar hun 
kiezers, begonnen te vragen, toen daar grote bedragen 
voor high tech-investeringsprogramma's waren vrij
gemaakt. 
De grote kracht van Osborne is dat hij dit uitgangs
punt, de verbondenheid van economische en sociale 
ontwikkeling, vergezeld laat gaan van een duidelijke 
visie op de rol van de overheid. Zijn boek kan worden 
opgevat als een lofzang op wat hij de 'derde sector' 
noemt: instellingen die noch tot de traditionele publie
ke sector, noch tot de traditionele markt-sector gere
kend kunnen worden. 'Het gaat om organisaties die 
zijn opgericht om, zoals de overheid, sociale prob/e
men op te /ossen, maar die methoden gebruiken die 
meer a an de particuliere sector doen denken. Of ze ze/f 
nu winst proberen te maken of niet, ze opereren op een 
markt - met aile risico 's van dien. Ze worden in hun 
bestaan bedreigd als ze verkeerde investeringen doen 
- in ondernemingen, in socia/e woningbouw, in men
sen. Daarom zij ze, anders dan de overheid, geneigd 
om met mensen in zee te gaan die op de markt succes
vol opereren. Maar omdat ze gedeeltelijk door de 
overheid gefinancierd worden, kunnen ze segmenten 
van de markt bereiken die voor het bedrijfsleven niet 
winstgevend genoeg zijn.' 
De hierboven genoemde investeringsfondsen zijn een 
voorbeeld van deze wijze van werken. Maar er zijn ve
le andere. Het 'marktgerichte' stelsel van sociale voor
zieningen in een staat als Arizona, dat uitvoering van 
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deze of gene voorziening aan de meest efficient wer
kende instelling uitbesteedt; of de harde kwantitatieve 
kriteria waaraan het werkgelegenheidsprogramma in 
Massachusetts, dat 'workfare' helpt organiseren 
('E. T .Choices'), gebonden is. Zoals Osborne zelf toe
geeft, heeft de overheid nog wei meer taken, en heeft 
de 'derde sector' ook zo haar beperkingen en gevaren 
(zoals een te ver doorgevoerde 'privatisering' van de 
gezondheidszorg in het genoemde Arizona laat zien). 
Maar het perspectief dat Osborne schetst, is inspire
rend, en lijkt dichter bij de werkelijkheid te staan dan 
het wat nostalgische 'nationaal corporatisme', waar
bij het Cuomo-rapport toch weer aansluiting lijkt te 
zoe ken. 

lmpulsen voor bet beleid van de PvdA 
Het Cuomo-rapport en Osborne's beredeneerde ode 
aan Michael Dukakis en zijn collega's geven tezamen 
een goede indruk van de ontwikkeling die althans een 
dee! van de Democratische partij de afgelopen jaren 
heeft doorgemaakt. Beide roepen, behalve, wat mij 
betreft, instemming en nieuwsgierigheid, ook kriti
sche vragen op. Wat zijn, gegeven de huidige politieke 
situatie, de kansen voor de Democraten om een derge
lijk programma ook op federaal nivo in uitvoering te 
nemen? En, voor zover dat lukt, in hoeverre is de eco
nomische situatie zodanig dat er van de genoemde 
koppeling tussen 'eerste agenda' en 'tweede agenda' 
werkelijk iets terecht komt? Is het meer dan wensden
ken als Osborne stelt dat de vraag niet is of het door 
hem beschreven nieuwe sociaal-economische paradig
ma de Arnerikaanse politiek gaat beheersen, maar wie 
het gaat uitvoeren en op welke wijze? 
lntussen Iaten de twee boeken zich ook op een andere 
manier lezen: namelijk als een (onbedoelde) bijdrage 
aan het debat over de vernieuwing van de West
Europese sociaal-democratie, zoals dat bijvoorbeeld 
in de Partij van de Arbeid uitgebreid wordt gevoerd. 
M.i. kan de PvdA inderdaad van de hierboven be
schreven ideeen, en de praktijk waarop zij stoelen, 
profiteren, en wei in tweeerlei opzicht: 

1) het sociaal-economisch beleid 
Ook de komende tijd zullen sociaal-economische 
vraagstukken een essentiele rol in de politiek blijven 
spelen. 'De fundamentele issues van de jaren '90 zul
len economische issues zijn', schrijft Osborne. In die 
omstandigheden zal het succes van een partij als de 
PvdA (gemeten naar electorale kracht, en naar in
vloed op het gevoerde beleid) voor een belangrijk dee! 
afhangen van haar vermogen om heersende interpre
taties van wat economisch goed is voor ons land 
('kostenverlaging') effectief te bestrijden, en, vooral 
om een andere interpretatie van dat Nederlandse be
lang ingang te doen vinden. In dat opzicht is de in bei
de boeken ondernomen poging om een progressieve 
visie op 'competitiveness' te formuleren, om economi
sche en sociale vooruitgang op een beleidsmatig tast
bare manier met elkaar te verbinden, van groot be
lang. Betrokken op het PvdA-programma kan dan 
vooral gedacht worden aan: 
- het verband tussen economische groei en het be-



staan van een goede sociaal-culturele infrastruc
tuur; 
meer toegespitst, het belang van een ontwikkeld, 
en voor betrokkenen minder vrijblijvend stelsel 
van om- en bijscholing - zowel voor werknemers 
als voor werklozen; 
de noodzaak van economische en sociale moderni
sering van de arbeidsorganisatie in bedrijven (ar
beidstijd, arbeidsinhoud, arbeidsverhoudingen); 
het belang van een goed ondernemersklimaat, 
waarin technologische vernieuwing gedijt en nieu
we ondernemingen hun kansen krijgen. 

Deze elementen ontbreken zeker niet geheel in het hui
dige programma van de PvdA, maar hebben toch niet 
een zodanig politiek gewicht dat ze effectief ingezet 
kunnen worden tegen de heersende, sterk kostenge
orienteerde visie op de 'concurrentiepositie' van ons 
land. Een visie die meer het recente en minder recente 
verleden weerspiegelt (Nederland als koopmansnatie, 
de naoorlogse !age lonenpolitiek) dan dat ze een ade
quaat antwoord vormt op de sociaaleconomische pro
blemen van dit moment. 
De PvdA zal de successen die op dit terrein te boeken 
zijn, niet vanzelf in de schoot geworpen krijgen. Ze zal 
bepaalde risico's moeten durven !open, door welbe
wust buiten de bestaande consensus te treden, en op
vattingen te verdedigen die in de wereld van het eco
momisch beleid, en bij een dee! van de eigen achter
ban, geen gemeengoed zijn. Verder zal de PvdA een 
zekere prijs voor de hier bepleite toespitsing van haar 
beleid moeten betalen. Een sociaal-economische poli
tiek waarin thema's onderwijs, arbeidsmarkt en eco
nomische vernieuwing in hun onderlinge samenhang 
centraal worden gesteld, verdraagt zich slecht met 
sterke nadruk op het vraagstuk van inkomens(her)ver
deling. Osborne's stelling dat 'de huidige periode in 
het teken staat van aanpassing aan snelle (economi
sche) veranderingen, (en dat) herverdeling pas later 
weer aan de orde zal komen', is misschien wat te ruw 
geformuleerd, zeker voor Nederlandse verhoudingen, 
maar bevat toch op z'n minst een kern van waarheid. 
Het wedden op twee paarden, dat van inkomensverde
ling en dat van economische modernisering en werkge
legenheid, zou wei eens meer kunnen zijn dan de 
sociaal-democratie zich de komende tijd kan veroor
loven. 
Het is een groot misverstand om te denken dat de ·
PvdA daarmee een dee! van haar natuurlijke achter
van, de laagstbetaalden, 'in de steek zou Iaten'. Wat 
hier bepleit wordt - niets meer en niets minder - is 
een discussie over de plaats en de aard van het inko
mensbeleid in het sociaal-democratisch program als 
geheel, die verder gaat dan bijvoorbeeld een beperkte 
correctie op het eigen standpunt inzake de 'automati
sche koppeling' tussen lonen en uitkeringen - hoe 
wenselijk zo'n correctie op zichzelf ook is. (Zie het ar
tikel van Frans Leijnse elders in dit nummer .) 

2) aard en schaal van het overheidsoptreden 
Osborne's pleidooi voor 'derde sector'-instellingen 
doet niet aileen verfrissend aan vergeleken met onder
delen van het Cuomo-rapport, maar kan ook de dis-

cussie over de rol van de overheid in de PvdA een nieu
we impuls geven. Juist op dit punt schieten de officiele 
'vernieuwingsrapporten' van deze partij tekort. In 
'Schuivende Panelen' wordt, nadat het sturend ver
mogen van de overheid terecht is gerelativeerd, teveel 
teruggevallen op een harmonieus corporatisme, dat 
beter bij de jaren '50 dan bij de jaren '80 past (de 
'consensus-economie'). 'Bewogen beweging' blijft, 
althans op dit punt, steken in een eenzijdig pleidooi 
voor 'zoveel mogelijk decentralisatie van het over
heidsbeleid'. 
Een nieuw sociaal-economisch compromis in ons land 
zal, zo het a! tot stand komt, onvermijdelijk een 
compromis-op-afstand zijn, waarbij de overheid, vee! 
meer dan in de periode van de 'verzuiling', haar eigen 
verantwoordelijkheid afbakent, en maatschappelijke 
organisaties onder het motto 'voor wat, hoort wat' te
gemoet treedt. De door Osborne beschreven Ameri
kaanse ervaringen geven een aanduiding, in welke 
richting de organisatorische uitwerking van die opstel
ling gezocht zou kunnen worden. 
Het gaat echter niet aileen om de aard, maar ook om 
de schaal van het overheidsoptreden. Zoals het 
Cuomo-rapport ons, vanuit Amerikaans perspektief, 
de verschuivende panelen van de wereld-economie 
toont, zo kan Osborne's relaas bijdragen tot een be
zinning op de reikwijdte en vooral de grenzen van wat 
met het jaartal '1992' pleegt te worden aangeduid: de 
verdere integratie van de West-Europese markt. Het 
belangrijste is nog niet eens dat de Amerikaanse sta
ten, dee! van een natie, meer economische armslag 
blijken te hebben dan menig politicus na 1992 voor de 
Europese naties afzonderlijk in gedachten heeft. 
Minstens zo interessant is de door Osborne aangedui
de wisselwerking tussen dee! en geheel, centrum en pe
riferie, die bij de opkomst en ondergang van invloed
rijke politieke paradigma's een rol blijkt te spelen. Als 
data! voor de V .S. geldt, geldt dat zeker voor de fede
ratie van natie-staten die de EO de komende decennia 
wei zal blijven. 
In die zin is het niet !outer een Nederlands belang als 
de PvdA, met andere partijen en op basis van wat a! 
voorhanden is, zich op inhoud en vorm van een op Ne
derlandse economische en politieke verhoudingen toe
gesneden nieuw maatschappelijk compromis gaat be
zinnen - in plaats van te dromen van een 'vergaande 
overdracht van bevoegdheden' naar het Europees ni
vo (Schuivende Panelen). Ook voor zo'n bezinning le
veren beide (o ironie!) Amerikaanse boeken, vooral 
waar zij een progressieve herinterpretatie van het be
grip 'competitiveness' trachten te geven, het nodige 
materiaal. 

No ten 
I. J .M. den Uyl, 'Een toekomstverkenning' (1984), in: 

dez., De toekomst onder ogen. Beschouwingen over so
cialisme, economie en economische politiek, Amster
dam, Bert Bakker, 1986, p.42. 

2. The Cuomo Commission Report, New York etc., Simon 
and Schuster, 1988. 

3. D. Osborne, Laboratories of democracy. A new breed of 
governor creates models for economic growth, Boston, 
Harvard Business School Press, 1988. 
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Cbarlel B. Timmer (Amster
dam 1970) 
Dichter, vertaler, essayist. 
Ontving in 1963 de Nijhoff
vertaalprijs, in 1988 eredoc
toraat slavische letteren aan 
de Universiteit van Amster
dam, in 1988 de Belle van 
Zuylen-prijs. Het gedicht van 
Eduard Limonov komt in een 
bundel getiteld Lyrische 
avantgarde in Rusland, ver
taald en ingeleid door Charles 
B . Timmer, die in 1989 za/ 
verschijnen. 

Eduard Limonov (Charkov 
1943) 
In dejaren zestig was hij in 
Moskou populair a/s dichter 
van poezie die officieel niet 
werd erkend en aileen in sa
mizdat circuleerde. Hij emi
greerde in 1974 naar de USA, 
vestigde zich later in Parijs. 
In het buitenland heeft hij 
zich door enkele romans be
kendheid verworven. Uit zijn 
poezie spreekt nostalgie, een 
hunkering naar een ver/oren 
of een nog niet ontdekte we
re/d. 
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Ik denk nog aileen aan mijn keuken, 
voor de rest weet ik nergens meer van. 
Hij was groot en recht zonder deuken; 
altijd brood, altijd melk in de kan. 

Wei wat nauw en ook donker een beetje, 
het plafond lekte als een vergiet 
maar je hand greep er gretig naar eten 
en dan merk je lekkages niet. 

Altijd gasten en daarbij heelleuke, 
soms ook 's nachts, op z'n winters gekleed. 
En dan dronken wij thee in de keuken 
uit kopjes en het werd er heet. .. 

Mijn vrouw stond er vaak aan de tobbe 
en zo ging er een jaartje voorbij 
maar een keuken is niks voor zeerobben: 
hij verdween als verlopen getij. 

Zo heb ik mijn keuken verloederd 
en als Pjotr Petrovitsj komt, 
dan zegt hij na uren lang broeden: 
tja, je keuken is weg - verdomd. 



Signalementen 

Cultuur in 't lijf 

Amsterdam, november 1986: een 49-jarige man, die 
degene die zijn vrouw lastigviel wilde gaan doodschie
ten, droeg zijn 27-jarige zoon op om de zorgen voor de 
familie van hem over te nemen. Hij zelf zou immers 
heus wei in de gevangenis belanden. Maar die zoon, 
die weigerde. Woedend doorzeefde zijn vader hem 
daarop - dodelijk - met kogels. 
Niet echt typisch Amsterdams gedrag. Toen de cul
tuurpsycholoog Welten dit gemengde bericht onder 
ogen kreeg dacht hij meteen dat het wei om Berbers 
zou gaan. Hij kende, uit de antropologische litera
tum, hun tradities en gewoonten. Sentimenten over 
eer en schande spelen daarin, zoals bij meer mediterra
ne samenlevingen, een centrale rol. De eer van kuise 
vrouwen en gehoorzame kinderen. De schande, de ra
zend makende schande, die je kinderen je met hun ei
gengereidheid kunnen aandoen. Inderdaad bleken de 
betrokken dramatis personae Berbers te zijn. Immi
granten. 
Met dit voorval opent Welten zijn inaugurele rede 
'Cultuur en lichaam. Cultuurpsychologische vragen 
omtrent doen en denken' . 1 Die rede gaat over het van 
ouds bekende fenomeen dat mensen de cultuur waarin 
ze opgroeiden met zich mee blijven dragen door ruim
te en tijd been. Ouderen blijven in vee! opzichten altijd 
dat doen wat ze 'vroeger' ook a! deden (in nostalgie 
soms) en immigranten blijven reageren zoals 'thuis'. 
Hoe dat komt, de vraag hoe zoiets bovenpersoonlijks 
als 'cultuur' werkt en blijft werken in afzonderlijke 
personen, vormt de kern van de cultuurpsychologi
sche problematiek. Daaraan is Weltens rede gewijd. 
Een rede die ook van belang is voor politici en andere 
beleidsmakers omdat ze gaat over de taaihe1d van 
'smensens ongerief. Waar komt die toch vandaan? Uit 
de onveranderlijkheid en onverbeterlijkheid van de 
zogenaamde menselijke natuur zelf? Of zit ' t 'm in de 
vasthoudendheid van structuren? Welten richt onze 
aandacht op de snijvlakken van die twee. Op datgene 
wat wei in onze lichamen diep is ingekerfd, maar wat 
toch van buiten, vanuit de cultuur, gekomen is. Wei 
taai dus, maar niet onveranderbaar. 
De stabiliteit van het optreden van mensen wordt 
meestal verklaard vanuit zogenaamde 'normen en 
waarden' die bij hun functioneren eventueel on
dersteund worden door zogenaamde 'attituden'. Nu 
zijn dat zaken waarvan mensen zich aardig bewust zijn 
en die ze desgevraagd goed onder woorden kunnen 
brengen. Dat is met dat beroemde eer-complex niet het 
geval . Die mensen die daarnaar Ieven doen dat gedre
ven door sentimenten, door woede, angst, trots of 
wanhoop, spontaan. Zij kunnen datgene wat de hen 

onderzoekende antropologen het 'eer-complex' ge
noemd hebben zelf niet formuleren. Ze Ieven er in . Ze 
spelen ermee. Daarbij kun je al of niet succes hebben. 
Heel anders is het bij de bekende trits normen
waarden-attituden. Daarbij maak je keuzen en over
tredingen komen misschien wei vaker voor dan het op
volgen van de regels . 
Culturele gedragingen zijn, zegt Welten, eigenlijk be
ter te vergelijken met het spreken van je moedertaal. 
Dat doe je ook spontaan en correct , zonder ook maar 
een grammaticale regel te kennen. Spontaan corrige
ren moeders vanuit hun taa!gevoel hun kinderen bij 
het spreken. Zo maken kinderen zich zoetjesaan hun 
moedertaal eigen en ontwikkelen ze hun eigen taalge
voel. Zoals je de gang bare woordentaalleert spreken, 
zo ook de lokale zinsbouwtaal, de gebarentaal, de 
vrouwelijke lichaamshoudingstaal (en de manlijke), 
de generatietaal, de klasse- en de standstalen, de talen 
van gastvrijheid, de taal van binnen-en-buiten en die 
van (bijvoorbeeld) eer-en-schande of (bijvoorbeeld) 
moderniteit. 
De klanken van je moedertaal geven vorm aan je 
groeiende strottenhoofd. Dat gaat daarnaar staan. 
Welke buitenlander krijgt onze g echt goed uit z'n 
strot? Welke Limburger raakt echt spoorloos zijn 
zachte g kwijt? Welke Groninger zijn 'n? En denk 
maar niet dat een volwassen Nederlander nog goed in 
zijn buitenlandse klanken komt te zitten. 
Zoals de woorden sporen nalaten in je strottenhoofd 
zo Iaten andere uitingen elders vormen achter. Zo rea
geren jonge moeders bijvoorbeeld verschillend op hun 
jongens- en op hun meisjes-babies. Niemand heeft hen 
gezegd dat ze vooruitziend opvoedend tegen hun man
netje, wat tenslotte dit moet worden, en tegen hun 
vrouwtje, dat dat worden moet, maar het beste zus of 
zo kunnen doen. In Amerika moet een knaapje van 12 
weken Ianger huilen voordat zijn moeder reageert dan 
een meiske, en in Marokko is dat precies omgekeerd. 
Kennelijk is dat - onbewuste - patroon historisch zo 
gegroeid; het wordt van generatie op generatie door
gegeven zonder dat er iemand aan te pas komt. Maar 
niet zonder gevolgen: het is een van de factoren waar
uit later dat typische mannen-of-vrouwen-optreden 
zal groeien. 
Reacties, smaken, voorkeuren en afkeuren, zo zegt 
Welten, zitten diep in ons lichaam, diep in onze inge
wanden, verweven. Daarvan nog even een alledaags, 
praktisch voorbeeld: volgens welke norm zouden Su
rinamers geen gezonde en goedkope andijvie mogen 
eten? Volgens welke waarde zouden voor Marokka
nen frisse en eveneens goedkope sla verboden zijn? 
Maar toch eten ze liever kouseband, amsoi of okra 
waarvoor ze einden moeten omlopen en die duur zijn. 
Die 'heimwee'-groenten. 

Een dramatisch voorbeeld van de taaiheid van lijfelij
ke gewoontes geeft A . van Dantzig in zijn a! in 1946 
geschreven maar nog steeds heel interessante De trage
die der Puttenaren. De Puttense mannen hadden van 
kinds af aan met spades hun akkers omgespit toen ze 
werden opgepakt en als groep naar Neuengamme ge
transporteerd. Daar moesten ze ook weer graafwerk 

socialisme en democratie 
nummer 10 

315 oktober 1988 



socialisme en democratie 
nummerlO 
oktober 1988 

doen. Daarbij bleven zein het hen vertrouwde lijfelij
ke ritme doorgaan: ' dat beslist levensgevaarlijk was . 
Wees men hen hierop, en trachtte men hen van het ge
vaar hiervan te overtuigen, dan verklaarden zij veelal 
hun houding met argumenten als: anders is het te 
koud, de tijd gaat sneiler zo en dergelijke meer. Bij 
aandachtige beschouwing werd het echter wei duide
lijk, dat zij in hun verhouding tot aarde en spade zo
lang een zo vaste, afgebakende plaats hadden ingeno
men, dat het hun onmogelijk was geworden uit deze 
drie-een-heid hun individualiteit te hernemen. Wan
neer men zich dan ook niet tevreden stelde met boven
genoemde antwoorden, maar verder aandrong, dan 
klonk het vaak, nu eens geprikkeld, dan weer veront
schuldigend: "Wanneer ik een schop in handen heb, 
kan ik nu eenmaal niet lanterfanten. " . Een verdere 
aanwijzing, dat het inderdaad deze mechanismen wa
ren, die hun gedrag regelden, bestond hierin, dat zij 
ook hun ogenblikkken van rust namen, daar, waar de
ze in het hun ingegroeide ritme lagen, inplaats van 
dan, wanneer het veilig was.' 
Een lijfelijk ingegroeid ritme waarvoor geen redenen 
waren (normen of waarden) en dat zelfs bij levensge
vaar - 'ik kan nu eenmaal niet anders' - niet werd 
verbroken. Slechts 32 van de 452 in oktober 1944 weg
gevoerde Puttenaren kwamen terug. Zelfs voor Neu
engamme, waar de gemiddelde levensduur zo'n twee 
jaar was, is dat een uitzonderlijk hoge sterfte. 
Welten noemt het geheel van voor een cultuur typische 
lijfelijke voorkeuren, smaken, reactiepatronen en ge
dragsneigingen, in navolging van de Franse socioloog 
Bourdieu, de ' habitus'. Die habitus is, zo waarschuwt 
Welten, niet iets coilectiefs. Bij de term coilectief heeft 
men het over iets gemeenschappelijks en dat is wat an
ders dan iets wat iedereen apart hetzelfde heeft. Je 
kunt het beter vergelijken met zoiets als een uniform. 
Soldaten hebben geen coilectief uniform maar elk 
apart hun eigen - aangepaste - uniform. 
Mensen met een gelijk habitus begrijpen elkaar terwijl 
er bij habitusverschillen voortdurend misverstanden 
dreigen. Daarvan een simpel voorbeeld: deelnemers 
aan een gesprek sturen dat proces met niet-verbale sig
nalen zoals pauzes, ritme en stemhoogte. Die codes 
zijn aangeleerd. Onbewust. Wanneer nu blanke Ame
rikaanse studiebegeleiders het signaal gaven voor 
' heb-je-dit-begrepen?' dan ' lazen' zwarte studenten 
dat niet. Ze reageerden dus ook niet. 'Niet begrepen' 
concludeerden de blanken daaruit en begonnen van 
voren af aan hun uitleg (zie je wei die zwarten zijn toch 
dom). Die zwarten inmiddels raakten gelrriteerd, 
want waarom begint die man nou al voor de derde keer 
iets uit te leggen wat ik ailang snap; hij denkt zeker dat 
ik maar een stomme zwarte ben! 
Zowel de Puttenaren als de Berbers kunnen we beter 
begrijpen als we hun lijfelijk drijvende sentimenten, 
emoties, passies onderkennen. Toch laat, denk ik, de-
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ze habitus-visie op menselijke optredens ondanks de 
onvrijheid die er in de taaie lijfelijkheid zit aardig 
ruimte voor de vrijheid om te gaan nadenken, te gaan 
afwijken, bewust te worden en andere keuzen te rna
ken. 
Het is heel wat makkelijker om bij anderen zulke cul
turele schemata te ontdekken dan bij onszelf. Waar 
zouden wij zelf onverwacht kunnen stuiten op onbe
wuste codes? Een mogelijk (niet zeker) voorbeeld bier
van is onze verhouding tot binnen-en-buiten. Wij al
len hebben een of andere, cultuureel voorgevormde 
relatie tot het ons omringende huis. Er zijn oudere 
vrouwen die na opname in een bejaardenhuis, met 
ieder apart een eigen kamer aan een lange gang, onver
klaarbaar gejaagd worden, nerveus: ' Ik snap het niet, 
ik blijfhet gevoel houden of ik bij mezelf op visite ben' 
zei er een. Op visite. Dus 'buiten'. Niet 'binnen', vei
lig, prive. 
De meeste van deze vrouwen werden zo'n 75 jaar gele
den geboren in bescheiden kinderrijke gezinnen waar 
niemand een eigen kamertje had. Toen ze zo'n 25 jaar 
oud waren - nu 50 jaar geleden - trouwden ze van 
huis uit om een eigen gezin te stichten. Met hun man 
deelden ze de slaapkamer maar als het een beetje mee 
zat konden zij hun kinderen we! ieder een eigen ka
mertje geven. Die kinderen gingen het huis uit. Daar
na stierven vaak hun mannen. Aileen bleven ze achter 
in het huis. Een huis dat een flinke gang en ook nog 
eens een hailetje had tussen wat 'binnen' en wat ' bui
ten' was. Maar ze kunnen met hun zwakker wordende 
lichamen dat huis niet meer goed bijhouden en dus 
krijgen ze nu een kamer in een 'huis'. Voor het eerst 
van hun Ieven komen ze daarmee aileen op een kamer. 
Waar is het hier echt binnen? Waar begint buiten? 
Kan een deur zomaar binnen van buiten afbakenen? 
Een deur zonder hailetje?? Ook als gedachten uitreke
nen dat zoiets moet kunnen dan nog wantrouwen de 
ingewanden dat waarschijnlijk: 'lk weet niet wat het 
is ... '. Zal die jongere generatie, die van geboorte af 
aan altijd een eigen kamertje had, niet heel anders op 
aile volgende kamers en huizen reageren? 
Als 'smensens sentimenten, genoegens en ongenoe
gens zozeer lijfelijk taai zijn dan wordt het ontwer)llen 
van veranderingen binnen smaile marges en met kleine 
stappen niet het defaitisme waarvoor het vaak versle
ten wordt, maar juist wijs realistisch beleid. (Johanna 
Fortuin) 

Noten 
I. V .J. Welten Cultuur en lichaam. Cultuurpsychologi
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op 28 apri11988 aan de Katholieke Universiteit Nijme
gen. 

2. A. van Dantzig, 'De tragedie der Puttenaren', in: 'Nor
mao/ is niet gewoon , Amsterdam, De Bezige Bij, 1974. 



Pen op Papier 

Oudedagsvoorzieningen 

In 'Gespiegeld in de tijd. De ontwikkeling van de 
AOW' (SenD, juli/augustus 1988) Ievert J. Varkevis
ser interessante beschouwingen over demografische 
vooruitzichten en oudedagsvoorzieningen. M.i . zijn 
echter enkele pun ten van het door hem besproken rap
port Gespiegeld in de tijd niet geheel juist weergege
ven. 
Zo schrijft hij op biz. 227 dat de commissie die dit rap
port opstelde 'er blijkbaar op (rekent) dat in de toe
komst vrijwel aile vrouwen een flink dee! van het Ieven 
betaalde arbeid zullen verrichten en hoven de AOW 
ook nog een aanvullend pensioen zullen ontvangen.' 
De commissie schrijft in par. 5.1.2 'zullen echter ook 
in de toekomst verschillende categorieen personen 
geen of hooguit bescheiden aanspraken op een aanvul
lend pensioen opbouwen' (biz. 93) en wijst daarbij 
o.a. op onderbreking van pensioenopbouw door 
werkloosheid (biz. 94). 
Op biz. 228 wijst Varkevisser op de 'individualisering' 
van de AOW welke z.i. tot stand is gekomen zonder 
'overleg met de pensioenfondsen, die eveneens rege
lingen hebben (hadden) die op het gezinsprincipe wa
ren gebaseerd en ... nu in moelijkheden komen ... De 
commissie heeft daarop niet geattendeerd.' De com
missie heeft dit besproken in par. 4.1.10 'AOW pen
sioen en aanvullend collectief pensioen', voorts in 
4.2.7 en in 7.6. 
Vervolgens schrijft hij 'Het voorstel van de commissie 
aan iedere vierenzestigplusser hetzelfde uitkerings
recht te geven heeft op zichzelf verdiensten ... het 
voorstel is slechts door bezuinigingsdrift ingegeven.' 
Het gaat hier niet om een v66rstel van de commissie 
maar om een veronderstelling inzake het gedrag van 
de wetgever in de komende decennia. Recent ingevoer
de wijzigingen lijken nl. moeilijk houdbaar. Dit geldt 
voor de inkomensafhankelijke toeslag bij aanwezig
heid van een jongere partner (65 minner), vgl. de kri
tiek van L. 0. Velema in hetAchtste Jaarboek voor het 
Democratisch Socialisme. Het geldt ook voor de ver
vanging van het begrip 'echtpaar' door dat van 'geza
menlijke huishouding voerend'. Dit is b. v. moeilijk te 
controleren zonder schade aan de persoonlijke levens
sfeer. De commissie citeert kritiek van uitvoerende in
stanties. Ook principieellijkt de huidige wet, met een 
veertig procent hogere uitkering voor partners die uit 
elkaar gaan, op den duur moeilijk houdbaar. Gelijke 
rechten voor aile bejaarden staat geheellos van bezui
niging, zegt nl. niets over de hoogte van de uitkering. 
Voorts betreft het rapport steeds 65-plussers, niet de 
jaargang daaronder. 

/ 

W. ·Drees, Den Haag 

'D Compagno Togliatti' 

De studie van Aart Heering (SenD, nr 7/ 8) over Pal
miro Togliatti bevat waarheid. Maar waarom slechts 
de halve waarheid? Togliatti had de eerste tien jaar na 
de oorlog de socialisten (PSI) geheel dienstbaar aan 
zich gemaakt, en nu men (eindelijk!) de funeste rol 
van Togliatti naar buiten brengt 'verdient Nenni op 
zijn minst een plaats naast Togliatti in de beklaagden
bank'. 
Ja - en ik kan er van meepraten! Toen ik in januari 
1947 als afgevaardigde voor de PvdA in Rome op het 
congres van de Nenni-partij verscheen, nou, Anneke 
en ik waren stomverbaasd, een enorm geschilderd em
bleem van de PSI: hamer en sikke/, iets verzacht door 
een boek waar ze hoven zweefden! Op de eretribune 
hoven het podium: Palmiro Togliatti, 'il compagno 
Togliatti', zoals Nenni hem in zijn urenlange rede tel
kens aanriep, en dan keek hij naar hoven of Togliatti 
het wei goed vond en werd hij af en toe beloond met 
een genadig knikje. Ben misselijk gezicht. 
De beschrijving van Heering klopt er aardig mee -
maar Heering had het niet daarbij mogen Iaten! Wie 
dit allemaal niet slikte, wie er mee brak, en dat op de 
meest spectaculaire wijze, was de president van de 
Grondwetgevende Vergadering, Giuseppe Saragat. 
Wat is er toch aan de hand, dat in kringen van het Ne
derlands democratisch socialisme de naam van Sara
gat stelselmatig wordt verzwegen? Ben man die twin
tig jaar in het verzet heeft gezeten - eerst tegen de fas
cisten, toen tegen de nationaal-socialisten ~ ja, na de 
moord op Giacomo Matteotti (1924) wei vanuit het 
buitenland. 
Uit zijn verzamelde artikelen en redevoeringen tot aan 
zijn presidentschap van de republiek (660 biz) is de in
zet van zijn Ieven overduidelijk: zij blijkt a! uit de titel 
van het werk: Quaranta anni di Iotta per Ia democracia 
(1966). Woog misschien het socialisme in zijn politiek 
van afweging niet mee? Zeker wei! Dit blijkt uit de 
zelfde bundel - en bijvoorbeeld ook uit een oudere al 
uit 1952 gedateerde kostelij ke bundel - grotendeel 
economisch georienteerde - opstellen van een veer
tigtal parlementariers en dertig andere deskundigen, 
die dus van te voren de partij van Nenni vaarwel had
den gezegd: L 'Italiano e Socialista e non /o sa (Delta
liaan is socialist - maar hij weet het niet). 
Wat was nude impuls voor dit alles? Dat was de breuk 
die Saragat op lO januari 1947, tijdens het Nenni
congres, in Rome tot stand bracht door een afzonder
lijk congres te organiseren van hen, die de filo
communistische lijn niet Ianger slikten: het congres 
van het Palazzo Barbarini. Daar stichtte Saragat dus 
de democratisch-socialistische partij! De naam? In 
Italie wijzigen partijen nog al eens hun naam, maar in 
die van Saragat kwam het woord 'democratisch' vrij
wel altijd voor; in die van Nenni nooit. 
Het volgend jaar werd ik dus niet meer afgevaardigd 
naar het Nenni-congres, maar naar het in Napels ge
houden Saragat-congres (1948: Napels: het was nog 
het nachtmerrie-achtige Napels van het lugubere boek 
'Ia Pella' (de Huid))'. De meeste andere socialistische 
partijen bleken ook te hebben gekozen voor Saragat; 
aileen de Bngelsen - zoals steeds gespeend van poli-

sociallsme en democratle 
nummer 10 

317 oktober 1988 



socialisme en democratle 
nummer 10 
oktober 1988 

tieke flair - bleven de steeds filo-communistische 
Nenni trouw - zoals ze na de uitroeping van de Ita
liaanse Republiek de monarcho-fascistische maar
schalk Badog/io nog waren blijven steunen ... 
Het bleek in Napels dat de helft van de kamerfractie 
zich naast Saragat had geschaard - zo ook de twee 
zoons van Matteotti, Paolo Treves (zoon van de be
roemde voorman Claudio Treves), de economist Ivan 
Matteo Lombardo - allen persoonlijke vrienden van 
mij (Lombardo heeft eens gezegd: 'voor de commu
nisten ben ik altijd een walgelijke ("schifoso") sociaal
democraat geweest'. 
En Pertini (later) de tweede socialistische President 
van de Republiek? Zeker geen filo-communist; som
migen bleven in de PSI 'om die niet helemaal aan Tog
liatti uit te leveren' . Begrijpelijk maar onverstandig: 
de partij van Nenni was en bleef de partij van Nenni, 
en Heering herinnert er dus terecht aan 'dat Nenni op 
zijn minst een plaats naast Togliatti in de beklaagden
bank verdiende'. 
Daar heeft hij dan ook gezeten en hij is door de ge
schiedenis veroordeeld en gestraft. Wie wat meer van 
de straf wil weten, moet bet standaardwerk van mijn 
vriend - geen politicus, historicus - Antonio Gam
bino lezen: Storia del Dopoguerra dalla Liberazione a/ 
Potere D. C. (Geschiedenis van bet naoorlogse tijdvak 
van de bevrijding tQt de heerschappij van de christen
democratic; 1975, 500 biz.) De eerste min of meer re
gelmatige regering na de bevrijding van Rome (1944), 
de regering Baroni, was een bewind van verzetsmen
sen, republikeinen, liberalen, linkse groeperingen, en 

Vervolg van biz. 300 
zoals na bet lezen van het artikel van Joyce Outshoorn 
- denk ik: ze Iaten bet helaas weer uit hun handen 
glippen omdat ze weigeren tijdig in te zien dat de te
ruggang van de geboorten in Europa echt tot proble
men leidt. 

No ten 
1. Het achtste jaarboek voor het democratisch socialisme, 

Arbeiderspers/ Wiardi Beckman Stichting, Amsterdam 
1987, pag. 115 e.v. 

2. Bevolking en We/zijn in Nederland. Rapport van de 
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een christen-democraat: De Gasperi. In 1947 domi
neerde de partij van De Gaspari heel Italie . . . zoals 
zij vandaag nog doet. Waarom? Onder dreiging en 
druk van het zo dichtbije Stalinisme heeft men een te
genwicht gezocht tegen bet inderdaad machtige filo
communistische front PSI/PCI en zich tot de Demo
crazia Cristiana gewend. De macht is De Gaspari in de 
schoot geworpen! 
De enige socialitische Ieider die dit op tijd zag aanko
men en zich voor de democratie in de strijd heeft ge
worpen, Giuseppe Saragat, wordt door de Nederlands 
sociaal-democraten nauwelijks gekend en erkend. 
Niet toen hij in 1964 de eerste socialistische president 
van Italie werd; niet toen hij stierf - enkele maanden 
geleden. 
Wie wat meer wil weten van hoe bet toen toeging, ver
wijs ik naar bet Instituut voor Sociale Geschiedenis te 
Amsterdam, dossier Vander Goes: 'ltaliaans Socialis
me' . 

M . van der Goes van Naters, Wassenaar 

Naschrift 
Saragat is inderdaad een belangrijk man geweest voor 
de Italiaanse sociaal-democratie. Hij maakt echter na 
1947 geen deel meer uit van de PSI en die partij was 
een van de hoofdrolspelers in mijn artikel. Aan Sara
gat en zijn partij heb ik vorig jaar in SenD een Signale
ment gewijd ('Veertig jaar PSDI', maart 1987). 

Aart Heering 
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Links belasten, 
maar met mate 

Tijdens de jongste Algemene Beschouwingen bleek 
overeenstemming te bestaan over het milieubeleid, 
maar niet over de financiering ervan. Overeenstem
ming was er ook over een verlaging van de loonkosten 
op minimum-niveau om de vraag naar minder ge
schoolde arbeid te bevorderen. De PvdA nam het ini
tiatief en toonde zich bereid achterhaalde stand pun ten 
te verlaten. Het CDA en de VVD toonden dit ook, 
door het met de PvdA eens te zijn dat dit moet gebeu
ren zonder het minimumloon zelf te verlagen. 

Op vier punten liepen de visies uiteen . Ten eerste: ver
dergaande werkgelegenheidsmaatregelen, niet aileen 
ter bestrijding van werkloosheid, maar ook om het 
werk gelijker te verdelen, en om vervanging van arbeid 
door kapitaal tegen te gaan. De keuze is tussen extre
me arbeidsmarktflexibiliteit en wederkerend verplicht 
en betaald (her-)scholingsverlof voor iedereen. Ten 
tweede: de investeringen ter verhoging van de kwali
teit van onderwijs, gezondheidszorg en infrastruc
tuur. De keuze is tussen een marktorientatie - hoge 
kwaliteit voor sommigen, verloedering voor ande
ren - en een collectieve inspanning om voldoende 
kwaliteit te waarborgen voor elk. Ten derde: de inko
mensverdeling. Moet deze nog ongelijker worden 
(door de uitkeringen geen gelijke tred te doen houden 
met de welvaartsgroei; door belastingverlaging vooral 
aan hogere inkomensgroepen ten goede te Iaten ko
men) of is terugkeer gewenst naar meer gelijke verhou
dingen? 
Ten vierde: de belastingen, het centrale issue van de 
komende verkiezingen. De verschillen inzake milieu
beleid, werkgelegenheid, kwaliteit van voorzieningen 
en inkomensbeleid maken dat de PvdA weinig ruimte 
heeft voor belastingverlaging. Daarmee is het laatste 
woord niet gezegd, tenzij wij denken verkiezingen te 
kunnen winnen door aileen te pleiten voor een hoge 
kwaliteit van de collectieve bestedingen. Maar met een 
als te hoog gevoelde belastingdruk, prijst men zich uit 
de politieke markt. 

Om de vier verschillen te financieren zijn vier stappen 
gewenst: fiscale aftrekposten, inclusief de hypotheek
rente, voor iedereen gelijk, maar dan overeenkomstig 
het laagste tarief; sterke vergroting van het gemeente
lijk belastinggebied; ruime toepassing van het profijt
beginsel; een omvangrijk eigen bezuinigingsprogram
ma. Op naar een evenwichtig links verkiezingspro
gram! 

Jan Pronk 
Lid van de Tweede Kamer 
voor de Partij van de Arbeid; 
redacteur van SenD 
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Schone brandstof voor bet socialisme 
Verkenningen in het grensgebied van 
pragmatisme en ideologie 

Met het politieke decor veranderen de spelers en de 
spelregels. Het socialisme vormt daarop geen uitzon
dering. Het dirigistische, reeel bestaande socialisme in 
Oost-Europa verkeert in een crisis. Daar zoekt men nu 
naar nieuwe wegen. Ook het democratische socialisme 
in het Westen bezint zich op zijn grondslagen. De in 
financieel-economisch opzicht bereikte grenzen van 
de herverdeling in de welvaartsstaat leiden tot pogin
gen van herwaardering van uitgangspunten en begin
selen. De schaalvergroting in het bedrijfsleven en het 
bestuur doet de panelen verschuiven. Het toenemend 
milieubesef en vooral de milieubeweging relativeren 
het belang van een beleid, waarin de mens centraal 
staat. De van bovenaf opgelegde solidariteit met de 
medemens moet plaats inruimen voor solidariteit met 
het milieu. 
Ook de verzelfstandigingstendens moet politiek wor
den vertaald. Er moet meer plaats komen voor indivi
duele ontplooiing, waarbij in het bijzonder de vrou
wen meer tot hun recht moeten komen. Tenslotte ver
schuift ook het Europese decor. Grensoverschrijden
de belangen komen in beeld. De samenwerkingsge
dachte krijgt opnieuw grond onder de voeten. In het 
kielzog van handel en econornie krijgen de sociale be
langen van andere volken en groepen directe politieke 
betekenis. 

Daarmee is slechts zeer schetsmatig en zeer in het kort 
aangegeven, hoezeer het socialistische denken onder 
spanning staat. Doelstellingen en programma's roe
pen een beeld op, dat te complex is geworden voor een 
samenhangende en duidelijk politieke ideologie. Het 
pragmatisch denken overheerst, zoals dat trouwens 
ook in de moderne filosofie het geval is. De argumen
tie in de politieke keuze-beslissingen moet zijn kracht 
meer dan ooit zoeken in zuiver zakelijke argumenten; 
zonder ideologische ondertoon. }!ij het dieper funde
ren van die argumenten kan men blijkbaar zoveel kan
ten uit, dat daarmee de geloofwaardigheid van de 
ideologische uitgangspunten op het spel staat. Zo ver
bleekt het democratisch socialisme van een pretentieu
ze, maar niet meer zo houdbare wereldbeschouwing 
tot een vorm van sociaal en liberaal populisme, waar
mee voorlopig verworvenheden van het verleden moe
ten worden verdedi:gd. 
Dat is niet iets om blij om te zijn. Linkse belangenbe
hartiging zonder ideo Iogie is linkse politiek zonder ge
voel voor richting. Dat zal zich wreken in bijvoorbeeld 
de pogingen om tot een meer sociaal Europa te ko
men. Enig onderzoek naar de toekomstwaarde van 
elementaire noties van het socialisme zal geen kwaad 
kunnen. 
Bij een kritische herwaardering van het socialisme 

past de afrekening met het gedachtengoed van het po
sitivistische materialisme. De maatschappij kent geen 
natuurwetten die de wereld min of meer automatisch 
vooruit brengen. Daarop kan geen beroep worden ge
daan ook niet door degenen die die natuurwetten met 
toepassing van staatsmacht en ten koste van vrijheid, 
een handje willen helpen. Als we iets hebben geleerd, 
dan is het wei, dat gelijkheid-in-vrijheid niet in een 
automatische wisselwerking tot stand komt, als men 
daarvoor van boven-af de materiele voorwaarden 
tracht te realiseren. In de Sovjet-Unie en andere com
munistisch geregeerde Ianden is dat inzicht nog geen 
gemeengoed geworden. 
Anders dan het communisme, is in de sociaal
democratie altijd afstand genomen van ondemocrati
sche middelen. De macht tot verandering moest ver
diend worden met de in vrijheid verworven steun van 
de kiezers. In die kring was er ruimte voor een minder 
mechanistische wereld- en levensbeschouwing. Het 
daar voortschrijdende inzicht kreeg steeds meer oog 
voor de mens en zijn plaats in verschillende samenle
vingsverbanden. In die verbanden moet de spreiding 
van macht, inkomen en kennis tot een beter Ieven lei
den. Hoe dat precies moet, is niet goed aan te geven. 
Er zullen geen alleenzaligmakende oplossingen zijn 
voor aile tijden en plaatsen. Zoveel is zeker: de demo
cratische methode vraagt een bij de mensen zelf !even
de bereidheid tot actief en passief mee werken aan ge
organiseerde solidariteit. Voorzover dat geen welbe
grepen eigenbelang is, doet het socialisme een beroep 
op moreel of ethisch te aanvaarden solidariteit. 
Daarmee komt het democratisch socialisme in de 
buurt van de christen-democratie. Die hoofdstroming 
beroept zich immers ook op · beginselen van mede
menselijkheid, die niet in de wetenschap maar in ge
loof verankerd zijn. De vraag is echter, of het socialis
me er nu mee kan volstaan de voor haar doe! noodza
kelijke solidariteit te verankeren in het vaarwater van 
het geloof. Het socialisme is immers meer een kind van 
verlichting dan van het christelijk denken. Het heeft 
het streven tot ontplooiing en ontwikkeling van men
sen altijd inhoud weten te geven door een voortgaande 
bezinning op eigen uitgangspunten en een weten
schappelijke reflectie op maatschappelijke verschijn
selen. Het zou zichzelf tekort doen, als die kritische 
onderbouwing zou gaan ontbreken. Meer dan ooit 
vragen de in de politieke praktijk veranderde en ver
ruimde doelstellingen van het soeialisme om een goed 
beredeneerde samenhang. Daarmee is niet gezegd, dat 
een sluitende theorie een absolute voorwaarde is voor 
een goede politieke praktijk; wei dat zonder zo'n sa
menhang het gevaar dreigt van een onherkenbaar 
zwalkend beleid. 

A.P. Oele 
Commissaris der Koningin 
van de provincie Drenthe; 
oud-voorzitter van het 
curatorium van de Wiardi 
Beckman Stichting. Oe/e 
neemt aan het eind van deze 
maand afscheid als 
Commissaris der Koningin, 
vanwege het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd. 
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De onderstaande beschouwingen hebben niet de pre
tentie dit gevaar geheel te kunnen keren. Ze zijn be
doeld als een even persoonlijke als bescheiden bijdra
ge aan de huidige discussie over de toekomst van het 
socialisme. Ze beperken zich tot een bespreking van 
enkele zwakke schakels in het socialistische denken. 
Gepoogd wordt om een verbinding aan te brengen tus
sen de op het eerste gezicht tegengestelde elementen in 
het programma van de sociaal-democratie. Gepoogd 
wordt deze verbindingen nader te beschrijven en aan 
te geven hoe ze kunnen worden versterkt. Het gaat 
daarbij om de schakels tussen individualisering en ge
meenschapsvorming; tussen de materiele ontplooiing 
van mensen en het beheer van het milieu, terwijl ook 
aandacht wordt geschonken aan tegenstellingen ver
bonden aan de eis van een gegarandeerd inkomen en 
volledige werkgelegenheid in een markteconomie, als
mede aan het streven naar gelijkheid in een veelvormi
ge samenleving. 

lndividualisering en solidariteit 
De sterk toegenomen materiele welvaart brengt het in
dividu bijna automatisch op het pad naar een minder 
dienstbaar en een althans meer op eigen keuzes geba
seerd bestaan. De vergrote mobiliteit voegt daar nog 
het een en ander aan toe. De banden van huwelijk en 
gezin worden door onverwacht vee! volwassen part
ners als problematisch ervaren. Zij blijken uitwissel
baar en maken ten dele plaats voor contacten met een 
minder verplichtend karakter. Buiten het gezin nemen 
vriendschapsnetwerken een grote plaats in. De vraag 
is echter, wie toegang tot die netwerken heeft. Vooral 
voor mensen zonder de sociale contacten van geregeld 
werk is het gevaar van vereenzaming niet denkbeeldig. 
Deze ontwikkeling is onder de gegeven omstandighe
den vrijwel onomkeerbaar. Er wordt een grotere wis
sel getrokken op het onderlinge respect en vertrouwen 
van levenspartners , ook waar het de opvoeding van 
kinderen betreft. De tijd zal Ieren, wat de aldus veran
derde samenleving voor de nieuwe generatie in petto 
heeft. Voor deze beschouwing is het van belang, dat de 
gemeenschapsvorming minder dan in het verleden kan 
aansluiten bij de traditionele samenlevingsverbanden 
van gezin, kerk en buurt. Tussen de onvermijdelijke 
verzelfstandiging en de vorming en waardering van 
kleinere en grotere gemeenschappen ontstaat een 
spanning die niet zonder gevolgen is voor de maat
schappelijk gewortelde solidariteit. 

Vee! signalen wijzen in de richting van een afnemende 
loyaliteit met de verzorgingsstaat. In ons land staat de 
omvang van de overdrachtsuitgaven, ter discussie, 
waarbij ook twijfel aan het rendement en de beheers
baarheid van die uitgaven een woordje mee spreekt. 
De druk om te bezuinigen zal ook in de komende jaren 
onverminderd groot blijven. Waar het tot nu toe uiter
mate moeilijk was om die bezuinigingen binnen de 
overheid in engere zin, d. w .z. door inkrimping van het 
ambtenarenapparaat, te realiseren, zal die druk onge
twijfeld worden afgeleid naar de uitgaven in de zorg
sector en de sociale zekerheid. Het debat over de in
voering van een algemene ziektekostenverzekering 
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met een vast, niet-inkomensafhankelijk deel van de te 
betalen premie, getuigt van die druk. Dezelfde tenden
sen bestaan in de andere Ianden van Noord-West 
Europa. 
De gang van zaken in het Verenigd Koninkrijk is bij
zonder tekenend. Daar is het van huis uit syndicalisti
sche socialisme a! geruime tijd in de verdediging tegen 
een zelfbewuste conservatieve overmacht, die weinig 
oog heeft voor van boven-af opgelegde solidariteit. 
Niet aile, in de bakermat van de 'Welfare State' be
vochten sociale verworvenheden, zijn daarvan het 
slachtoffer geworden. Er is echter wei sprake van een 
nieuwe onderklasse en ook anderszins zijn de verschil
len in hetland opvallend groot geworden. 1 Om terug 
te komen en de mensen te helpen, die het echt nodig 
hebben, zal Labour in program en methode rekening 
moeten houden met de grotere zelfstandigheid van de 
progressieve Brit. 
Ook in West-Duitsland, Denemarken en Frankrijk 
zoekt men een eigentijds antwoord op de golf van pri
vatisering, bezuiniging en markt-conform denken. In 
a! deze Ianden heeft het democratisch socialisme zijn 
eigen geschiedenis en positie. Wei krijgt men in EG
verband steeds meer met elkaar te maken, waarbij ook 
de belangen van het armere Zuid-Europa meer in 
beeld komen. Daar koestert men hoge verwachtingen 
van een sociaal Europa, dat groeit in verandering en 
niet stagneert door bezuiningen en achterhoedege
vechten rond gevestigde deelbelangen. 
Dat grotere en meer solidaire Europa vergt een breed 
politiek draagvlak, waar steeds meer mensen van ver
schillende nationaliteit hun schouders onder willen 
zetten. Een houdbare verzorgingsstaat zal in de ogen 
van velen daar hulp moeten bieden waar zorg duide
Iijk geboden is. Voor dat concrete doe! zullen de niet
gedepriveerde middengroepen wat over moeten heb
ben. Vooral in Europees verband zal de overheveling 
van koopkracht niet beperkt kunnen blijven tot offers 
van de 'well-to-do' . 
Wil men anderzijds niet te vee! welvaart prijsgeven, 
dan zal die houdbare verzorgingsstaat verenigbaar 
moeten zijn met de voornaamste elementen van een 
prestatie-maatschappij. Ook dat beperkt de mog~Iijk
heden om het iedereen goed naar de zin te maken. Van 
Stiphout wees daarop in zijn recente studie. 2 Hij con
cludeerde, dat de bereidheid tot het meebetalen aan 
collectieve voorzieningen zal afnemen als de daarvoor 
nodige overdrachtsuitgaven voor ieder individueel 
zichtbaar worden gemaakt. Zijns inziens mag men 
niet bouwen op een onwankelbare persoonlijke soli
dariteit. Wat men zelf niet opbrengt of wil opbrengen, 
mag echter wei via de overheid worden herverdeeld. 
Voorwaarde is dan wei, dat die vorm van herverdeling 
qua rendement en effect vaste voet krijgt en houdt in 
de politieke cultuur. Die cultuur zal vermoedelijk 
meer draagvlak moeten hebben dan aan een puur za
kelijk comprornis van groepsbelangen kan worden 
ontleend. 
Een manier om de afbrokkeling van de verzorgings
staat tegen te gaan, is het betrekken van meer mensen 
bij hulpverlening en maatschappelijk werk. Die be
trokkenheid kan worden vergroot door de inschake-



ling van vooral meer vrijwilligers in de uitvoering, 
maar ook in het bestuur van dat sociale werk. Het ter
rein is groot en gevarieerd genoeg: scboolbesturen, 
besturen van ziekenhuizen, verpleegtehuizen, instel
lingen voor cultuur en kunst en bejaardenzorg, etc. 
Toch mag men hier geen wonderen van verwachten. 
Deskundigheid en professionaliteit blijven nodig; zo
wel in de uitvoering als ook in bet management van de 
instellingen en organisaties in de zorgsector en in de 
sociaal-culturele sfeer. Vooal de minder gespeciali
seerde taken in deze kwartaire sector zouden voor een 
dergelijk niet-professionele invulling in aanmerking 
moeten komen. 
Op de regel van vrijwilligheid bij deelneming zou met 
name voor jongeren een uitzondering kunnen worden 
gemaakt; echter niet zonder tegenprestaties van de zij
de van de overbeid in de vorm van betaling van extra 
studiekosten en/of vrijstelling van militaire dienst. 
Voor andere vrijwilligers zou een redelijke beloning 
geheel of ten dele in de sfeer van verlaging van premie
betaling of belasting kunnen worden gevonden. Dit fi
nanciele aspect, dat maar ten dele kan bijdragen aan 
verlaging van de uitgaven voor gezondheidszorg en 
maatschappelijk werk is niet de hoofdzaak. Hoofd
zaak is een maatschappelijk zinvolle verruiming van 
de betrokkenbeid van vee! medeburgers met de zorg
sector. 
Deze deelname zou primair in de nabije kring van ge
meente, wijk of buurt moeten worden georganiseerd. 
Jongeren, maar vooral vee! vi tale senioren, zouden op 
deze wijze kunnen bijdragen aan meer 'care' naast de 
bestaande mogelijkheden van 'cure'. Op deze prakti
scbe manier versterkt men de sociale structuur in het 
maatschappelijk middenveld. Men vermeerdert daar
mee ongetwijfeld ook de politieke bereidheid in finan
cieel opzicht bij te dragen tot de instandhouding van 
een stuk verzorgingsmaatschappij. 
Misschien brengt men ook wei wat meer burgers dich
ter bij het bestuur daarvan. Dat alles is nuttig en zelfs 
nodig, en brengt sociaal-democraten in de buurt van 
pleidooien in christen-democratische kring voor een 
'zorgzame samenleving'. Afdoende voor de vrijwillige 
aanvaarding van de voor de verzorgingsmaatschappij 
nodige solidariteit is het echter niet. Socialisten zoe
ken en willen een steviger band tussen verzelfstandi
ging en gemeenscbapsvorming. Dat zoeken is niet van 
vandaag of gisteren. 

In de jaren '30 bepleitte Vorrink - onder de indruk 
van het gevaar van het opkomende nationalisme en 
volkse sentimenten - de 'vrije mens in een nieuwe ge
meenschap'. Het democratiscb socialisme bevond 
zich tussen twee vuren: het inhumane communisme en 
het agressieve nazisme. Toen en nu was en is het haar 
taak om de met democratische middelen te handhaven 
grondrechten te combineren met de verplichtingen en 
sociale recbten in het verband van overheid en staat. 
Inmiddels is bet fascistische gevaar grotendeels be
zworen. Tegenover het rigide economisch vastgelopen 
communisme hebben de klassieke grondrechten van 
vrijheid van meningsuiting en vereniging en vergade
ring duidelijk meer nadruk gekregen. Toch mag niet 

uit bet oog worden verloren, dat ook bet recbt op werk 
en de vrijwaring van gebrek als individueel grondrecht 
nog steeds een gelijkwaardige plaats op de politieke en 
sociale agenda verdienen. 
Voor socialisten is de tegemoetkoming aan deze ver
langens niet slechts een zaak van geweten en sociale 
etbiek, maar ook een eis van sociale hygiene. Een sa
menleving, die de massale deprivatie toelaat als prijs 
voor vrijheid en verzelfstandiging, deugt niet. Die 
koestert namelijk de kiemen van verzieking en geweld. 
Dat mag en moet de essentie van de socialistiscbe 
boodscbap zijn en blijven. Als ergens de mensen de 
kans moeten bebben om door verzelfstandiging en 
ontplooiing verder te komen, dan zijn dat wei zeer in 
bet bijzonder de groepen die nu als gevolg van tekor
ten in opleiding, afkomst en milieu over de rand wor
den geduwd. Daar ligt dan tegelijkertijd de even moei
lijke als voor de hand liggende verbinding tussen ver
zelfstandiging en gemeenschapsvorming. 
Daarbij heeft het geen zin verstoppertje te spelen. De 
hulp aan de slachtoffers van de duale samenleving kan 
en mag geen liefdadigbeid zijn. Het is namelijk geen 
toeval, dat zij tijdens en na de crisis van het begin van 
de jaren '80 niet aan de bak gekomen zijn. Zij zijn ook 
het slachtoffer van de misschien onbedoelde, maar 
toch sterke verdediging van de gevestigde belangen 
door de meerderheid. Die heeft zijn welvaart uit de cri
sis kunnen redden en laat met zijn belangenorganisa
ties niet vee! ruimte voor inschakeling van gedepri
veerden. In vrijwel aile Ianden van West-Europa doet 
zich deze situatie voor. Naast de reeds eerder geciteer
de Dahrendorfl, heeft Minc3 , vanuit zijn neoliberale 
visie op de Franse samenleving, hierop gewezen. In 
naam van de gelijkheid wordt de grote ongelijkbeid 
ten opzichte van een kleine en vaak ook etnisch ver
schillende bevolkingsgroep in stand gehouden. 
Dat roept spanningen op. Binnen de vakbonden wordt 
regelmatig gepoogd om met medewerking van over
beid en werkgevers betere voorwaarden voor deze acb
terblijvers te verkrijgen. Het blijft grotendeels bij po
gingen: de marges van het georganiseerde eigenbelang 
zijn te smal. Als men voor de toekomst pijnlijke litte
kens en breuklijnen in de samenleving wil voorkomen, 
dan zullen die marges moeten worden verruimd. 

Niemand kan bewijzen tot hoever bet streven naar ge
lijkheid moet gaan. Evenmin kan precies worden aan
gegeven welke mate van ongelijkheid de maatscbappij 
kan verdragen. Zoveel is duidelijk, dat grote verscbil
len in materiele welvaart, gepaard gaande met de grote 
nadruk op de bijzondere waarde van die materiele 
rijkdom, de verhouding in de samenleving zwaar op 
de proef stellen. Er zijn echter ook andere waarden en 
juist socialisten dienen daarvoor oog te hebben. In 
diepste wezen is de verzelfstandiging van mensen voor 
hen pas dan zinvol, als dat tot waardering en respect in 
de gemeenschap leidt. Erkenning van eigenwaarde 
moet van anderen komen. Gelijkwaardigbeid moet 
beleefd worden, ook door mede-mensen die door 
opleiding of zakelijk beroep niet zo goed in de markt 
liggen. Vrijwel iedereen - mits niet zwaar gehandi
capt - is wei ergens goed in. Ook in de sport, de mu-
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ziek en andere min of meer ludieke bezigheden kan 
men tot opmerkelijke en soms zelfs goed beloonde 
prestaties komen. Voorwaarde is dan wei, dat men de 
kans krijgt. Dat nu veronderstelt een samenleving, die 
mensen de gelegenheid geeft zich ook in die andere le
vensbereiken van muziek, cultuur en sport te ont
plooien. Dat is dan de ratio voor de koppeling van in
dividualisering aan een sociaal bestel met voorzienin
gen voor niet aileen onderwijs, maar ook voor de cul
turele ontplooiing van economisch zwakkeren. Dat is 
niet slechts een kwestie van sociale moraal of sociale 
ethiek, maar ook een logische consequentie van ver
ruimd cultureel denken, kortom: van voortgaande 
ontwikkeling; van beschaving dus . 

Milieuzorg en welvaartsgroei 
Vanuit een oogpunt van milieubehoud is de wereld uit 
zijn voegen geraakt. De expansieve mensensoort heeft 
het leefmilieu onomkeerbaar veranderd en geschon
den. Dat inzicht begint door te dringen in de meer wel
varende ontwikkelde samenlevingen. Het wordt nog 
niet gedeeld door het economisch achtergebleven dee! 
van deze planeet. Daar voltrekt zich in een vee! sneller 
tempo datgene, wat ook onze voorouders in een trager 
tempo hebben misdaan aan natuur en milieu. We kun
nen ze dat nauwelijks kwalijk nemen. Ontwikke
lingslanden hebben te maken met een onomkeerbaar 
proces van een grote bevolkingsgroei en een niet te be
heersen trek van het platteland naar de steden. Ben 
nieuw evenwicht is niet in zicht, maar zal moeten wor
den gezocht langs de lijnen van een houdbare ontwik
keling, zoals globaal aangegeven in het Brundt/andt
rapport. 4 W aar het rij kere Westen nog worstelt met 
het terugdringen van de verwerking van het vele afval 
van de daar gevestigde industriele samenleving, kan 
moeilijk van een gepantenteerde eindoplossing wor
den gesproken. De oplossing zal moeten worden ge
zocht langs de weg van een weliswaar moderne maar 
meer milieu-vriendelijke landbouw en een meer op 
kringloopprocessen gerichte exploitatie van grond
stoffen. Dat zal allemaal moeten gebeuren met een 
naar verhouding vee! schonere industrie. 
Voor een enigszins houdbare ontwikkeling is nogal 
wat nodig. In de rijke Ianden zal men beduidend meer 
moeten betalen voor de grondstoffen en de agrarische 
produkten van de arme Ianden. Br zal ook vee! meer 
geld moeten worden vrijgemaakt om grensoverschrij
dende en wereldomvattende verontreiniging van wa
ter, bodem en atmosfeer tegen te gaan. Dat kan wel
vaart kosten en dus weerstand opleveren. Vee! zal af
hangen van de houdbaarheid van een royale energie
voorziening als de belangrijkste materiele basis voor 
die welvaart. Ook de demografische ontwikkeling is 
bepalend. Als er echte energieschaarste komt (wat al
lerminst zeker is!), dan zal er uiteindelijk meer mense
lijke arbeid (zonder vee! energetisch-mechanische 
hulpmiddelen) op een naar verhouding lonende basis 
beschikbaar moeten zijn voor de instandhouding van 
waardevolle, natuurlijke hulpbronnen en voor de te
rugwinning van schaarse grondstoffen. Ook in ont
wikkelingslanden zal de groei van het inkomen en de 
aanpassing van de economische organisatie ruimte 
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moeten Iaten voor het lonend gebruik van menselijke 
arbeid voor de instandhouding van het arsenaal van 
potentieel belangrijke en waardevolle grondstoffen. 
Het restbestand van de voor de klimaatregeling on
misbare regenwouden zal moeten worden ontzien. 
Ben zekere mate van materiele welvaart en ook van 
welvaartsverdeling in de ontwikkelingslanden lijkt no
dig om voor een dergelijk beleid de nodige medewer
king te krijgen. De reis volgens het spoorboekje van de 
houdbare ontwikkeling zal voor de arme Ianden via 
het tussenstation van een zowel mens- als milieu
gericht groeibeleid gaan, waarbij de voordelen van 
materiele groei de voorwaarden scheppen voor een 
meer breed aanvaarde zorg voor het milieu . 
Ook in de rijke Ianden-zal de welvaartsverdeling niet 
los gezien kunnen worden van de medewerking aan 
een meer stringent milieu- en grondstoffenbeleid. De 
daarvoor nodige offers zullen niet door een of door 
slechts enkele Ianden kunnen worden opgebracht. Bo
vendien lijkt het op zijn minst onwaarschijnlijk, dat 
die offers en de daaraan verbonden kosten kunnen 
worden afgewenteld op consumenten, die qua inko
men sterk verschillen in draagkracht . De spreiding van 
de lasten van het milieubeleid is vermoedelijk even no
dig als de spreiding van de kennis over de noodzaak 
van dat beleid. Zo gezien, is er een verband tussen so
ciaal beleid en milieubeleid. Het politiek meer tot zijn 
recht Iaten komen van het milieu gaat blijkbaar toch 
samen met vermindering van de ongelijkheid. 
Om het milieu tot zijn recht te Iaten komen, is er nog 
iets meer nodig. Br moet ook bereidheid zijn tot enige 
gedeelde ontbering. Daarmee wordt dan niet bedoeld 
het aanvaarden van ouderwetse armoede, maar veel
eer het afzien van die welvaart die een voor het milieu 
te hoge prijs heeft. Ook bier is sociaal beleid, gericht 
op minder ongelijkheid, voorwaarde. Grote welvaarts
verschillen rich ten de minder-bedeelden op het belang 
van uitsluitend materiele ontplooiingsmogelijkheden. 
Daar zijn grenzen aan verbonden, voorzover die bij 
gelijke verdeling te groot beslag zouden leggen op 
grondstoffen en milieu. Voorts vereist het rnilieube
lang een toenemende waardering en opwaardering van 
culturele naast materiele waarden. De infonnatie
technologie, die in vele opzichten milieuvriendelijk is, 
kan ons hier een heel eind op weg helpen. Men mag 
daar niet alles van :verwachten en stellig niet de vor
ming van een collectief en effectief wereld-verbreid 
milieugeweten. s Het kan echter wei de spreiding van 
kennis over verbeterd milieugedrag versnellen. 

Onze kennis van wat goed of slecht is voor het milieu, 
is onvolledig. Dat zal wei zo blijven. We zijn immers 
zelf dee! van het milieu. Niemand kan zich met een he
licopterblik ver verheffen boven de natuur en boven 
de weg, die de evolutie zal gaan. Dat proces immers 
kent een andere tijdrekening dan wij mensen zullen 
beleven. Wei kan worden gesteld dat het mechanisine 
van de overleving van de sterkste soorten en variaties 
minder dan de helft van het verhaal is. Ook het voort
bestaan van tijdelijk zwakkere levensvormen en het 
beschikbaar hebben van beschermde plaatsen voor die 
levensvormen is van een grote betekenis . Op deze rna-



nier blijven planten en dieren behouden, die later on
der geheel andere milieu-omstandigheden meer le
vensvatbaar kunnen blijken. Het zijn in het bijzonder 
de veranderingen in het milieu en dus in die levensom
standigheden, die in wisselwerking met de mecha
nismen van het Ieven de bron zijn van voortdurende 
veranderingen. 
De in de levende natuur terug te vinden orde sluit de 
chaos niet uit. Die kan zelfs een kind van de chaos 
zijn . 6 Wij mensen mogen ons dan ook niet opwerpen 
tot superdeskundige rentmeester van het milieu. Wij 
zullen het grotendeels met wat wetenschappelijke ken
nis, maar ook met intultie en feeling moeten doen. Dat 
is geen schande, maar een zeer existentieel gegeven. 
Daarom past ons enige bescheidenheid. Simplistische 
opvattingen over onze rol en door lot en wetenschap 
opgedrongen beheerstaken hebben veel ellende ver
oorzaakt. Tegen die achtergrond moet er afstand wor
den genomen van het knalgroene socialisme, waarin 
het allesomvattende milieubeleid in naam van het 
nieuwe proletariaat van bedreigde dieren en planten 
tot de allerhoogste prioriteit is verheven. Daarmee zou 
men dezelfde fout maken als eertijds het commu
nisme, dat in naam van ontwikkeling en gelijkheid 
over de fundamentele mensenrechten heenwalste. 
Het milieu moet veel aandacht hebben, maar niet meer 
en ook niet minder dan in overeenstemming is te bren
gen met de zeer politieke opdracht van de sociale en 
culturele ontplooiing van mensen op basis van vrijheid 
en gelijkheid. Wie zich aan de wereld onderwerpt, kan 
haar niet veranderen. 

Hierboven is betoogd, dat rnilieubeleid sociaal beleid 
veronderstelt en daarmee ook het afzien van niet goed 
te verdelen en in dat opzicht ook niet houdbare mate
riele welvaart. Er is nog een tweede scbakel. De nu 
overal actuele strijd tegen de verontreiniging van wa
ter, bodem en Iucht, kost niet alleen geld en veel be
stuurlijke inspanning, maar ook veel samenwerking 
van besturen. Die samenwerking is ook nodig voor de 
aanpak van grensoverschrijdende verontreiniging. 
Met het schoonvegen van het eigen straatje en het op 
orde brengen van het eigen huis, is men niet klaar. De 
aantasting van de ozonlaag, de mogelijke bedreigin
gen voor het klimaat van de voortgaande kaalslag van 
de regeawouden en de nog steeds wijd verspreide zure 
regen, vergen meer bestuurlijke coordinatie dan is 
voorzien in de bestaande landsgrenzen overscbrijden
de samenwerking. De markt kan dit in geen geval ver
zorgen. De overheden zullen het moeten doen. Zij zijn 
ook bier de aangewezen bondgenoot in de strijd tegen 
de vervuiling van deze planeet. 
Coordinatie is hier belangrijker dan concurrentie. 
Voor die coordinatie zullen de nationale overheden de 
nodige beleidsruimte moeten krijgen en die ook moe
ten kunnen overdragen aan uitvoeringsorganen op het 
supra-nationale vlak. Dat betekent ook een centrale 
sturing op basis van een internationaal milieubeleid en 
bet concept van de houdbare ontwikkeling. Daarmee 
is een tweede sterke schakel tussen milieubeheer en so
cialisme gegeven in de zin van een overkoepelende or
dening. 

De markt en de verdeling van inkomen en werk 
Er is veel, dat pleit voor een markt-economie. De me
dedinging verdeelt en beperkt de macht van de grote 
organisaties op het gebied van de produktie en de han
del. De vrijheid om - binnen algemene regels - te 
produceren en te distribueren voor de koopkrachtige 
vraag, bevordert de dienstverlening en de keuzemoge
lijkheden in het aanbod voor de consumenten. Een 
naar het buitenland open markt-economie bevordert 
bovendien een grensoverschrijdende arbeidsverdeling 
met een uiteindelijk boger en voor lage-lonen-landen 
groeiend welvaartsniveau. 
Men behoeft geen liberaal te zijn om het hiermee eens 
te zijn. Een streng doorgevoerde nationale plan
economic blijkt met zijn onvermijdelijke klant
onvriendelijke en behoudende bureaucratic zoveel na
delen te hebben, dat de daarmee te verkrijgen buffer 
tegen werkloosbeid in meer dan een opzicbt te duur 
wordt betaald. Dat heeft democratisch-socialisme in 
West-Europa niet verhinderd om in samenwerking 
met de ondernemingen en de sociale partners te stre
ven naar meer economische stabiliteit met behulp van 
planning. In Nederland, maar vooral in Frankrijk 
heeft de staat met een indicatieve planning ricbting 
trachten te geven aan de markt. Dit systeem is in de pe
riode van opbouw en groei na de oorlog van veel nut 
geweest. Ontwikkelingen in de techniek konden echter 
evenmin worden gepland als ontwikkelingen op de we
reldmarkt konden worden beheerst. De schaalvergro
ting, de energiecrisis en vooral het volledig loslaten 
van de wisselkoersen, gooiden zand in de niet of nau
welijks op elkaar afgestemde planningsmachines van 
de afzonderlijke Ianden. 
Een boven-nationale aanpak past meer in deze tijd en 
dit stadium van ontwikkeling. De Europese Gemeen
schap komt daarvoor bet eerst in aanmerking als mo
gelijk stuurbaar verbond van staten. De nu berleefde 
pogingen om een echt begin te maken met een econo
mische en monetaire unie zullen wel succes moeten 
hebben voor er op dat niveau aan een zekere mate van 
overkoepelende sturing kan worden gedacht. Er is 
echter geen reden om de markt-georienteerde plan
ning op te geven. Een houdbare ontwikkeling vergt 
een samenbangende sturing op een grensoverschrij
dende scbaal. In Europees verband kan daarmee een 
begin worden gemaakt. 

Socialisten mogen en kunnen geen genoegen nemen 
met werkloosbeid, die beduidend boger dan onverrnij
delijk is voor een goede werking van de arbeidsmarkt. 
De crisis van het begin van de jaren '80 zadelde ons op 
met een werkloosheidspercentage, dat vele malen bo
ger is dan de zogenaamde frictie-werkloosheid. Nie
mand mag blijvend of langdurig worden uitgescha
keld. Bij de bestrijding van bovenmatige, structurele 
werkloosheid doen zicb een aantal mogelijkheden 
voor. Verkorting van de arbeidsduur, loonmatiging, 
bevordering van de investeringen, meer onderwijs en 
voortgezette scholing komen in aanmerking. Aan die 
verschillende mogelijkheden zitten niet alleen prakti
sche maar ook principiele kanten. 
Als middel voor de bevordering van de werkgelegen-
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heid had en heeft de overheid de mogelijkheid om met 
overheidsdeelneming en ondernemende initiatieven 
zelf tot verruiming van produktie en groei bij te dra
gen. Dat instrument is nu vee! moeilijker toe te passen 
dan in de periode van industriele opbouw. Er komt nu 
vee! meer innovatie en marktkennis bij kijken dan 
destijds bet geval was. De sterk concurrerende verhou
dingen op de wereldmarkt en het sterk gegroeide aan
bod van goederen maken, dat deze vlucht naar voren 
in het kader van een gemengde economie niet het mid
del bij uitstek kan zijn voor bet realiseren van volledi
ge werkgelegenheid. 

Onder deze huidige omstandigheden gaat de aandacht 
meer naar acties gericht op een betere werking van de 
arbeidsmarkt. Tot voor kort leek de verkorting van de 
arbeidsduur bet middel om ruimte te maken op deze 
arbeidsmarkt. De vakbeweging en de democratisch
socialistische partijen zaten hier op een lijn en nog 
steeds is ADV een niet te verwaarlozen instrument. 
Dit mesje is echter wei hotter geworden en in geen ge
val meer geschikt om op korte termijn de meeste Iang
durig werklozen aan het werk te krijgen. ADV Ieidt 
namelijk tot een tekort aan nu reeds schaarse kwalitei
ten op de arbeidsmarkt en geeft geen garantie voor de 
inschakeling van de veelal te weinig geschoolde achter
blijvers en werkzoekenden. Een meer gericht beleid is 
nodig. De knelpunten, waar dat beleid meer concreet 
op moet inspelen, zijn het vergroten en aanpassen van 
het aanbod van aanvullende scholing en de motivatie 
om a! of niet via scholing werkervaring op te doen. Die 
bereidheid kan niet los worden gezien van het geringe 
verschil tussen minimumloon en uitkering en de daar
mee verbonden geringe materiele motivatie om werk
loosheid en uitkering in te wisselen voor de aan gere
geld werk verbonden verplichtingen. 
De situatie plaatst het socialisme voor een principiele 
keuze. Door in bet bijzonder voor jeugdigen de uitke
ring te korten en voor een dee! te vervangen door de 
verplichting om werkervaring op te doen en zich te Ia
ten scholen met een bijbehorende toelage, worden in 
de verzorgingsstaat verworven rechten aangetast. Dat 
roept verzet op, niet aileen bij de direct-belanghebben
den maar ook bij de werkenden, die daarmee de bo
demvoorzieningen van de sociale zekerheid zien aan
getast. Diezelfde meerderheid verzet zich echter bij 
monde van haar vakbonden ook tegen het aan de slag 
he! pen van langdurig werklozen met behulp van subsi
dies voor de werkgevers . Daarvan wordt - niet onte
recht - verdringing van reeds werkenden gevreesd. AI 
met a! dreigt hier een patstelling, waarbij een overwe
gend verdedigende houding niet aan de maat is van het 
probleem. Het onmiskenbare belang van de nog rela
tief grote meerderheid der werkenden en in bet bijzon
der de solidariteit met de groepen rondom het tnodale 
inkomen mogen er niet toe leiden, dat men een kwets
bare minderheid afscheept met een uitkering, maar 
voor het overige in de kou Iaten staan. Dat is niet soli
dair en niet socialistisch. 
Hier past dan ook een actief, meer aanvallend beleid. 
Met dat meer actieve beleid komt het socialisme on
herroepelijk in het vaarwater van bet meer liberale 
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denken over de arbeidsmarkt. In liberale kring wordt 
a! lang gepleit voor een groter verschil tussen uitkering 
en minimumloon en voor een verkleining van de wig 
tussen netto-loon en bruto-loon; en, meer in bet alge
meen, voor een grotere flexibiliteit in de loonvorming, 
met meer afhankelijkheid van de resultaten van de on
derneming. De eerstgenoemde aanpak heeft duidelijk 
het karakter van een inhaalmanoeuvre; de tweede kan 
van meer blijvende betekenis zijn. 
Bepalen we ons eerst tot die eerstgenoemde aanpak. 
Die zal zich moeten rich ten op de jeugdige werklozen, 
die zonder begeleiding en extra scholing niet aan het 
werk kunnen komen. Dit vraagt een intensieve, per
soonlijke begeleiding. Daarin wordt de aanvullende 
scholing met nadruk aangeboden en een afwijzing van 
scholing wordt in materieel opzicht ontmoedigd. Dat 
is, gelet op de gegroeide situatie, niet niks en slechts te 
rechtvaardigen als een noodzakelijke ingreep om een 
verloren sociaal evenwicht te herstellen en het aantal 
drop-outs tot het absoluut overmijdelijke te beperken. 
Het sociale belang van een dergelijk optreden mag 
groter worden geacht dan van verworven rechten. 
Voorwaarde is wei, dat de doelgroep van de jeugdige 
kansarmen in meerderheid baat heeft bij deze meer in
grijpende aanpak. Die moet er namelijk sociaal en cul
tureel beter van worden in de zin van het verkrijgen 
van mogelijkheden tot verdere ontplooiing, die bin
nen en buiten de werksfeer ter beschikking staan. De 
resultaten moeten daarom niet aileen gemeten worden 
in termen van werkgelegenheid maar ook van een 
meer brede maatschappelijke participatie. Aan dat 
laatste kan de overheid vee! doen en wei meer naarma
te de met langdurige werkloosheid en sociale depriva
tie verbonden kosten lager zijn e1;1 er dientengevolge 
meer ruimte is voor deze aanvullende begeleiding. 
En dan de tweede mogelijkheid, die van flexibele loon
vorming. De arbeidsmarkt maakt bij dalende winsten 
en .stijgende lonen meer mensen werkloos dan bij een 
gedeeltelijke maar substantiele aanpassing van de lo
nen aan de resultaten van de onderneming. Omge
keerd kunnen succesvolle ondernemingen meer men
sen in dienst nemen als ze meer loon mogen betalen bij 
grotere winsten. Dit effect is, althans op papier, ge
makkelijk te bewijzen. 7 De methode ligt echter niet in 
de lijn van de vakbeweging en van de voor haar !eden 
zo belangrijke garantie voor periodiek onderhandel
baar vast loon. Meer nog dan bij het aan werk helpen 
van jongeren met behulp van overheidssubsidies zijn 
bier historisch verworven rechten en praktijken in het 
geding. Men zal daarom in die flexibilisering van de 
lonen niet a! te ver kunnen gaan. Toch kan een gedeel
telijke aanpassing van de lonen op deze manier de 
kans op massaal ontslag verminderen en de neiging bij 
ondernemers om meer mensen op vaste contracten in 
dienst te nemen vergroten. 
De afweging is er een tussen volstrekte inkomensze
kerheid op korte termijn en werkgelegenheid op lange 
termijn . Het netto-resultaat kan een duurzame verbe
tering van de werking van de arbeidsmarkt betekenen, 
waardoor grote schokken met blijvende gevolgen, zo
als in het begin van de jaren '80, beter kunnen worden 
opgevangen. Bovendien dringt deze oplossing zich op, 



nu de verruiming van de interne markt in de Europese 
Gemeenschap en de daardoor toegenomen mededin
ging op afstand steeds meer ondernemingen op de 
tocht zet. Met de op werkloosheidsuitkeringen 
bespaarde uitgaven kan een meer flankerend sociaal 
beleid worden gefinancierd. Wat in een periode van 
voortgaande vergrijzing geen overbodige luxe is. 
Men kan zich afvragen waarom dit alles zo nodig 
moet. Er ligt immers voldoende werk op de plank. In 
de ziekenhuizen, in de zorgsector in bet algemeen, 
maar ook op bet gebied van voorzieningen voor het 
milieu, is er nog bijzonder vee! te doen. 
Dat is juist en stellig moet er voldoende ruimte blijven 
op de arbeidsmarkt om menskracht in te zetten voor 
deze zaken. Er moet echter ook geld voor zijn. Het is 
dus een kwestie van afweging als er gepleit wordt voor 
meer flexibele beloning. Onder de gegeven omstandig
heden heeft, althans in Nederland, de overheid te wei
nig financiele ruimte om door investeringen en activi
teiten in de sectoren zorg en milieu de werkgelegenheid 
te verruimen. Pas op langere termijn zou hierin, met 
behulp van het hierboven aangeduide beleid verande
ring kunnen komen. 

Bestuurlijke vormgeving 
Een pleidooi voor bet verschaffen van verschillende 
mogelijkheden van ontplooiing voor mensen in een 
veelvormige samenleving en het terugdringen van de 
beperkingen van de ongelijke verdeling van werk en 
inkomen, zou niet compleet zijn zonder een beschou
wing over de bestuurlijke vormgeving van zo'n samen
leving, waar ruimte wordt geboden voor verschillende 
levensbereiken. Daarmee immers kunnen de gevolgen 
van inkomen uit de markt sociaal en cultureel worden 
opgevangen. 
Pogingen om macht te spreiden en bepaalde sectoren 
in de samenleving meer onafhankelijk te maken, zijn 
eerder ondernomen. V66r en kort na de laatste oorlog 
waren veel politici gecharmeerd van bet corporatisme. 
Vooral christelijke bestuurders zagen er de uitwerking 
in van eigen gedachten over souvereiniteit in eigen 
kring en het subsidiariteitsbeginsel. Zelfbestuur van 
bedrijfstakken en organisaties van maatschappelijke 
zorg en zelfs cultuur zouden de staat op afstand hou
den en de afzonderlijke sectoren de structuur geven 
om de daar spelende belangen goed en deskundig te 
doen behartigen. Een apart bestuursgebouw voor de 
verschillende sectorale belangen met overkoepelend 
bestuur, samengesteld door vertegenwoordigers van 
werkgevers en werknemers en daarin bijgestaan door 
deskundigen, zou spreiding van macht en bundeling 
van deskundigheid bewerkstelligen op bet voor werk 
en welvaart zo belangrijke terrein van macro-econo
misch beleid. 
Liberalen zagen er niets in. Socialisten gaven wei me
dewerking, op voorwaarde van een grote invloed van 
de werknemersbonden. Het systeem had op zijn minst 
de verdienste van een aanzet tot decentrale ordening. 
Het is bij een aanzet gebleven. De succesvolle groei 
van de economie en de ondernemingen in de jaren 
zestig en de schaalvergroting in de Europese markt, 
bekoelden het enthousiasme voor dit in wezen corpo-

ratistische systeem, zodat men afzag van verdergaan
de invoering van zelfbesturende bedrijfsorganisatie. 
Wij hebben er wei de Sociaal Economische Raad en 
- als belangrijkste deelorgaan - het Landbouw
schap aan overgehouden. 
Men kan dus niet stellen, dat de voor 1980 in Neder
land opgebouwde verzorgingsstaat corporatistische 
trek ken heeft. Althans niet in formeel opzicht en zeker 
niet in de economische sector. Ook in het maatschap
pelijk middenveld is bet nog steeds de centrale over
heid, die een groot deel van de verantwoordelijkheid 
draagt voor een goede gang van zaken. In feite deelt ze 
die verantwoordelijkheid met een historisch gegroeid 
conglomeraat van organisaties, die een belangrijke 
schakelfunctie vervullen bij de financiering en de uit
voering. Dat blijkt duidelijk bij de weerstanden tegen 
de huidige bez4inigingen en reoganisaties. Het valt 
op, dat ook de reorganisatie van (en de bezuinigingen 
op) de rijksdienst minstens zoveel voeten in de aarde 
heeft. In beide gevallen stuit de politiek op goed geor
ganiseerd belangen. Van een evenwichtige, bestuurlij
ke vormgeving met een goed ingebouwde afweging 
van de vele andere belangen is geen sprake. 
De voorbeelden van verstarrend corporatisme liggen 
voor bet oprapen: verkeersleiders, specialisten e.d. Er 
gaan jaren overheen, voordat er in onderhandelingen 
een compromis met deze deelbelangen is bereikt. Toch 
mag men zich bij bet zoeken naar een betere bestuur
lijke vormgeving niet blind staren op deze weerstan
den en voor de definitieve oplossing van deze proble
men zijn heil zoeken bij de privatisering en de tucht 
van de markt. Men komt dan in bet vaarwater van de 
neo-conservatieve en liberale voorstanders van de pri
vatisering. Voor hen draait het bij de overheid om de 
parlementaire democratie en de door wet en recht te 
verdedigen fundamentele mensenrechten. Zij erken
nen de noodzaak van collectieve voorzieningen, maar 
achten die niet per se een zaak van de overheid. Zij wil
len veel ruimte voor de mededinging op de markt en 
hebben er weinig bezwaar tegen als de overheid terug
treedt en in de maatschappelijke zorg, de gezond
heidszorg en de cultuur de invloed van geld en spon
sorslaattoenemen. 
Socialisten kunnen en mogen daar geen vrede mee 
hebben. Zij moeten een eigentijds antwoord vinden op 
de vraag naar een meer gedecentraliseerde vorm van 
aanvullend bestuur, om de nieuw verworven zelfstan
digheid in verschillende levensbereiken veilig te stel
len, zonder de staat de mogelijkheid te ontnemen ef
fectief te waken tegen bet grensoverschrijdende impe
rialisme van deelbelangen. De centrale overheid moet 
bovendien bet laatste woord behouden bij de verde
ling van middelen. Als de algemene toestand en de ex
terne omstandigheden dat. vereisen, zal die staat de be
voegdheid en ook de macht moeten hebben om de ver
deling aan te passen. Dat betekent, dat de macht van 
de centrale overheid aan de maat moet zijn van de ge
zamelijke macht van de deelbelangen. 
Dat die deelbelangen voldoende invloed verkrijgen 
om te voorkomen, dat bij bet ingrijpen van de centrale 
overheid de belangen van hun clienten onevenredig 
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worden geschaad, is geen slechte zaak. Zij moeten 
echter niet de dienst uitmaken. 

Wat betekent dit alles nu voor een socialistische visie 
op het bestuur? Hoe kan dat bestuur ertoe bijdragen, 
dat mensen meer vrijheid, maar ook meer gelijkheid 
ervaren, gegeven de verscheidenheid van hun cultuur 
en aanleg? Hoe kan het bestuur vorm geven aan een 
maatschappelijk compromis, waarin het evenwicht 
tussen meer centraal en meer decentraal bestuur is ge
waarborgd en waarbij voor een ieder in afzonderlijke 
levensbereiken voldoende mogelijkheden van ont
plooiing en zorg worden aangeboden? 
Een bestuur, dat aan die eisen voldoet, zal er voor 
moeten waken, dat het aanbod van ontplooiingsmo
gelijkheden en zorg niet overwegend wordt bepaald 
door de betekenis, die personen of groepen hebben 
voor de marktsector. In de ontwikkeling van de be
schaving zijn andere levensbereiken dan de produktie 
van materie!e goederen van vitaal belang geworden. 
Daarvoor moet ruimte zijn . De daarvoor nodige be
scherming door bijvoorbeeld zelfregulering of zelffi
nanciering in een sector mag echter niet tot autonoom 
corporatisme ten koste van andere legitieme deelbe
langen in die sector leiden. Deze bescherming mag 
geen verkokering worden. Zij mag slechts zover gaan, 
als nodig is om de sociale grondrechten op onderwijs, 
culturele ontwikkeling en zorg te behoeden voor onge
lijke kansen, deprivatie van minder weerbare mensen 
en culturele vervlakking. De daarvoor nodige centrale 
sturing moet garant staan voor zoveel zelfstandigheid 
in het beheer en de ontwikkeling binnen de sectoren als 
nodig is om de verschillende sociale en culturele claims 
goed tot hun recht te Iaten komen. Dat houdt een ge
deelde verantwoordelijkheid in en dus in controleer
bare bestuursovereenkomsten zichtbare compromis
sen met de vertegenwoordigers van het beleid in deaf
zonderlijke sectoren. 
De op deze manier gestructureerde plurale samenle
ving zal bij voortduring onder druk staan van interna
tionale ontwikkelingen. Ze is afhankelijk van instand
houding en van de groei van het econornisch draag
vlak. Ze is daarmee ook afhankelijk van de goede 
voortgang in de internationale samenwerking. Die zal 
verder gestalte moeten krijgen. De nationale staat mag 
dan geen struikelblok zijn; eerder springplank. Op het 
trans-nationale vlak zullen de welvaart-genererende 
voordelen van de vrije markt ten volle moeten worden 
uitgebuit. De nadelen in sociaal en cultureel opzicht 
zullen vooral in de bestuurlijke onderbouw moeten 
worden opgevangen. De uitgangspunten voor een 
goed sociaal beleid en niet te vergeten milieubeheer 
zullen op het allerhoogste niveau moeten worden ge
respecteerd. 

Verreikende aspiraties 
In deze beschouwing over het socialisme op het grens
vlak van pragmatiek en ideologie is zelfs niet in hoofd
lijnen alles aangestipt van wat tot de aspiraties van het 
socialisme kan worden gerekend. Die aspiraties reiken 
ver. Ze veronderstellen de innerlijke samenhang van 
cultuur, techniek en kunst. Ook bestuur en organisatie 
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vormen onderdeel van dat geheel. Organisatievormen 
in de samenleving zijn evenzeer onderdeel van de tech
niek, als van de cultuur. De wisselwerking tussen de 
economische en de sociale en de culturele ontwikke
ling moet bevorderd worden. Kunst en cultuur zijn 
niet iets voor later. Zij horen bij de gewenste verande
ring en de voortgang in de samenleving. Men kan met 
die culturele ontwikkeling niet wachten tot de laatste 
min-bedeelde in materieel opzicht op gelijk niveau is 
gekomen. Dat geldt overigens ook voor het milieube
leid. Ook daarmee kan men niet wachten tot de 
laatsten van de thans nog minder ontwikkelde volken 
de planeet geheel ten eigen bate hebben gekoloniseerd. 

Het socialisme behoeft dus niet op sterk water te wor
den gezet. Het moet wei aandacht hebben voor en wer
ken aan de consolidatie van sociale en culturele ver
worvenheden. Dat betekent een bestuursstructuur, 
waarin afzonderlijke organen garant zijn voor de uit
voering en het beheer van diensten, respectievelijk 
voorzieningen, die het inmiddels verkregen pakket 
aan sociale en culturele voorzieningen veilig stellen. 
Anderzijds betekent dat voor het bestuur het handha
ven en verder uitbouwen van het noodzakelijke econo
mische grondvlak. Daarin mag de markt zeer zeker 
een grote rol spelen. Bestuur, ook op het hogere ni
veau, moet echter voldoende krachtig zijn om de 
noodzakelijke overdrachtsuitgaven te kunnen garan
deren. In de koppeling van houdbare economische 
groei met de verdeling van de resultaten van die groei 
ten behoeve van de sociale en culturele vooruitgang, 
ligt de historische opgave van het socialisme. 
Dat houdt dan tegelijkertijd de niet geringe opgave in, 
om grensoverschrijdend te denken en niet aileen aan
dacht te hebben voor decentraal, maar ook en in toe
nemende mate zelfs voor centraal bestuur. Dat centra
le bestuur moet echter gefundeerd zijn in een degelij
ke, zware onderbouw. 

Er is nog een lange weg te gaan. Kernvraag was en is, 
of socialisten daarbij een eigen en goed gevoel voor 
richting hebben. Een blauwdruk hebben ze niet. Maar 
ze hebben wei in de hierboven aangegeveJil zin een 
kompas voor de ontelbaar velen, die het maatschappe
lijke ideaal van meer gelijkheid en vrijheid willen 
nastreven. In die zin is het socialisme een moreel en te
gelijkertijd bestuurlijk project, waarin eerlijk gedeel
de ontbering niet het eindpunt is, maar het begin van 
een zowel materiele als culturele groei. 
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Het de bat moet eigenlijk nog beginnen 
Kanttekeningen bij een WBS-rapport 

In het zomernummer van SenD publiceerden we een 
door redacteur Ger Verrips geschreven bespreking van 
Paul Kalma's Het socialisme op sterk water. Hieron
der drukken we nog twee andere commentaren af, van 
de hand van Wim Meijer, vice-voorzitter van de 
PvdA-fractie in de Tweede Kamer, en van Ger Harm
sen, historicus en oud-hoogleraar aan de Rijksuniver
siteit van Groningen. 

Nederland verkeert in de jaren tachtig, in een soort 
ideologisch vacuum, aldus Paul Kalma in Het socialis
me op sterk water. Achtereenvolgens zagen we de do
minantie van het naoorlogse verzorgingsstaat-socia
lisme en in de jaren zeventig de liberale reactie daarop. 
Het thans ontstane vacuum zou door de PvdA kunnen 
worden opgevuld als zij haar eigen oppositiecultuur, 
zoals Kalma het noemt, weet te ontvluchten en in het 
bijzonder haar imago van drammerigheid en klagerig
heid van zich weet te schudden. 
Maar voor het zover is, voordat de sociaal-democratie 
een dominante positie inneemt, zal zij de identi
teitsproblemen waarmee zij worstelt, te boven moeten 
zien te komen. Niet door een vlucht naar voren, dat 
wil zeggen door haastig op zoek te gaan naar antwoor
den op de meest uiteenlopende nieuwe uitdagingen; de 
vernieuwing van de PvdA begint, aldus Kalma vrij 
vertaald, door zich grondig rekenschap te geven van 
de eigen voorgeschiedenis. Met andere woorden, terug 
naar de authentieke uitgangspunten opdat een derge
lijke terugblik kan helpen bij het formuleren van het 
programma waarmee de toekomst vorm kan krijgen. 
Daarbij past het afwerpen van een onbestemd verlan
gen naar radicale maatschappijhervorming, van het 
utopisch socialisme van de maakbare samenleving en 
de nieuwe mens. Dit bezorgt de PvdA een latent rnin
derwaardigheidscomplex ten opzichte van hetgeen is 
bereikt - met aile gevolgen van dien voor haar prak
tisch-politieke opstelling. Voor minderwaardigheids
gevoelens is ook geen aanleiding, want zonder de over
dreven historische belasting van de socialistische ideo
logie ontstaat het beeld van een sociaal-democratie, 
die de burgerlijk-Iiberale samenleving in belangrijke 
mate heeft bijgestuurd door het kapitalisme ingrij
pend te corrigeren, de parlementaire democratie te 
versterken en door de collectieve sector dienstbaar te 
maken aan de belangen van de burger. De PvdA heeft 
een grote bijdrage geleverd aan de totstandkoming 
van de verzorgingsmaatschappij en is met het heersen
de systeem, de daarbij behorende belangen verbonden 
geraakt. De sociaal-democratie moet daaraan voor 
een belangrijk dee! haar eigenwaarde ontlenen. Met 
andere woorden, de sociaal-democratie moet zich vee! 
meer rekenschap geven van haar eigen succes. 

Kalma ziet Iangs deze lijn ook de contouren van een 
politiek programma dat zijn zwaartepunt moet vinden 
in 

een verdediging van zg. rechtsorde van de arbeid 
waarbij bestrijding van de werkloosheid eerste 
prioriteit heeft; 
een verdere democratisering van het openbaar 
bestuur en van maatschappelijke organisaties; 
een pragmatisch beheer van de collectieve sector. 

Een dergelijke programmatische aanpak moet ge
paard gaan met een stijl van optreden die gekenmerkt 
wordt door zakelijkheid en openheid. 
Kalma's keuze voor het nieuwe reformisme gaat ge
paard met een oproep om de ambities van de sociaal
democratie, en de politiek in het algemeen, te relative
reo. De zelfopgelegde beperkingen in doelstellingen en 
instrumenten leiden zo tot een minimaal socialisme, 
dat de pretentie heeft opgegeven een algemene visie op 
mens en maatschappij te ontwikkelen. Het tijdperk 
waarin de sociaal-democratie behalve een politieke 
partij ook een culturele beweging (cultuursocialisme) 
geacht werd te zijn, is voor Kalma voorgoed afgeslo
ten. We kunnen het beroep op mythe en utopie missen 
en kunnen ons, aldus Kalma, de keuze permitteren om 
de rationaliteit in de politiek centraal te stellen. 
Spreiding van ink omen, kennis en macht is in de visie 
van Kalma nog altijd een bruikbare keuze voor de 
PvdA, maar dan wei voorzien van een nieuwe inter
pretatie waarin spreiding van inkomen minder in het 
teken dient te staan van het gelijkheidsideaal en meer 
op het recht op een zelfstandig, door middel van ar
beid verworven inkomen is gericht. Het inkomensbe
leid moet meer in verband worden gebracht en even
tueel ondergeschikt worden gemaakt aan het werkge
legenheids- en arbeidsmarktbeleid. Bij de spreiding 
van macht dient de controle op machtsuitoefening 
centraal te staan, en niet de vermindering van macht 
en van machtsconcentraties als zodanig. De spreiding 
van kennis, tenslotte, moet nadrukkelijk dienstbaar 
worden gemaakt aan de spreiding van inkomen en 
macht. Het gaat daarbij vooral om vergroting van de 
weerbaarheid op de arbeidsmarkt en beperking van 
machtsmisbruik in de sfeer van politiek en bestuur. 
De bestuurlijke schaal waarop dit streven gestalte 
moet krijgen, is uitermate belangrijk. Kalma neemt 
stelling tegen te grote verwachtingen van bestuurlijke 
decentralisatie. Hij legt de nadruk op het belang van 
het nationale niveau als plaats waar de sociaal-demo
cratie haar doelstellingen moet realiseren. 

lndividualisering 
Tot zover in enkele pennestreken een weer gave van de 

·inhoud van Paul Kalma's boek Het socialisme op 
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sterk water. Kalma behandelt een groot aantal onder
werpen in zijn publikatie. In dit verband kunnen wij 
slechts op enkele aspecten ingaan. Dat zullen wij doen 
in een meer kritisch-beschouwende zin. Maar eerst 
nog een opmerking vooraf. 
Met het boek van Kalma wordt een nieuwe bijdrage 
geleverd aan de reeks recente publikaties van de Wiar
di Beckman Stichting over de achtergronden en ont
wikkelingen in de hedendaagse sociaal-democratie. 
De WBS Ievert daarmee een onmisbare bijdrage aan 
wat tamelijk pretentieus de vernieuwingsdiscussie in 
de PvdA wordt genoemd. Het socialisme op sterk wa
ter is, gegeven de inhoud van het hoek, geen goede 
- want gemakkelijk verwarring zaaiende - titel. De
ze veroorzaakte aanvankelijk ook onnodige mis
verstanden in eigen kring en daarbuiten. Het tegen
draadse karakter van het hoek kan evenwel een be
langrijke functie vervullen in de plaatsbepaling van 
onze beweging. De eigensoortige, kritische maar loya
le beschouwingswijze van Kalma biedt vee! stof voor 
discussie, confrontatie en herkenning. Hier is een so
ciaal-democraat aan het woord die de toekomst van 
zijn beweging met grote betrokkenheid en genegen
heid volgt. 
De publikatie moet ook in de kring van staf en curato
ren het nodige hebben losgemaakt. De opmerkingen 
in een woord vooraf van J. Th.J. van den Berg, direc
teur van de WBS, lijken immers niet voor tweeerlei 
uitleg vatbaar. 'Staf en Curatoren beschouwen deze 
studie als een eigen en doe/bewust geprovoceerde bij
drage aan het vernieuwingsdebat in de PvdA, niet Ian
ger meer met een "col/ectief" karakter, maar - na 
het werk van de commissie-Pronk - met een noodza
ke/ijkerwijs meer individue/e toon en stijl. ' Uit deze 
woorden van Van den Berg blijkt dat de herorientatie 
van de sociaal-democratie op beginselen en methode 
in dit stadium noodzakelijkerwijze individueel getint 
is en kennelijk nog weinig collectieve wilsvorming 
kent. In dat Iicht moeten ook mijn opmerkingen wor
den beschouwd. 

In de benadering van Kalma wordt de sociaal-demo
cratie vooral gekenmerkt door een methode. De keuze 
voor versterking van de reformistische variant van de 
sociaal-democratie, de afwijzing van wat wordt ge
noemd het cultuursocialisme legt de aandacht vooral 
bij de wijze van realisatie van programma en beginse
len. Deze reductie van de sociaal-democratie tot me
thode leidt tot wat Kalma omschrijft als minimaal so
cialisme. Teveel pretenties kunnen een schadelijke 
werking hebben en onnodige teleurstelling veroorza
ken. Maar een zienswijze die leidt tot een !outer prag
matische beweging, die het belang van de rationaliteit 
in de keuze van de middelen en instrumenten voorop 
stelt, loopt het gevaar dat haar achterban te weinig in
spiratie en perspectief wordt geboden. Ideologie die 
als ballast gaat werken, die vernieuwing en dynamiek 
in de weg staat, moet overboord. Maar tegelijkertijd 
moet de sociaal-democratie een eigentijdse visie ont
wikkelen op de verantwoordelijkheid en samenhang 
in de samenleving. Dit vraagt nieuwe ideologische zin-
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geving. Deze notie wordt door Kalma niet voldoende 
behandeld. 
Hij wekt daardoor mede de indruk bepaalde 
vraagstukken in een beperkt kader te beoordelen. Dit 
is b.v. het geval met de beschouwing over individuali
sering. Kalma steekt tamelijk kritiekloos de Joftrom
pet over de individualisering. Dat individualisme nim
mer zonder meer gelijk moet worden gesteld met on
maatschappelijk is juist. Dat individualisme een im
puls heeft betekend voor vrijheid, vooruitgang en 
emancipatie dient ook niet te worden bestreden. De in
dividualisering van de samenleving heeft onmisken
baar grote betekenis en dient als zodanig positief te 
worden gewaardeerd. Maar er is ook een andere kant, 
die onderbelicht blijft in de studie van Kalma. 
In een samenleving die sterk individualiseert, ontstaat 
tegelijkertijd een grote behoefte aan samenhang, aan 
referentie aan de gemeenschap. Ben van de grote pro
blemen voor de sociaal-democratie is naar mijn opvat
ting dat dit probleem onvoldoende serieus wordt ge
nomen. Het lijkt soms of er een soort verlegenheid 
ontstaat als een van de grote emancipatie-idealen, na
melijk broederschap, in deze tijd nieuwe inhoud moet 
krijgen. De solidariteitsformules zijn soms versleten, 
soms verbureaucratiseerd en zijn mede door de sterke 
individualiseringstendens dringend toe aan nieuwe in
houd. Dat betekent echter tegelijkertijd een oproep 
tot bet opnieuw tot Ieven brengen van een ethisch im
peratief in de politiek, het ontwikkelen van nieuwe 
normen voor de relatie tussen individu en gemeen
schap. 
Kalma heeft ook weinig oog voor de problemen die het 
individualiseringsproces begeleiden, zoals vervreem
ding, egocentrisch gedrag, wegvallen van sociale con
trole, e.d. Hier ligt een nieuwe uitdaging voor de poli
tiek, namelijk om in een zich individualiserende cul
tuur nieuwe vormen van solidariteit en gemeenschaps
zin te organiseren. Daarom kan de crisis in de verzor
gingsmaatschappij ook niet, zoals Kalma doet, 
worden teruggebracht tot een organisatieprobleem. 
Natuurlijk is een betere rechtsorde van de arbeid, een 
betere functionerende overheid van belang. Maar de 
verzorgingsmaatschappij is, afgezien van p,roblemen 
met betrekking tot structuur, organisatie en volume, 
vooral in moeilijkheden gekomen vanwege een solida
riteitsformule waarvan de uitwerking in deze tijd pro
blematisch is geworden. Wat zijn de rechten en plich
ten van het individu, hoe manifesteert gemeenschaps
zin zich in deze tijd, welk appel wordt er gedaan op de 
verantwoordelijkheid van individu en organisaties? 
De beantwoording van deze vragen vraagt ontwikke
ling van nieuwe normen en gedragsregels in het ver
keer tussen overheid, individu en gemeenschap. Dit 
onderwerp vormt een blinde vlek in de publikatie van 
Kalma. 
Dat geldt trouwens in breder verband voor het 
vraagstuk van de verhouding van de sociaal-democra
tie tot maatschappelijke organisaties. Kalma brengt 
daarvoor (te) weinig belangstelling op. Meer aandacht 
ervoor zou niet misstaan hebben in een studie waarin 
we bij herhaling worden gewaarschuwd tegen te hoge 
verwachtingen van de mogelijkheden van de politiek. 



In bet traject van organisaties, verbanden, structuren 
tussen de overbeid en de burger krijgt een zeer groot 
dee! van de maatschappelijke activiteiten gestalte. Het 
is bij uitstek het gebied waar de burger verantwoorde
lijkheid voor eigen sociale omgeving kan dragen en 
waar via democratisering nieuwe vormen van mede
zeggenscbap en bebeer kunnen worden ontwikkeld. 
Als Kalma oproept geen overspannen verwacbtingen 
te hebben van participatie van aile geledingen op aile 
niveaus, zijn wij het daarmee eens. Maar om de ont
wikkeling van de democratisering vervolgens aileen te 
zoeken in versterking van de controlefuncties is op
nieuw een eenzijdige keuze. 
Het vernieuwingsproces in de sociaal-democratie 
moet ook een nieuwe belangstelling voor vraagstuk
ken van participatie, medezeggenscbap en medever
antwoordelijkheid kunnen opleveren. 

Een ander aspect dat de aandacht vraagt in de publika
tie van Kalma is de opmerkelijke keuze voor centrali
satie van bestuur. Voor een deel uit opportunistiscbe 
overwegingen (bij wijze van tegenwicbt tegen de heer
sende decentralisatiecultuur), voor een ander deel uit 
principii!le overwegingen ('omdat centralisme een 
werkelijke afweging van belangen mogelijk maakt', 
of 'wie bet centralisme overboard wil zetten, zet de so
lidariteit overboard'). Wij herinneren ons van Kalma, 
zelfs in polemiscbe bijdragen, sterkere beschouwingen 
dan de tamelijk groteske opmerkingen die bij maakt 
over het vraagstuk centralisatie en decentralisatie. Het 
gaat tocb werkelijk niet aan om de decentralisatiege
dacbte af te doen als een liberale utopie en bet centrali
satiestreven neer te zetten als bet kenmerk van solida
riteit. Ook indien Kalma, uit politieke of bistorische 
overwegingen, een grotere betekenis toekent aan de 
mogelijkheden van een centralistisch bepaald beleid, 
dan nog is hij verplicht dat te beargumenteren. 
Wat in de studie ontbreekt is een meer genuanceerde 
verkenning van criteria, die bij de afweging decentrali
satie of centralisatie in bestuur en beleid een rol moe
ten spelen. Hier helpen louter ideologisch bepaalde 
keuzen ons niet veel verder. Soms zal het vanuit so
ciaal-democratisch gezichtspunt wenselijk zijn een af
weging centraal te maken (b.v. bij toepassing van uit
gangspunten van gelijkheid op de inkomensverde
ling), op een ander moment verdient het decentralisa
tiestreven een grotere prioriteit (b. v. bij versterking 
van het lokaal bestuur of een beleidsterrein waarop 
veel differentiatie mogelijk moet zijn). Deze onvoiie-

dige en ongenuanceerde benadering van het centrali
satie- en decentralisatievraagstuk door Kalma is voor
al daarom jammer, omdat een meer adequate behan
deling hiervan het hoofdstuk 'Sociaal-democratie als 
methode' zoveel meer had kunnen verrijken. 

Fundameoteel 
Maar deze min of meer kritische noties over enkele on
derdelen van het hoek wegen niet op tegen de waarde 
van de publikatie Het socialisme op sterk water. Het 
hoek munt uit door heldere en puntige formuleringen. 
Het schetst op een brede en vaak fundamentele wijze 
de afwegingen waarvoor de sociaal-democratie staat. 
Het is - waarschijnlijk ook door de geprononceerde 
visie van de schrijver - een belangrijke bijdrage aan 
het debat in de PvdA. Een debat dat niet eindigt met 
enkele publikaties, maar dat dan pas eigenlijk moet 
gaan beginnen. 
Het is te hopen dat daarbij ruime aandacht wordt ge
geven aan een van de centrale aandachtspunten in het 
hoek: het nieuwe maatschappelijke compromis, waar
van de rechtsorde van de arbeid de uitwerking vormt. 
Het betreft de inspanning om te komen tot een com
promis tussen kapitaal en arbeid, metals inzet voiiedi
ge werkgelegenheid als belangrijke voorwaarde voor 
ontplooiing en eerlijk delen van macht en inkomen 
voor aile burgers. Dit vraagt een prijs, een offer in de 
vorm van medewerking van de werknemers aan eco
nomische efficientie en sociale modernisering van de 
onderneming, afspraken over flexibilisering van dear
beidsmarkt en een zekere differentiatie in de inko
mensontwikkeling. 
Hierbij hoeft de PvdA mijns inziens, in tegenstelling 
tot wat Kalma stelt, haar opvattingen over gekoppelde 
inkomensontwikkelingen niet te Iaten vallen. Integen
deel, er zijn voldoende aanwijzingen dat juist het besef 
van de noodzaak van een samenhangende en eerlijker 
verdeling van de welvaartsgroei een belangrijke voor
waarde is geweest voor een zeer gematigde ontwikke
ling van de arbeidskosten in ons land, en dus een bij
drage heeft geleverd aan een relatief sterke internatio
nale concurrentiepositie. 
Een dergelijke inspanning om te komen tot een nieuw 
maatschappelijk compromis zou op termijn zeer 
waardevol kunnen zijn. Voor de direct belanghebben
den - de werkzoekenden, maar ook in termen van het 
algemeen belang, namelijk een gemeenschappelijk 
perspectief voor de bevolking van dit land. 
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Hollandse kneuterigheid: Kalma bewondert de 
natuur op sterk water 

De grondstelling van Kalma's boek Het socialisme op 
sterk water luidt in a! haar eenvoud dat privaat-kapi
talistische verhoudingen de voorwaarde vormen voor 
een democratisch politiek bestel. Het doorslaggeven
de argument is dat overal waar communisten de macht 
veroveren na afschaffing van het privaat-bezit der 
produktiemiddelen de politieke dictatuur en de staats
terreur hun intrede doen. Een feitelijke constatering 
wordt omgezet in een mondiale theorie. 
Op beide valt historisch het een en ander af te dingen . 
Een gecompliceerd maatschappelijk proces wordt ge
makshalve tot een simpele formule herleid . Het 
privaat-kapitalisme is echter een autocratisch econo
misch systeem en neigt uit zichzelf, noch binnen de on
derneming noch daarbuiten (in de politiek), tot demo
cratie. Voor zover dit kapitalisme in een beperkt dee! 
van de wereld met politieke democratie gepaard gaat, 
danken we dit aan de langdurige strijd van een brede 
volksbeweging en in het bijzonder aan die van de ar
beidersbeweging. Democratie is niet een waarde op 
zich maar wordt dit pas in combinatie met een redelijk 
levenspeil en bestaanszekerheid. Deze combinatie 
moeten de burgers voortdurend verdedigen en bevech
ten. Bovendien moeten de normen die de democratie 
dragen en inspireren een zodanige invloed hebben dat 
de democratisch gekozen meerderheid in het parle
ment dit niet vervangt door een dictatuur zoals in 1933 
in Duitsland. 
Het door Kalma geschetste beeld van de kapitalisti
sche bezitselite doet wei wat overdreven idyllisch aan. 
Zelfs in Nederland sprak Jan Mertens, toen nog voor
zitter van het NKV, over 200 families die het kapitaal 
voor een belangrijk dee! in handen hadden en aan de 
touwtjes trokken. Het sociaal-historisch onderzoek 
heeft dit niet als een sprookje afgedaan. Maar de in
vloed van de grote transnationale ondernemingen 
strekt zich over de hele wereld uit en daar komt weinig 
democratie aan te pas. Tegen hun groeiende macht 
zijn noch de nationale staten noch de internationaal 
gebrekkig georganiseerde vakorganisaties opgewas
sen gebleken. De tegenmacht van de socialistische ar
beidersbeweging schiet tegenover deze economische 
giganten duidelijk tekort. Met spijt constateer ik dit, 
maar deze feitelijke constatering verhef ik daarom 
nog niet mcteen tot een theoretische wenselijkheid. In
tegendeel, mokkend leg ik me daarbij neer . 
Kalma's bewering dat overal waar de privaat
kapitalistische verhoudingen zijn afgeschaft, dit het 
einde betekende van de democratische vrijheden, 
heeft betrekking op straatarme en economisch achter
gebleven Ianden waar slechts in een uitzonderingsge
val democratische vrijheden vielen af te schaffen. 
Mensen die gebrek lijden snakken trouwens niet zo 
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naar geestelijke vrijheid. De enige vorm die de vrijheid 
in Azie kan aannemen, is die van een stevige maaltijd, 
zei destijds Mahatma Gandhi. En of het huidige 
parlementair-democratische India daar beter voor 
zorgt dan het dictatoriaal-communistische China is 
nog maar de vraag. Een historisch tegenvoorbeeld 
voor de grondstelling van Kalma in een economisch 
min of meer hoog ontwikkeld kapitalistisch land kan 
ik niet zo gauw bedenken, maar hij misschien wei. 
Overal waar het democratisch-socialisme aan de 
macht kwam, zoals dat onder Ieiding van Allende in 
Chili, vaagden reactionaire tegenkrachten het pro
gressieve bewind weg met geweld, zoals in Chili, of 
wisten ze het te ontkrachten door middel van kapitaal
vlucht zoals in het Frankrijk van Mitt errand of eerder 
a! in in het Engeland van Labour vlak na 1945. Waar 
communisten of daarmee gelijk te stellen groeperin
gen van binnen uit de macht veroverden, zoals in Rus
land of China, gebeurde dit in Ianden met een sterk 
achtergebleven economie. Op zich nog geen historisch 
bewijs voor de houdbaarheid van Kalma's grondstel
ling in een hoogontwikkelde industriele economie. 
Welke strategie moet het revolutionaire verzet in dic
tatoraal geregeerde kapitalistische Ianden overigens 
hieraan ontlenen? Misschien het hoofd in de schoot 
leggen omdat hun vrijheidsidealen na de machtsvero
vering in hun tegendeel verkeren? Is dit voor ons wel
licht een reden niet achter de strijd van het ANC in 
Zuid-Afrika te staan? Toch doortrekt deze grondstel
ling de hele gedachtengang. 

Overheidssector 
Kalma's boek klinkt als een lofzang op het kapita
lisme. Op mij maakt zijn gedachtengang rvoor zover 
deze nog pretendeert een socialistische te zijn - par
don een sociaal-democratische in zijn terminologie -
de indruk van de nood een deugd te maken. Want de 
bittere waarheid is nu eenmaal dat het kapitalisme 
steeds meer tot een mondiaal systeem uitgroeit en te 
sterk blijkt te zijn om binnen de nationale grenzen 
langs democratisch-politieke weg te overwinnen. Niet 
aileen omdat hier geen electorale meerderheid voor te 
vinden is maar simpelweg omdat de politiek het tegen 
de economie, tegen het marktmechanisme, aflegt. 
Maar Kalma maakt het zich met de voorstelling die hij 
geeft van het vrije marktmechanisme en het privaatka
pitalisme wei wat gemakkelijk. Hij doet of er in Ian
den als het onze geen sprake is van een overheidssector 
in het economische Ieven, die het vrije marktmecha
nisme modificeert en inperkt - juist waar het om da
gelijkse dienstverlening en behoeftebevrediging gaat. 
Wij kennen de gemeentelijke en provinciale open bare 
nutsbedrijven waarvan a! sedert de eeuwwisseling, be-



halve de sociaal-democraten, juist de sociaal-liberalen 
zulke krachtige pleitbezorgers waren. In tal van grote 
bedrijven zoals de Nederlandse Spoorwegen, de Ne
derlandse Bank, de PTT, de KLM, Staatsbosbeheer, 
de Heidemaatschappij, etc. heeft de overheid het voor 
het zeggen. De meeste functioneren naar tevredenheid 
en waar de huidige trend van privatisering doorzet 
krijgen we te horen dat dan wei de tarieven omhoog 
gaan en alles meer gaat kosten. Privaatkapitalistische 
verhoudingen zijn dus niet zozeer beter als we! duur
der. Het publiek betaalt. Bovendien ondermijnt deze 
privatisering het democratische beginsel dat aile bur
gers, hoe afgelegen en verspreid zij ook wonen, recht 
hebben op dezelfde dienstverlening als andere bur
gers . Aan alles wat onrendabel is zal we! een einde ko
men. 
Maar ook zonder deze hele of halve staatssector mee te 
rekenen is de overheid de grootste werkgever; niet ai
leen tengevolge van het grote aantal administratieve 
ambtenaren, maar ook door de omvang van onder
wijs, gezondheidssector, welzijnswerk etc. Kalma zou 
zich vanuit zijn grondthese beter de vraag kunnen stel
len in welke mate we het privaatkapitalisme in de wat
ten moeten leggen dan we! hoe groot de overheidssec
tor in de economie mag zijn om de democratische vrij
heden niet in gevaar te brengen. Of is de overheid ai
leen goed genoeg om de verliesgevende bedrijven on
der haar hoede te nemen? Sommige Ianden als 
Oostenrijk, Italie en tot voor kort ook Frankrijk ken
nen vee! meer overheids- en semi-overheidsbedrijven 
dan Nederland, maar of dit in die staten op zich de 
parlementair-democratische rechtsstaat in gevaar 
brengt is nog maar de vraag. 
Kalma maakt het zich te gemakkelijk. Door op provo
cerende wijze te poseren als dogmatisch liberaal
econoom snijdt hij zichzelf de weg naar een discussie 
over de gecompliceerde verhouding tussen staats- en 
privaat-kapitalisme af. Bovendien - en dat maakt 
voor mij zijn gedachtengang extra onverteerbaar -

. analyseert hij, na eerst de mondiale problemen buiten 
haakjes gezet te hebben, uitsluitend de maatschappe
lijke ontwikkelingen vlak bij huis. Het imperialisme, 
het neo-kolonialisme - men moet zich tegenwoordig 
haast excuseren om dit soort 'ouderwetse' woorden 
nog in de mond te nemen, maar wie de ogen niet voor 
de werkelijkheid sluit ziet zicb hiertoe nog steeds ge
dwongen - de drastische bevolkingstoename in de 
derde wereld en de vernietiging van natuur en milieu 
op mondiale schaal worden voor het gemak even ver
geten. Wellicht is de samenhang tussen deze laatste 
rampzalige ontwikkelingen en bet economisch impe
rialisme respectievelijk de kapitalistische wereldmarkt 
- de vraag hoe vrij deze is zuilen we hier maar Iaten 
rusten - groter dan uit Kalma's boek valt afte leiden. 
Misschien kan hij eens uitleggen hoe sociaal-democra
tische regimes zich in de derde wereld, voorzover deze 
er zijn, staande kunnen houden gezien de interne en 
vooral externe politieke en economische tegenkrach
ten. Het spijt me het te moeten zeggen, maar wat bij 
geschreven heeft is een knus en kneuterig boek over 
het wereldje kort bij huis. 

Milieu 
Vanuit Kalma's grondstelling dat het heil der mens
heid afhangt van het beschermen en handhaven der 
privaat-kapitalistische verhoudingen komt ook de 
snel voortscbrijdende vernietiging van bet natuurlijk 
milieu aan de orde. Van de veldwinnende gedachte dat 
we de maatschappij aileen menselijker kunnen inrich
ten als het lukt om de aarde te redden en te behouden, 
en, omgekeerd, dat meer humane en sociaal minder 
ongelijke verhoudingen (in het bijzonder in de derde 
wereld) pas de politieke voorwaarde scheppen om de 
drastische maatregelen nodig om wat nog er aan na
tuur resteert te behouden, voor de wereldbevolking 
aanvaardbaar te maken, vinden we bij Kalma geen 
spoor. De conclusies van het rapport dat de Club van 
Rome en van het hierbij aansluitende advies dat de 
Commissie-Mansholt in 1972 uitbracht wijst Kalma af 
als paniekzaaierij. 
Aan de opvatting van Schuivende Pane/en dat de Club 
van Rome 'het probleem eerder heeft onder- dan over
schat' en dat 'het enige echte draagvlak van de econo
mische groei het ecologisch evenwicht' is gaat hij stil
zwijgend voorbij. Tocb lijkt mij de strekking van deze 
opmerking dat economische groei een discutabele 
aangelegenheid en minstens aan beperkende voor
waarden onderhevig is. Van het beginselprogramma 
der PvdA uit 1977, dat overigens nog steeds van 
kracht is, zegt hij spottend dat bet bol staat van de ver
ontruste kreten over de aantasting van bet natuurlijk 
milieu. Overheidsplanning van de economie op basis 
van de eisen die het scheppen en handhaven van een 
ecologisch evenwicbt stelt, wijst Kalma af. Hij ziet 
slechts beperkte mogelijkbeden om van overheidswe
ge het investeringsgedrag van particuliere onderne
mingen te beinvloeden en derhalve zal 'een verdere 
aantasting van het milieu onder invloed van de in
dustriele produktie' min of meer onvermijdelijk zijn. 
Dat is volgens Kalma nu eenmaal de prijs die we beta
len voor de geworteldheid van de PvdA 'in het sociaal
kapitalistisch systeem, en de consequenties, positief of 
negatie.f, die daaruit voortvloeien.' Men wrijft zich de 
ogen uit. Berusting wordt hier tot sociaal-democra
tisch principe verheven: de PvdA 'accepteert de onver
mijdelijk negatieve gevolgen van een grootschalige, 
industriele produktiewijze voor het milieu'. Boven
dien erkent de PvdA, voorlopig nog steeds aileen Kal
ma, 'dat verspilling in het industrie/e kapitalisme zit 
ingebakken, en er misschien ze/fs wei de kracht van 
vormt. 'De katastrofale gang van zaken wordt bier tot 
nastrevenswaardige norm verheven. De natuur zuilen 
we als het aan Kalma ligt te zijner tijd uitsluitend nog 
'op sterk water' kunnen bewonderen. Als dit sociaal
democratie is heeft bet inderdaad niets meer met so
cialisme te maken. Mij lijkt een dergelijke stellingna
me liberaal, hoogstens sociaal-liberaal, maar in ieder 
geval niet sociaal-democratisch. Ook in Nederland 
was het sociaal-liberalisme, in de aanvang van de 20e 
eeuw geleid door grote figuren als Willem Treub, een 
respectabele realistische politieke stroming met be
langrijke historische verdiensten, maar wei iets anders 
dan de sociaal-democratie, in de meeste Europese Ian
den de hoofdstroming binnen bet socialisme. 
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Begrijpelijkerwijs heeft Kalma geen goed woord over 
voor het eco-socialisme van de groenen dat volgens 
hem een maatschappij nastreeft 'waarin verspilling, 
vervuiling en technologische risico 's gehee/ zijn uitge
bannen '. Daar hij in de PvdA het uitdenken van uto
pieen liefst zou verbieden en ons het dromen van een 
betere en humanere samenleving wil ontzeggen, is dit 
niet verbazingwekkend. Juist de utopisten, en later het 
sociaal-anarchisme van Fourier tot Morris en Kropot
kin, hebben nagedacht over "een nauwer met het agra
rische platteland, met een meer natuurlijke omgeving 
verbonden industriele produktie. Zoals bekend is het 
voor platlanders onmogelijk zich een bol voor te stel
len. De esthetische, ethische en religieuze betekenis 
van de levende natuur en het aardse milieu ontgaat de
genen die een derde dimensie moeten missen dan ook 
geheel. 'Noch bij Kalma en noch in andere PvdA
stukken is van deze geestelijke waarden sprake. In de 
jaren tachtig rninder dan ooit. Wat dat betreft zijn we 
weer terug bij af, gelijk in de jaren vijftig heeft het 
pragmatisme van de platste soort weer tijdelijk de 
overhand. 
Laat ik mij, althans in deze reactie, daarom eveneens 
beperken tot de natuur als voorwaarde voor het eco
nomische en fysieke bestaan van de mens. Het eco
socialisme stelt ook dit aan de orde en daardoor aileen 
a! is het van praktisch-politieke betekenis. Kalma, on
kundig van de geschiedenis der sociaal-democratie, al
thans op dit punt, denkt daarvoor het eco-socialisme 
niet nodig te hebben, omdat 'Respect voor de natuur 
in ieder geval we/ dege/ijk onderdee/ van de sociaa/
democratische traditie vormt, ook a/ werd het door 
het groei-denken, ook in eigen kring, een tijdlang 
overwoekerd'. Geen sprake van. Zeker, de socialisti
sche arbeidersbeweging propageerde het naar buiten 
trekken, maar aan natuurbescherrning had zij politiek 

Negende jaarboek voor bet democratisch socia
lisme 

Landelijk bebben SDAP e.n PvdA bet grootste deel van hun 
bestaan in !le oppositle verkeerd. Maar op lokaal niveau ziet 
bet beeld er anders uit. Als eerste partlj in Nederland stelde de 
SDAP in 1899 een programma op voor gemeenteraadsverkie
zingen, en al vanaf 1907 namen sociaal-democraten zitting in 
colleges van B&W. In zijn bijdrage brengt los Perry bet 
- grotendeels onontgonnen - terrein van bet SDAP-ope
reren op gemeentelijk niveau voor bet eerst in kaart. Hij ont
zenuwt de mythe dat de deelname aan de gemeentebesturen 
de SDAP naar recbts trok en laat zien dat de SDAP zicb op 
lokaal niveau voor dezelfde politieke dilemma's gesteld zag 
als landelijk. Niettemin wist men deze In de gemeenten beter 
op te lossen dan op nationaal niveau. 
Pieter Nieuwenhuijsen schetst daarna een beeld van de ge
meentepolitiek van de PvdA. Het verbaal beeft als algemene 
lijn de overgang van wederopbouw via vernieuwing en politi
sering naar bebeer. 
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geen boodschap. Parl~mentsleden der SDAP en PvdA 
als Henri Polak en Marinus van der Goes van Naters 
bleven eenlingen in hun pleidooi en acties voor natuur
behoud ook in hun eigen partij. Drees zei eens hoofd
schuddend tegen Vander Goes van Naters: 'natuurbe
scherming dat is toch iets voor rijke mensen '. Aile 
aandacht concentreerde zich op de strijd voor lotsver
betering van de arbeidersklasse en dat is lange tijd al
leszins begrijpelijk. 
Elders sta ik hier aan de hand van historisch onder
zoek uitvoerig bij stil, zodat ik het bij deze opmerkin
gen kan Iaten. Net als de andere politieke partijen 
werd ook de PvdA pas wakker toen het rapport van de 
Club van Rome uitkwam en bovendien moesten juist 
de door Kalma in de hoek gezette milieu-actiegroepen 
zeer hun best doen om haar wakker te houden. Zij or
ganiseren op basis van een imponerende deskundig
heid en niet geremd of gehinderd door een electorale 
achterban de zo noodzakelijke openbare discussie die 
de overheid en de volksvertegenwoordiging ertoe 
moeten brengen de nodige besluiten te nemen en maat
regelen door te voeren om te redden wat er nog te red
den is. Want de komende decennia gaat het monidaal 
gezien om het behoud van de aarde, om het opvangen 
van de gevolgen voor het milieu van de grote bevol
kingsexplosie in de derde wereld. Dit vergt een solida
riteit van de mensheid die deze aileen zal kunnen op
brengen als de sociale tegenstellingen tot aanvaardba
re verschillen zijn teruggebracht. 
Anders gezegd, sociale rechtvaardigheid op wereld
schaal is de voorwaarde voor mogelijke solidariteit 
met de natuur. Een geemancipeerde omgang met de 
aarde - een rationele regeling van onze stofwisseling 
met de natuur - veronderstelt de emancipatie van de 
mensheid zelf zowel in humaan als sociaal-econo
misch opzicht. 

Honderd jaar geleden werd Willem Banning geboren. Jaren
lang was bij de ideologiscbe leidsman van SDAP en PvdA. 
Zijn verguizing begon nog voor zijn dood in 1971. De tijd is 
nu rijp voor een berwaardering, zo proeft men uit bet essay 
van Dick Pels. 
/do Weijers ten slotte Ievert een bijdrage over de ontwikke
ling van de Vara als instrument van sociaal-democratische 
cultuurpolitiek. 

Marnix Krop, Martin Ros, Saskia Stuiveling en Bart Tromp 
(red.), Het negende jaarboek voor het democratisch socialis
m e. Amsterdam, Wiardi Beckman Sticbting/Uitgeverij De 
Arbeiderspers, 1988. Prijs: f 29,50. Te bestellen door over
making van dit bedrag naar Post bank 34 79 700, t.n. v. PvdA
brochures, Amsterdam, onder vermelding van bestelnum
mer 746. Het jaarboek is ook in de boekhandel verkrijgbaar 
(ISBN 90 295 23085). 



Zachte argumenten voor een hard liberalisme 
over Kinnegings 'Liberalisme' 

Wie is de auteur van dit geschrift? De vraag doet den
ken aan die bekende vraag uit de politieke filosofie : 
wie is de eigenaar van dit object? Volgens de libertarist 
Kirzner is de creatie uit het niets de rechtsgrond voor 
toeeigening. In lijn met Kirzner zal ik aannemen dat 
Kinneging de auteur is van de hier te behandelen bro
chure en dat zijn intellectuele territorium met zijn in
stemming wordt betreden door een werkgroep die hier 
kennelijk ideologisch heil van verwacht (Bolkestein, 
Van Doorn, Groenveld, Langman). De auteur formu
leert eerst zijn filosofische uitgangspunten en past de
ze vervolgens toe op vier problemen: welke verzame
ling van elementaire rechten komt het vrije individu 
toe? welke groepsvorming is verenigbaar met de vrije 
individuele levenssfeer? welke inrichting van de staat 
is nodig om de liberale waarden te bevorderen?. welke 
taken dient de overheid te vervullen om de liberale 
waarden te bevorderen? 
Ik wil in dit artikel de belangrijkste argumenten van 
Kinneging weergeven en aanvallen. Ik neem zijn werk 
serieus, om aan te tonen dat hij de filosofie van het li
beralisme niet serieus neemt en dat zijn werk ten on
rechte serieus wordt genomen. Liberaal bestek is weg
gestemd. Liberalisme, het andere jubileumstuk, moet 
worden weggeredeneerd, a! is het maar voor het ideo
logische heil van de VVD in de volgende veertig jaar. 

Ultieme waarde 
De liberale filosofie van Kinneging omvat drie uit
gangspunten. Het eerste uitgangspunt is de 'ultieme 
waarde van het individu'. De verdediging van dit uit
gangspunt brengt de auteur op een uitweiding over 
gelsoleerd handelen (de mens als atoom), egolsme, de 
positieve functies van egolsme voor de samenleving 
(Smiths onzichtbare hand), de instrumentele omgang 
met de medemens, de mens als einddoel bij Kant en de 
individuele vrijheid als middel voor de realisering van 
een persoonlijke conceptie van het goede. Deze verde
diging is weinig bevredigend. Als Kinneging wil aanto
nen dat wij, vanwege onze rationaliteit of onze morali
teit of beide, in laatste aanleg moeten geven om perso
n en en niet om collectieven (zoals de natie), andere we
zens (zoals dieren) of dingen, dan wordt dit door zijn 
uitweiding niet aannemelijk gemaakt. Evenmin wordt 
uitgelegd waarom we vervolgens uitsluitend of pri
mair om de persoonlijke vrijheid moeten geven. 1 

Kinnegings betoog over de ultieme waarde van het in-
. dividu kan ook anders worden uitgelegd, nl. als een 

poging om gelijktijdig het ethisch individualisme te 
verdedigen en dit individualisme aan het liberalisme te 
koppelen. Zo bezien, is zijn opening evenmin verhel
derend. Het ethisch individualisme stelt dat het maat
schappelijke goede - datgene wat we samen behoren · 

te maximaliseren uiteindelijk bestaat in het goede van 
de individuen die tot de samenleving behoren. Het 
stelt voorts dat het goede van het ene individu even 
zwaar telt als dat van het andere (gelijk respect) en dat 
elk individu in staat is te beoordelen wat goed is voor 
zijn samenleving en voor hemzelf. Het werk van 
Rawls, waarop de Teldersstichting in 1979 een rapport 
over de inkomensverdeling baseerde, is een voorbeeld 
van een poging om ethisch individualisme en Iibera
lisme met elkaar te verbinden - zonder de problemen 
die daarbij rijzen onder tafel te vegen. 2 

Kinneging maakt het zich gemakkelijker. Het maat
schappelijke goede wordt vereenzelvigd met het vrije 
individuele streven naar de realisering van eigen doe
len (p. 15). Gelijk respect impliceert gelijke vrijheid. 
En de individuen zijn in staat om beide concepties van 
het goede (de maximalisatie van gelijke vrijheid en de 
maximale benutting van de eigen vrijheid) te ontwik
kelen en te realiseren. Zij willen dit ook, als zij een
maal overtuigd zijn van de voordelen van een zuiver li
beralisme. Ongeacht het oordeel over deze eenvoudige 
visie, blijft Kinnegings uitweiding over asociaal, 
egolstisch en machtsgericht gedrag van mensen raad
selachtig. Zij is geen verdediging van ethisch indivi
dualisme en zij is overbodig als het liberalisme stelt dat 
de mensen vrij behoren te zijn om zich aldus te gedra
gen. Zij wordt interessant als het respect voor ieders 
vrijheid grenzen stelt aan asociaal, egolstisch of 
machtsgericht gedrag. Maar deze implicatie blijft on
besproken. 

Utilitaristisch liberalisme 
Het tweede uitgangspunt van de auteur is de utilita
ristische waarde van de individuele vrijheid. 3 Volgens 
Kirineging is de maatschappelijke waarde van de indi
viduele vrijheid in het liberalisme overwegend op twee 
manieren verdedigd. Volgens het ontplooiingslibera
Iisme (Kant, Humboldt, J.S. Mill) is de vrijheid voor 
het individu het middel bij uitstek om zo ver mogelijk 
te komen op een traject van zelfrealisering, dat op 
zichzelf is vastgelegd door de gegeven vaardigheden 
van het individu en het gegeven gebruikspotentieel van 
deze vaardigheden. Volgens het utilitaristische libera
lisme (Bentham, Hayek) is de vrijheid voor het indivi
du het middel bij uitstek om zijn nut te maximaliseren 
en dit nut is zijn persoonlijke en variabele opvatting 
over wat aangenaam, handig, Jeuk, plezierig en voor
delig is. Het eerste liberalisme stelt dat het individu het 
zelfrealiseringstraject 'heeft af te leggen', het tweede 
liberalisme stelt dat het individu tussen diverse nuts
soorten kan kiezen . Het utilitaristische liberalisme 
ontkent dat het individu zichzelf wil en zal realiseren 
(Kinneging zegt er niet bij of het ontplooiingslibera-
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lisme de nutsmaximalisatie op dezelfde wijze ne
geert.). Het utilitaristische liberalisme wordt door 
Kinneging verkozen omdat het beter aansluit bij de 
mogelijke en wenselijke flexibiliteit van de mens, nl. 
zijn aanpassings- en leergedrag (herziening van mid
delen en doelen) . Er zijn echter, zo stelt hij, individuen 
die onvoldoende fysieke en mentale vaardigheden 
hebben om flexibel te zijn en zo een reele vrijheid uit te 
oefenen. Dit zijn zieken, gehandicapten, immigran
ten, werklozen, bejaarden, kinderen enzovoort (jaze
ker, enzovoort, op p. 56). Het utilitaristische libera
lisme houdt onvoldoende rekening met dit menselijk 
tekort (p. 32), wat inhoudt dat deze individuen niet in 
staat zijn om acceptabele nutsniveaus te bereiken. 
De conceptuele en ideeenhistorische betekenis van dit 
schema is nihil. lk noem enige bezwaren. (1) Kinne
ging schijnt te denken dat positieve vrijheid hetzelfde 
is als reele vrijheid. Er is echter ook een oudere uitleg, 
die in Berlins befaamde essay over de vrijheden cen
traal staat. Dat is de zelfrealisering ofwel de individue
le autonomie. Het ligt voor de hand om de liberale 
aanhangers van positieve vrijheid tegenover de libera
le aanhangers van negatieve vrijheid te plaatsen. Een 
tegenstelling tussen positief liberalisme en utilita
ristisch liberalisme is echter gekunsteld. Conceptueel 
bezien, is het heel wei mogelijk om de zelfrealisering te 
verdedigen vanwege haar positieve nutssaldo. Dit is 
aangetoond door Elster, die in zelfrealisering een 
vorm van investeringsgedrag ziet dat hij afzet tegen 
passieve consumptie. Ideeenhistorisch bezien, staan 
twee utilitaristen tegenover elkaar, nl. Bentham, die 
de vrijheid negatief definieert, en J .S. Mill, die de vrij
heid negatief en positief ziet. 4 

(2) Kinneging legt het werk van zijn kroongetuigen, 
J .S. Mill en Hayek, verkeerd uit. Mill is een utilitarist 
die de 'utility in the largest sense' als de ultieme waar
de beschouwt. De vrije mens is een vooruitstrevend 
wezen dat in staat is om een hierarchie aan te brengen 
in zijn nut en door ervaring een top van blijvend nut 
kan bereiken, zijnde een harmonie tussen zelfrealise
ring en maatschappelijke orde. Mill vermeldt inder
daad het private nut dat aan zelfrealisering wordt ont
leend en het daaraan gekoppelde principe van de indi
vidualiteit. Hij noemt echter ook het private nut van 
voorzichtig handelen (het rationele streven naar eigen 
welzijn) en het publieke nut dat het individuals burger 
ontleent aan doelmatigheid (het streven naar collectief 
welzijn), Jiefdadigheid en rechtvaardigheid. Ook hier
aan zijn bepaalde principes gekoppeld, waaronder het 
fameuze vrijheidsbeginsel uit On liberty. 1 

Hayeks werk over de evolutie van gedragsregels in een 
samenleving van vrije individuen valt te typeren als 
een indirect utilitarisme, zij het dat hij zich in recent 
werk van een objectieve maatstaf bedient, nl. de be
volkingsgroei. In The constitution of liberty (1960) 
verdedigt Hayek echter niet alleen de instrumentele 
betekenis van persoonlijke vrijheid voor de maat
schappelijke vooruitgang maar ook de intrinsieke be
tekenis ervan voor de individuele ontplooiing, en legt 
hij bovendien een verband tussen micro-ontplooiing 
en macro-vooruitgang. 
(3) Kinneging baseert zijn weergave van de zelfrealise-
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ringsidee geheel op een Mill-citaat waarin de mens als 
organisme (de boom) wordt verkozen boven de mens 
als mechanisme (de machine). Kinneging leidt hieruit 
af dat Mill gelooft in een vaste essen tie die voor elk in
dividu uniek is en klaarligt voor ontdekking. Deze 
conclusie werd al door Mill-kenner Gray (1983) ge
trokken maar voorzien van het nodige voorbehoud. 
Zij wordt door de Mill-kenners Berger (1984) en Riley 
(1988) verworpen en is mijns inziens ook in strijd met 
wat Mill schrijft over de kneedbaarheid van het karak
ter en wat hij in zijn autobiografie zegt over de bedoe
ling van On liberty. 5 

(4) Kinnegings eigen variant van het utilitaristische li
beralisme is oppervlakkig. Is de opsomming van nuts
soorten uitputtend? Wat is het verband tussen dit nut 
en het welzijn (p. 57)? Het is psychologisch en sociolo
gisch mogelijk dat een inflexibele immigrant zich aan
genaam voelt, handig is, plezier heeft en voordelige si
tuaties uitbuit, zonder dat hij voldoet aan liberale 
eisen van reele vrijheid en welzijn. Wat is het verband 
tussen het nut en de persoonlijke conceptie van het 
goede? Stel dat wordt toegegeven dat het individu in 
staat is, onder meer vanwege zijn inlevingsvermogen 
(p. 61) om ook andere doelen nate streven dan zijn 
nut. Wat betekent dit voor Kinnegings verdediging 
van de vrijheid? 
Het was beter geweest als Kinneging zijn variant zou 
hebben uitgediept. De door hem bedachte liberale 
tweedeling en de daaruit voortkomende karakteristie
ke oplossingen voor de vier in het begin genoemde 
problemen bestaat niet, noch bij de klassieken, noch 
bij de modernen. 

Spontane ordening 
Het derde uitgangspunt van de auteur is de ze/fregule
rende orde. Er zijn drie ordeningsprocessen, nl. de op
komst van morele tradities, de bewuste regelgeving en 
de zelfregulering. Zelfregulering wordt veroorzaakt 
door schaarste en wordt aangetroffen in het marktme
chanisme, maar ook in het gezin en in het taalgebruik. 
De optimale liberale orde maximaliseert de (gelijke) 
individuele vrijheid. In deze orde domineren de spon
taan gevormde gedragsregels, maar zijn er ook morele 
regels, zoals de regels van het eigendomsrecht, en wet
ten. De oorzaak van het verschijnsel dat zelfregulering 
binnen het kader van zedelijke en wettelijke regels tot 
maximalisatie van ieders vrijheid leidt, is gelegen in 
het feit dat in een spontane orde ieder de informatie en 
de wil heeft om zijn gedrag op dat van anderen af te 
stemmen en dat deze afstemming ook werkelijk plaats 
heeft. Het gevolg is allocatieve efficientie (maximale 
welstand in de samenleving). Deze efficientie lijkt bij 
Kinneging geen aparte liberale waarde te zijn doch een 
door de individuen geaccepteerde manifestatie van de 
utilitaristische waarde van de individuele vrijheid. 
Zelfregulering is op zichzelf onomstreden. Zowel 
Marx' rijk van de vrijheid als Nozicks minimale staat 
kunnen worden gezien als zelfreguleringsutopieen. 
Het werkelijke probleem is de vraag onder welke haal
bare voorwaarden vrije individuen een spontane orde 
opwekken waarvan de handhaving hun vrijheid zo 
min mogelijk aantast of zelfs positief belnvloed. Kin-



neging maakt het zichzelf opnieuw gemakkelijk. Zelf
regulering wordt impliciet gedefinieerd als ongedwon
gen en efficiente coordinatie. Met een simpele tau to Io
gie wordt het positieve verband tussen vrijheid en nut 
van het personele niveau overgebracht naar het inter
personele niveau. Maar wat te doen in het ongunstige 
geval, waarin de coordinatie wordt verstoord? Stuit de 
liberaal dan niet op de afweging tussen twee liberale 
waarden, namelijk vrijheid en efficientie? 
De auteur lijkt een waardenmonisme aan te haugen. 
In het ongunstige geval dient hij inefficientie te dulden 
en wordt zijn instrumentele verdediging van de vrij
heid onder druk gezet. Hij heeft het over een klein ka
der van morele en wettelijke regels waarbinnen de 
spontane coordinatie zich zal voltrekken. Maar hoe 
komt dit kader tot stand en welke vrijheidsbeperkin
gen houdt het in? De vrije regelgeving is vermoedelijk 
democratisch. Of de democratische wetgever vormen 
van zelfregulering zal bevorderen met een minimaal 
gebruik van dwang is een open vraag, die Kinneging 
doorschuift naar een ander hoofdstuk. Het vraagstuk 
van de vrije zeden (vrij in vorming en uitwerking) 
wordt afgedaan met de hayekiaanse bezwering dat er 
nu eenmaal morele tradities zijn, zoals de eigendoms
conventies, die de vrijheid beperken (van iedereen?) 
en die het individu heeft te aanvaarden zonder deze 
tradities te willen en te begrijpen. Als dit al een filoso
fisch argument is, dan is het geen liberaal maar een 
conservatief argument. 

Ret domeinprobleem 
Tot zover Kinnegings uitgangspunten. Hij past deze, 
zoals gezegd, toe op vier problemen: welke verzame
ling van elementaire rechten komt het individu toe?; 
welke groepsvorming is verenigbaar met de vrije indi
viduele levenssfeer?; welke imichting van de staat is 
nodig om de liberale waarden te bevorderen?; en wel
ke taken dient de overheid in dit kader te vervullen? 
Deze vraagstukken kunnen kortheidshalve worden 
aangeduid als het domeinprobleem, het p/ura/isme
probleem, het constitutie-prob/eem en het prob/eem 
van de optimale col/ectieve sector. 
Allereerst het domeinprobleem. Het individu is vrij 
om zijn eigen doe! en nate streven als anderen hem niet 
hinderen of tegenhouden en als het individu over de 
benodigde rniddelen beschikt om zijn doelen te kun
nen bereiken. Het individuele domein wordt geconsti
tueerd door de erkenning van morele vrijheidsrechten, 
in het bijzonder door de handhaving van wettelijke 
vrijheidsrechten door een overheid op basis van een li
berale moraal . De negatieve vrijheidsrechten vergen 
van de overheid dat zij het hinderlijk gedrag afstopt. 
Ze worden thans belichaamd door de klassieke grond
rechten. De positieve vrijheidsrechten vergen van de 
overheid dat zij een verdeling van middelen vastlegt. 
Ze worden thans belichaamd door de sociale grond
rechten. Het bestaan van een domein, een samenstel 
van gelijke individuele vrijheidsrechten, houdt dus ten 
opzichte van een domeinloze toestand een dubbele be
perking van de vrijheid in. 
Het utilitaristische liberalisme is volgens Kinneging 
het meest waarachtig (p. 55). Ik kort het voortaan af · 

als KL (Kinneging-liberalisme). KL gelooft dat de 
meeste mensen (gezonden, autochtonen, werkenden, 
volwassen tot de 65 enzovoort) zo sterk zijn dat zij in 
een staat van negatieve vrijheid tijdens hun Ieven de 
middelen zullen verwerven die tot reele keuzemoge
lijkheden leiden. Als er conflicten tussen beide typen 
vrijheid ontstaan op het punt van toedeling en hand
having, dan zullen dit conflicten zijn waarbij de nega
tieve vrijheid wordt aangetast (gedwongen betaling 
voor gratis huisvesting bijv .). KL gelooft dat we thans 
in een kritieke toestand zitten, waarin een verdere ex
pansie van de positieve rechten zowel de negatieve als 
de positieve vrijheid doet inkrimpen. KL plaatst in 
conflictsituaties de negatieve boven de positieve vrij
heid. 
Kinneging concentreert zich op twee deelproblemen. 
Het eerste probleem is het eigendomsdilemma. Dit di
lemma wordt weinig exact beschreven. lk zal het wat 
herformuleren als een 19e eeuws probleem, dat de 
aanhangers van het nieuwe laissez-faire zichzelf aan
doen. De auteur maakt een onderscheid tussen interne 
middelen (geest, lichaam) en externe middelen. Stel nu 
dat er een liberale orde is waarin de zeden, de wetten 
en de spontane interacties verenigbaar zijn met geeste
lijke vrijheden, zoals de vrijheid van meningsuiting, 
en fysieke vrijheden, zoals habeas corpus (de slavernij 
is afgeschaft onder druk van de burgerlijke publieke 
opinie). De aanname is dus dat iedereen met rust gela
ten wordt op het vlak van de geestelijke en fysieke vrij
heid. Het dilemma betreft de aanvoer van externe 
middelen. A an de ene kant leidt zelfs de meest gunsti
ge ontwikkeling van de liberale spontane orde niet tot 
een zodanig proces van toeeigening en ruil, dat uitein
delijk allen over de reele vrijheid beschikken om hun 
nut te maximaliseren. Er ontstaat een groep niet
eigenaren die slechts over arbeidskracht beschikt en 
die zich moet aanbieden op de arbeidsmarkt om het 
eigen nut te maximaliseren (die zelfs moet optimalise
ren om in Ieven te blijven). In het gunstigste geval ont
wikkelen de inkomens, de consumptie en de besparin
gen van deze arbeidersgroep zich echter zodanig, dat 
de ·leden ervan een echte persoonlijke keuze kunnen 
maken tussen ledigheid (intering op vermogen), ar
beid in dienstverband, zelfstandige arbeid of zelfs toe
treding tot de kapitalistische groep. Er ontstaat echter 
ook een subgroep van niet-eigenaren zonder rendabele 
arbeidscapaciteit, die we de enzovoort-groep mogen 
noemen: individuen die geen eigendomsrechten uit
oefenen, die geen betaald werk kunnen vinden of in 
het arbeidsproces worden uitgebuit, die door de over
heid worden afgehouden van gewelddadige inbreuken 
op het eigendomsregime en die vermoedelijk een laag 
welvaartspeil hebben vanwege !age inkomens en 
frustraties. Aan de andere kant dient een proces van 
herverdeling in gang te worden gezet, omwille van een 
consistente domeinbescherming. Dit proces tast ech
ter de negatieve vrijheid van de eigenaren aan, wat 
binnen KL niet is toegestaan. (Kinneging neemt ken
nelijk aan dat de eigenaren niet instemrnen, noch in de 
vorm van nieuwe eigendomsconventies noch in de 
vorm van nieuwe democratische eigendomswetge
ving.) 
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KL heeft geen theoretische oplossing voor dit dilem
ma, maar bepleit een praktische oplossing omwille 
van de geloofwaardigheid van de liberale orde, nl. het 
gegarandeerde bestaansminimum. Dit is zelfs een pri
maire staatstaak. Als KL ook nog een onderwijs- en 
werkgelegenheidsbeleid zou voorschrijven ten behoe
ve van de enzovoort-groep, dan wordt het woord van 
Berlin bevestigd dat met het begrip negatieve vrijheid 
de sociale politiek, de verzorgingsstaat en zelfs het so
cialisme kunnen worden gefundeerd. Zover wil Kinne
ging natuurlijk niet gaan. Hij concentreert zich op een 
ander deelprobleem, nl. de consistente verdeling van 
negatieve vrijheidsrechten. Het private nut van elk in
dividu is de rechtvaardiging van een toedeling van 
rechten op de eigen geest, het eigen lichaam en het 
eigendom, als dat er is. Het recht op geestelijke vrij
heid houdt in dat het beoordelende individu niet wordt 
gehinderd, wat wisselend wordt omschreven als afwe
zigheid van interventie waarmee men niet instemt, af
wezigheid van sociale druk op beoordelingsautonomie 
en afwezigheid van schadelijke interventie. De rechten 
op vrije concurrentie, vrije meningsuiting, vereniging 
en vergadering worden hieruit afgeleid . 
De twee andere rechten (lichaam, eigendom) worden 
op dezelfde globale manier beschreven. De onver
vreemdbaarheid van de rechten wordt niet aange
roerd. De onschendbaarheid van de rechten staat vast, 
in de zin dat negatieve vrijheden niet mogen worden 
opgeofferd ten behoeve van andere erkende maat
schappelijke waarden. Een opoffering terwille van ef
ficientie en economische groei is ook niet nodig omdat 
geprivatiseerde eigendomsrelaties het rentmeester
schap opwekken dat deze waarden realiseert (p. 51). 6 

Domein als lege doos 
Dit relaas over het individuele domein heeft vele te
kortkomingen. Ten eerste is de verdediging van de ne
gatieve vrijheid bij Kinneging niet in goede handen. 
Hij meent dat het primair de verantwoordelijkheid is 
van de staat om de negatieve vrijheid te beschermen 
(zie ook p. 87). Deze verantwoordelijkheid berust ech
ter bij de burgers zelf. De overheid wordt ingeschakeld 
als dit pnvermijdelijk en doelmatig is . Deze verant
woordelijkheid beperkt zich niet tot het vrijwillig af
zien van dwang maar om vat ook de positieve actie. Als 
ik Kinnegings telefoon tegen diens zin ('bah, wat on
aangenaam') gebruik om zijn buurvrouw te waarschu
wen voor een aansluipende verkrachtersbende, dan 
doe ik meer dan mij afzijdig houden en offer ik een be
langrijke negatieve vrijheid van Kinneging op voor 
een belangrijkere negatieve vrijheid van zijn buur
vrouw. KL zegt dat ik mij met mijn eigen zaak moet 
bemoeien, moet vertrouwen op de effectiviteit van de 
overheid, en de onschendbaarheid van het telefoonei
gendom moet respecteren. 
Ten tweede is de weergave van de conflicten tussen ne
gatieve en positieve vrijheid te simpel. Het geval waar
in de negatieve vrijheid van de een de positieve vrijheid 
van de ander belemmert, wordt niet behandeld. Het 
nutsverlies ten gevolge van overheidsdwang weegt bij 
Kinneging altijd zwaarder dan het nutsverlies ten ge
volg van het verlies van positieve vrijheid in de sponta-
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ne sociale orde. Het nutsverlies wordt steeds vertaald 
in financiele kosten, waarbij de aanslag op de porte
monnaie steeds wordt gepleegd door de handhaver 
van sociale grondrechten, en de handhaver van klas
sieke grondrechten kennelijk geen beslag legt op 
schaarse algemene middelen. Schrijvers alarmkreten 

. over de Nederlandse crisis der burgerlijke vrijheden 
worden niet hard gemaakt. 'The last temptation of the 
welfare state' moet ongezien worden verboden. 
Ten derde ziet Kinneging afvan een systematische ver
gelijking van de toestand met domeinbescherming met 
de toestand zonder deze bescherming. Zonder deze be
scherming is de individuele vrijheid in de dubbele bete
kenis een kwestie van anarchie, van economische • 
macht, gunst en toeval dus, en is de verdeling ervan 
tussen individuen en groepen ongelijk en moreel wille
keurig. Met deze bescherming zorgt de liberate combi
natie van moraal en recht voor een gelijke verdeling. 
Men kan hier van herverdeling spreken als de uit
gangstoestand niet wordt .gecodificeerd maar wordt 
gemodificeerd (afschaffing van slavernij bijvoor
beeld). Kinneging spreekt van verdeling als het om de 
toedeling van negatieve vrijheden gaat, en van herver
deling als het om de toedeling van positieve vrijheden 
gaat. Dit is onjuist. Als de vrijheid wordt omschreven 
als een maatschappelijk wenselijke tussen het individu 
enerzijds en zijn geest, lichaam en externe middelen 
anderzijds, dan houdt een toedeling van vrijheidsrech
ten ook altijd een wenselijke beginverdeling van mid
delen tussen individuen in. 7 

Ten vierde is er Kinnegings praktische concessie -
verplichte belasting ten behoeve van de minimale 
bestaanszekerheid voor de inactieven. Deze concessie 
treft men ook bij Hayek aan. Binnen diens liberalisme 
is zij passender dan binnen KL. Kinneging staat voor 
een theoretische keuze. Hij kan, tegen het libertarisme 
in, het begrip positieve vrijheid erkennen. Daarmee 
· kan de concessie worden verdedigd, maar deze erken
ning noopt wei tot een uitwerking van het idee van be
nodigde middelen (b .v. opleiding), de daaraan ver
bonden vrijheden (b .v. kunnen lezen en schrijven) en 
de daaraan verbonden universaliseerbare rechten. Hij 
kan ook de maatschappelijke waard~ 'bestaanszeker
heid' invoeren, maar daarmee introduceert hij deaf
weging tussen negatieve vrijheid en bestaanszekerheid 
en het probleem van de utilitaristische fundering van 
bestaanszekerheid (bevrediging van basisbehoeften?) 

Van pluralisme naar groepstucht 
Het tweede van de vier genoemde problemen, het plu
ralisme-probleem, wordt door de auteur om twee re
denen opgevoerd. Hij wil aantonen dat het liberalisme 
het individuals een sociaal wezen zieten dat het libera
lisme een doctrine heeft over belangengroepen. Het fi
losofisch belang van het tweede lijkt groter te zijn dan 
dat van het eerste, aangezien de liberale .visie op de be
perkte reikwijdte van altrui:sme bekend is . Een groep 
is volgens Kinneging een verzameling individuen die 
meer met elkaar te maken hebben dat ieder van hen 
met anderen te maken heeft. Nogal wat verbanden 
vallen onder deze omschrijving: het gezin, het bedrijf, 
de club en de belangengroep. Kinneging verklaart het 



proces van toe- en uittreding soms uit een berekening 
van individuele baten en kosten en dan weer uit facto
ren als het inlevingsvermogen, het harmoniestreven, 
het geweten en het normbesef. De wisselwerking tus
sen groepen wordt concurrentie genoemd. Positieve 
groepsfuncties zijn de socialisatie en de produktie van 
goederen. Negatieve functies zijn het groepsegolsme, 
de organisatorische macht van kleine groepen en de 
herverdelingsstrijd. Hier wordt a! duidelijk dat de 
schrijver begrippen en stellingen uit de economische 
theorie over belangengroepen klakkeloos toepast op 
andere verbanden. 
Kinneging spreekt zich zowel uit over de verhoudingen 
binnen groepen als over de verhoudingen tussen groe
pen onderling en tussen deze groepen en de overheid. 
KL signaleert dat groepen druk uitoefenen op de !eden 
om zich aan groepsregels te conformeren en dat zulks 
de zelfrealisering kan bedreigen. Het aanvaardt prak
tijken als groepsdwang en conformisme vanwege hun 
functionele bijdrage aan de stabiliteit van de burgerlij
ke samenleving. Privacy wordt omschreven als deaf
wezigheid van sociale controle (beter zou zijn geweest: 
de vrijheid van elke burger om intieme informatieve 
gegevens aan anderen te verschaffen). KL acht het bil
lijk als een groep de privacy uitbant, indien dit bij
draagt aan de strijd tegen ordeverstoring. Zo pessi
mistisch als KL is over het positieve effect van etatisme 
op de individuele welvaart, zo optimistisch is het over 
de individuele voordelen van collectivisme. Het indivi
duele domein en de groepsbinding zijn in de spontane 
orde gemakkelijk te verenigen. KL erkent de uiterste 
noodzaak van overheidsinterventie ingeval zich exces
sen voordoen binnen groepen en ingeval de machts
concentratie te sterk is (verbod van vakbonden, mede
dingingsbeleid). In het algemeen dient de overheid de 
groepen noch te bevorderen noch af te remmen. Geen 
subsidies voor gezinnen, startende ondernemers en de 
KNVB dus . Groepen zijn de buffer tussen overheid en 
individu. Ze mogen niet worden ingekapseld. 
Dit totale gebrek aan belangstelling voor de reele vrij
heid in een georganiseerde samenleving is stuitend. De 
passage over de ophefbaarheid van privacy (pp. 66-68) 
is zelfs ijzingwekkend, en zou de politiek van de VVD 
tegenover het Sowjet-communisme ongeloofwaardig 
maken. De wending in Kinnegings relaas is gelnspi
reerd op het late werk van Hayek. Het vrijheidscriteri
um is achter de horizon verdwenen, want vervangen 
door het criterium van de maatschappelijke stabiliteit. 
De in- en uitsluitingsmechanismen op het groepsni
veau worden aanvaard als een sociaal-wetenschappe
lijk gegeven. Het evolutiepotentieel van liberaal geor
dende groepen, waaronder natiestaten, wordt op den 
duur zichtbaar, of niet. Kinnegings Hayek-imitatie 
loopt echter uit op een mislukking door zijn onzinnige 
conceptualisering. Aile echte theoretische vraagstuk
ken worden genegeerd: de horizontale werking van 
grondrechten (in het rechtsverkeer tussen burgers on
derling), de liberale opvoeding, de bedrijfsdemocra
tie, de definitie van rechten op collectieve vrijheid, de 
rnorele verantwoordelijkheid van corporatieve acto
ren, de latente groepen, de individualisering en de 
spanning tussen corporatisme en de meerderheidsre
gel. 

Constitutionalisme en de optimale collectieve sector 
De kwestie van de staatsinrichting is bij Kinneging een 
kwestie inzake de verhouding tussen politieke midde
len en doelen. Er is een overheid nodig om het wette
lijk kader van de spontane orde te handhaven, maar 
centralisatie van macht bij de overheid is zelf de groot
ste bedreiging van liberale waarden (individuele vrij
heid, bestaanszekerheid, sociale stabiliteit, groeps
autonomie en, zoals straks zal blijken, allocatieve effi
cientie) . De overheidsmacht moet dan ook constitu
tioneel worden ingeperkt. En daarin voorzien (i) de re
presentatieve democratie, (ii) de heerschappij van het 
recht volgens de procedurele eisen van Hayek en (iii) 
de 'checks and balances' en de machtenscheiding. Het 
is verheugend dat Kinneging het opneemt voor de 
meerderheidsregel, de rechterlijke toetsing aan de 
grondwet ter sprake brengt en zijn partij (en de 
Amsterdamse PvdA) herinnert aan enkele simpele 
principes van staatkundig fatsoen . Maar filosofische 
diepgang heeft het allemaal niet. De mogelijke in
breng van humanistisch of republikeins liberalisme 
wordt geheel over het hoofd gezien. Met het uittreksel 
uit Hayek wordt niets gedaan en de hayekiaanse impli
catie (restauratie van de liberale waarborgstaat vergt 
restauratie van de politieke democratie, waaronder 
censuskiesrecht) wordt weggemoffeld. Dit laatste ver
spert het zicht op het grote dilemma van KL. KL zegt 
dat de vrije samenleving wordt bedreigd door de op
komst van de verzorgingsstaat en de neergang van de 
klassieke rechtsstaat. Als deze ontwikkeling democra
tisch gelegitimeerd is, dan staat een KL-partij voor de 
geweldige opgave om de mening van een misleid of an
derszins in illusionaire vrijheid levend electoraat te 
corrigeren (afscheid van de korte-terrnijn stemmen
maximalisatie dus). Als de geschetste ontwikkeling 
niet werkelijk gelegitimeerd is, dan staat een KL-partij 
voor de even grote taak om onze pseudo-democrati
sche instellingen te saneren. 
Kinnegings bijdrage aan de liberale theorie van de op
timale collectieve sector is tweeledig. Ten eerste stelt 
hij dat de liberaliserende overheidstaak zowel de be
scherming van de klassieke negatieve vrijheden omvat 
(wetgeving, organisatie van de rechterlijke macht, po
litie, ·uitvoering vonnis) als de beschermlng van mo
derne positieve vrijheden (herverdeling van midde
len), en wei op basis van hayekiaanse rechtsregels. KL 
staat niettemin sceptisch tegenover de herverdeling 
omdat zij de onpartijdigheid van de overheid in gevaar 
brengt en omdat zij de overheid zwakker maakt. Met 
het eerste wordt bedoeld dat een herverdelende over
heid bepaalde handelingen moet verrichten, zelf partij 
wordt in rechtsgeschillen, oneigenlijke aanspraken 
van simulanten moet Iaten vallen en iets geeft. Een mi
nimale overheid kan onpartijdiger zijn omdat zij an
deren van handelingen afhoudt, buiten de geschillen 
tussen burgers blijft, aan niet-gesimuleerde schending 
van het domein het hoofd moet bieden, en iets 
bestraft. 
Ten tweede maakt Kinneging een onderscheid tussen 
primaire staatstaken (domeinbescherming in de zin 
van bescherming van negatieve vrijheid en minimale 
bestaanszekerheid) en secundaire staatstaken (bevor-
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dering van vaardig burgerschap en voorziening van 
collectieve goederen). De primaire wetgeving voldoet 
aan de eisen van Hayek. De secundaire wetgeving is 
specifieker en draagt sterker de sporen van concrete 
beleidsbeslissingen. Beide komen echter voort uit een 
en hetzelfde maatschappelijk verdrag. KL heeft geen 
vertrouwen in de overheid. Zij is doorgaans ondoel
matig, ondoeltreffend en ongelnformeerd. Zij roept 
ontwijkend en ontduikend gedrag op. En zij verergert 
sociale problemen in plaats van ze op te lossen. Daar
om gaat de voorkeur van KL uit naar een utilitaristi
sche collectieve sector, waarin de overheid de negatie
ve vrijheid beschermt, de secundaire taken vervult in 
overeenstemming met de politieke consumentensoe
vereiniteit, en de minimale bestaanszekerheid voor 
haar rekening neemt. Het onderscheid tussen primaire 
en secundaire taken blijkt geen prioriteitsstelling te 
zijn. 
Deze analyse van de collectieve sector is onevenwich
tig . Ten eerste gaat de vergelijking tussen de onpartij
dige en sterke bescherming van de negatieve vrijheid 
en de partijdige en zwakke herverdeling niet toe. Kort
hals Altes zou de auteur precies kunnen vertellen wat 
een overheid allemaal doet om negatieve vrijheden te 
beschermen. Zij moet prestaties leveren, zij moet pro
cessen winnen als de burgers klagen (b.v. over de poli
tie), zij moet uitvinden of iemands domein werkelijk is 
overtreden, zij moet een oordeel geven over nieuwe 
aanspraken op bescherming (mogen kranten de na
men van slachtoffers van delicten publiceren?) en zij 
moet een beslag leggen op de algemene middelen en 
beslissen over de vraag welke rechtsbescherming prio
riteit krijgt en welke niet. De hele literatuur over klas
sejustitie staat aan Kinneging ter beschikking om hem 
duidelijk te maken dat de onpartijdigheid van een mi
nimale staat geen definitiekwestie is. Voor de kwestie 
van de kracht van het overheidsgezag geldt ongeveer 
hetzelfde. Een zwakke minimale staat behoort, theo
retisch en empirisch bezien, evenzeer tot de mogelijk
heden als een sterke herverdelende staat. 
Ten tweede zijn de bezwaren die Kinneging formuleert 
tegen de overheid zo algemeen, dat zij zowel voor een 
kleine collectieve sector als een grote kunnen gelden. 
Ten derde stelt de auteur zich in het geval van collectie
ve goederen achter de democratische aanvaarding van 
dwang terwille van efficientie. Hij voert ineens een 
maatschappelijk verdrag op en een nieuwe liberale 
waarde, namelijk de allocatieve efficientie. Het eerste 
is in strijd met het utilitarisme en het tweede onder
mijnt zijn eerdere verdediging van de vrije markt en 
het absolute eigendomsrecht. 

De slapende stichting 
De Amerikaanse economist Alan Blinder schreef vo
rig jaar een prachtig boek over de essen tie van progres
sieve politiek: Hard heads, soft hearts. Kinnegings 
studie is de omkering hiervan. Zijn filosofische argu
mentatie is onvoldragen (soft head). Zijn begrip voor 
de zorgen van onvrije mensen is gering en wordt ni 
gecompenseerd door zijn grote angst voor de vrijhe __ 
(hard heart) . Ik neem maar aan dat curatorium en 
werkgroep van de Teldersstichting zich passief hebben 
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opgesteld. Dat kan de beste Raad van Commissarissen 
overkomen. Als zij KL actief ondersteunen, dan wen
sen ze kennelijk dat de VVD de kant uitgaat van dog
matisme en pseudo-filosofisch fundamentalisme. Dat 
doet me terugverlangen naar de pragmatische VVD 
van de jaren vijftig-zestig en zelfs naar de populisti
sche VVD van de jaren zestig-zeventig. 

No ten 
I. Bovendien kan men met Parfit stellen dat personen be

staan zoals naties bestaan. Als de natie niets anders is dan 
een associatie van burgers, dan is ook de persoon te ont
binden, en wei in lichaam, brein en ervaringen. Parfit wil 
aantonen dat we ons in laatste aanleg bekommeren om 
ervaringen. Dit inzicht ligt ten grondslag aan een utilita
ristische theorie die letterlijk onpersoonlijk is en uit
mondt in een kritiek op datgene wat de utilitarist Kinne
ging als vanzelfsprekend ziet: rationaliteit als een ander 
woord voor de behartiging van het eigenbelang en zelfbe
schikking als rechtvaardiging voor de acceptatie van on
voorzichtig gedrag (het maken van fouten) . Zie D. Parfit, 
Reasons and persons, Oxford 1984. 

2. Het hypothetische maatschappelijke verdrag in de oor
spronkelijke positie is bij Rawls een procedure die aan de 
individualistische eisen voldoet. Het verdrag zelve over 
de prioriteit van de vrijheid, de gelijkheid van kansen en 
de bevordering van de vooruitzichten van de minst be
voorrechten is een proeve van een neutraal en plura
listisch liberalism e. De feitelijke voorkeuren van mensen 
inzake hun concrete eigenbelang zijn bij Rawls noch de 
bron noch het object van de liberale rechtvaardigheid. 
Gelijke vrijheid staat voorop, maar de liberale waarden 
en beginselen blijven daar niet toe beperkt. Voorts legt de 
consensus over de rechtvaardigheid beperkingen op aan 
wat mensen mogen doen en Iaten als zij er het beste van 
trachten te maken voor zichzelf. Zie J . Rawls, A theory 
of justice, Oxford 1972. 

3. Kinneging zegt dat zijn omschrijving van het maatschap
pelijke goede de vraag oproept welke de oorsprong is van 
de eigen doelen van het individu (p. 15). De zin van deze 
causaliteitskwestie wordt niet duidelijk gemaakt. Een 
analyse van de kwaliteit van de vorming van geloofs
opvattingen van het individu (zijn feitelijke en normatie
ve wereldbeeld) is onontkoombaar als men de vrijheid in 
termen van autonomie omschrijft, als men de intrinsieke 
waarde van de vrijheid ter sprake brengt, als men onder
zoekt of vrijheid noodzakelijk of voldoende is om ratio
neellmoraal acceptabele doelen op te wekken en tot reali
sering ervan te leiden (extrinsieke waarde) of als men in
gaat op de goede redenen om vrijheid te willen (er zijn 
ook verkeerde redenen) en te moeten willen (er zijn men
sen die niet vrij willen zijn). Maar opal deze zaken gaat de 
auteur niet of nauwelijks in. 

4. Zie. I. Berlin, 'Two concepts of liberty' (1958), in diens 
Four essays on liberty, Oxford 1969 en J . Elster, 'Self
realization in work and politics' (1986), opgenomen in 
T.R. Machan (red.), The main debate , New York 1987. 

5. J. Gray, Mill on liberty, Londen 1983, F.R. Berger, Hap
piness, justice and freedom, Berkely 1984 en J . Riley, Li
beral utilitarianism, Cambridge 1988. 

6. Kinneging merkt terecht op dat de onschendbaarheid van 
rechten niet vaststaat als ze met elkaar conflicteren. Hij 
noemt het burengerucht, de burenruzie en zelfs het ont
slag van werknemers. KL noemt de unanieme herdefinie
ring van het begrip hinder als algemene oplossing, maar 
deze oplossing wordt niet uitgewerkt. 

Vervolg op biz. 346 



In bet Kralingse bos 

Het bas is jonger dan de weg 
erheen, dat platgetreden pad 
van het spreekwoordelijk gezegde. 

Maar als je vroeg gaat, en zonder 
hand, tref je het soms een eekhoornpaar 
aan het ontbijt te zien of konijnen 

in het gras. Til eens een steen op, 
gun het ongedierte oak wat van het licht 
dat schitterend op de bladeren valt. 

En schrik niet als de bange hazen 
op het pad verschijnen, ze lopen 
tegen de klok waarop een doodskop 

de tijd aangeeft. Nee, schrik niet 
als je de mannen van het bosbeheer 
ziet, ze schoffelen onnozel bloat 

wat de winter heeft gedood. Wandel, 
kruip desnoods, - als de slak. 
Vergeet het huis op je rug en alles 

wat door verval wordt aangetast. 
En als dat niet lukt, als de herinnering 
aan wat geweest is je niet loslaat, 

als je op dat pad staat, en nieuwe 
wegen in wilt slaan, vermijd dan 
de weg die naar Kralingen leidt. 

Rien Vroegindeweij 
Publiceerde een viertal 
dichtbundels en een 
verhalenbundel. Recente/ijk 
verscheen Rotterdam voor 
gevorderden, een se/ectie 
columns die hij wekelijks 
voor Het Vrije Yolk schrijft. 
Dit najaar verschijnt bij 
uitgeverij Veen de bundel 
Tussen de middag 
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Boeken 

Bewogen beweging: decentralisatie of 
zeggenscbap? 

Kees Korevaar bespreekt: Bewogen beweging. 
Sociaal-democratie a/s program en methode, Amster
dam, Partij van de Arbeid, 1988. 

'Bewogen Beweging bouwt voort op de ideeen van de 
jaren zestig over democratisering en zeggenschap '. Zo 
begint de samenvatting van 'Bewogen Beweging' in 
'De Toekomst', iedenkrant van de Partij van de Ar
beid van 1 september 1988. Naar mijn mening wordt 
deze typering niet waargemaakt. Voor zover het rap
port over democratisering en zeggenschap gaat, 
bouwt het voort op een aantal modernismen van deja
ren tachtig, in het bijzonder op het idee van de verzor
gingsmaatschappij en de terugtredende rol van de 
overheid. Daarmee geeft de Partij van de Arbeid een 
nogal uitgesproken waardering voor het ideeengoed 
dat de laatste tien jaar binnen het CDA is ontwikkeid. 
In zekere zin kan men zich voorstellen dat de sociaai
democratische beweging, op zoek naar vernieuwing, 
tot een waardering of een herwaardering komt ten 
aanzien van ideeen van de andere hoofdstromen in de 
politiek. Er valt ook waardering op te brengen voor de 
verkenning van de WBS van het gedachtengoed van 
CDA en VVD. Dat geldt ook voor de stelling van Paul 
Scheffer dat er in het werk van Oostlander, directeur 
van het Wetenschap Instituut van het CDA, hier en 
daar eiementen uit de democratiseringsbeweging van 
de jaren zestig voorkomen, die onvoidoende in de 
maatschappijvisie van de Partij van de Arbeid zijn 
doorgedrongen. 1 

Er is dus aile reden om eens aandacht te besteden aan 
het denken in CDA-kringen over de staat, de sociaal
cuiturele voorzieningen en de besturing van de verzor
gende sector. Maar er zullen toch afwegingen gemaakt 
moeten worden; er dient naar overeenkomsten te wor
den gezocht, maar ook naar' verschillen. Ik mis dan 
eigen sociaal-democratische antwoorden op de meeste 
maatschappelijke verschijnseien die in 'Bewogen Be
weging' worden aangestipt. Ik mis ook de manier van 
denken, die juist in de maatschappelijke bewegingen 
wordt aangetroffen. 

Velen in de Partij van de Arbeid hebben zich terecht de 
kritiek aangetrokken op de alsmaar uitdijende regei
zucht van de staat en de daarmee gepaard gaande groei 
van het staatsapparaat. Het is voor de sociaal
democratische beweging moeiiijk om met deze kritiek 
om te gaan. Belangrijke verworvenheden zijn immers 
te danken aan de groei van de verzorgingsstaat en het 
waren de sociaal-democraten die zich juist daarvoor 

342 

ingespannen hebben. Kritiek op het ' etatisme' slaat op 
de Partij van de Arbeid terug en ontneemt de partij te
gelijkertijd het voornaamste gereedschap. Dit dilem
ma is goed verwoord in de voigende citaten: 
'De verzorgingsstaat heeft voor velen sociale en cultu
rele emancipatie vergemakkelijkt. Het heeft elemen
taire rechten verse haft welke behoeden voor afhanke
lijkheid en vernedering. Maar her en der is solidariteit, 
a/s grondslag van de verzorgingsmaatschappij, ver
smald tot een administratieve norm. Gemeenschaps
zin verv/uchtigt binnen anonieme en bureaucratische 
structuren. De a/stand die mensen voelen tot hun 
voorzieningen is door de economische stagnatie ver
groot. ' En: 'Juist kwetsbare groepen hebben de ver
slechteringen als gevolg van bezuinigingen aan den /ij
ve ondervonden. De projessionele hulpverlening staat 
door de vele hu/pvragen voor een enorme opgave. 
Daardoor is niet altijd voldoende ruimte voor per
soonlijke aspecten en is in de uitvoering vaak weinig 
samenhang en doorzichtigheid. Dat heeft geleid tot 
vele vormen van ze/fhulp en vrijwilligerswerk.' 
In 'Bewogen Beweging' worden er eigeniijk twee con
clusies getrokken uit dit dilemma. Ten eerste wordt 
aandacht gevraagd voor de 'organisaties tussen over
heiden burger'. Ten tweede wordt aandacht gevraagd 
voor 'decentralisatie van het overheidsbeleid'. Beide 
wegen kunnen in verband gebracht worden met grote
re zeggenschap van de burger. Maar er is nog een der
de weg, die misschien niet door de PvdA geprogageerd 
is of wordt, maar die wei succesvoi is in de ogen van 
anderen. Dat is de weg van de marktsector, als leidend 
economisch en maatschapeiijk principe. Als er nu er
gens een terrein is, waar behoefte bestaat aan demo
cratie en controle, dan is het natuurlijk wei de markt
sector. Ik beschouw het als een omissie dat hierover zo 
weinig wordt gezegd in 'Bewogen Beweging' . 
Ik wil drie thema's wat nader uitwerken. Eerst de rela
tie tussen de sociaai-democratie en de maatschappeiij
ke bewegingen. Vervoigens de houdbaarheid hiervan 
het cultuurpessimisme dat 'Bewogen Beweging' naar 
mijn mening uitstraait. Tenslotte het vraagstuk van de 
economische democratie, al of niet in de marktsector. 

Praten we over de arm en of met de armen? 
'Deze spanning (tussen partij en beweging, KK) is van
ze/fsprekend omdat zij voortvloeit uit het karakter
verschil. Het karakter van een politieke partij, de Par
tij van de Arbeid niet uitgezonderd, wordt bepaa/d 
door de ambitie om een samenhangend programma te 
formuleren waarin zeer uiteenlopende belangen tegen 
elkaar worden ajgewogen. De meeste sociale bewegin
gen concentreren zich op een issue en bezien de maat
schappelijke problemen vanuit dit perspectief. Daarin 
schuilt hun kracht - compromisloos kan een pro
b/eem onder de aandacht worden gebracht - maar 
ook hun zwakte - op basis van een een-dimensionale 
waarneming van de maatschappelijke realiteit kan op 
den duur geen effectief hervormingsbeleid ter hand 
worden genomen. 
Om die reden is het van belang dat in het verkeer tus
sen partij en socia/e beweging deze onderscheiden 
p/aats en rol voortdurend in acht worden genomen. 



Een te sterke vereenzelviging met een of meer sociale 
bewegingen is niet goed voor de partij, die daarmee 
sterk beperkt wordt in haar vermogen om een samen
hangend bee/d van maatschappelijke hervormingen 
en beleid gericht op beheer te be/ichamen.' 
Dit citaat geeft de door de Partij van de Arbeid ge
wenste rolverdeling aan. Men kan zich voorstellen dat 
een partijprograrnma geen opeenstapeling van wensen 
en actiepunten moet zijn . Ook rolverwisselingen tus
sen partij en beweging zijn ongewenst, omdat velen in 
een beweging zich dan al gauw een instrument van een 
politieke partij zullen voelen. Hoe dan wei? 
Naar aanleiding van 'Schuivende Panelen' wijzen Fol
kert Catz en Ruud Vreeman 2 op het belang van een 
breed maatschappelijk draagvlak voor de sociaal
democratische politiek. In dit verband verwachten zij 
een actief beleid ter versterking van in dit geval de vak
beweging. Is zo'n beleid nu te realiseren door distan
tie? Toegegeven de banden tussen de Partij van deAr
beid en de vakbeweging zijn de laatste jaren verzake
lijkt. De vakbeweging voelt zich genoodzaakt om ook 
zaken te doen (onder andere door prograrnvergelij
king, informatie-uitwisseling en lobby) met partijen 
ter rechterzijde. En wat misschien nog belangrijker is: 
de vakbeweging doet zelf meer op het politieke vlak, 
werkt zelf alternatieven en zelfs wetsvoorstellen uit. 
Maar is een bevriende sociaal-democratische partij 
daarom misbaar? Ik denk van niet. 
De Partij van de Arbeid kan zich ten doe! stellen om 
via zijn !eden daadwerkelijk te participeren in bewe
gingen en organisaties. Dit kan bijvoorbeeld weer lei
den tot de vorming van een vakbondsvleugel binnen 
de Partij van de Arbeid, hetgeen waardevol is omdat 
ook de oude bewegingen zich vernieuwen, nieuwe 
eisen en programma's voortbrengen en soms van aan
pak veranderen. Participatie in bewegingen kan het 
debat binnen de partij op een hoger niveau brengen. 
Omgekeerd is er binnen de bewegingen behoefte aan 
versterking van de politieke discussie. De tijd is voor
bij dat bewegingen zich politiek ondergeschikt Iaten 
maken aan deze of gene of partij of zuil. De bewegin
gen hebben zelf een min of meer uitgewerkt program
ma en, om meer te zijn dan een vluchtig verschijnsel, 
wordt in het algemeen gewerkt aan opvattingen met 
betrekking tot de belangrijkste maatschappelijke di
lemma's. Dit brengt de bewegingen op elkaars terrein. 
Zo voelt de vakbeweging zich verplicht om eisen uit de 
feministische en de milieubeweging te verwerken, het
geen niet zo gemakkelijk is. De politieke partijen van 
links zouden de politisering van bewegingen kunnen 
ondersteunen, niet door voor te schrijven hoe het alle
maal moet, maar door deel te nemen aan het de bat op 
de verschillende niveaus en vanuit de verschillende 
verantwoordelijkheden die de politieke partij kent. 

'Bewogen Beweging' zegt over de bekende maatschap
pelijke bewegingen eigenlijk niet zo vee!. De Partij van 
de Arbeid dient zich een beetje als waarnemer op te 
stellen. Gewezen wordt ook nog eens op de vluchtig
heid van sommige 'one issue' -bewegingen. Verder 
spreekt uit het rapport enigszins twijfel over het bereik 
van de bewegingen. Hiermee zijn we terug bij de 'or-

ganisatie tussen overheid en burger', zoals deze in het 
hoofdstukje over de verzorgingsstaat worden gety
peerd. Het fenomeen van de tekortschietende verzor
gingsstaat wordt beschreven in een bijzonder pessi
mistische beschouwing over de individualisering, 
waarbij termen gebruikt worden als 'het vergruizen 
van sociale verbanden' en een 'meer naar binnen ge
richte leefwijze'. 
Dat is wei een erg perspectiefloze benadering van de 
grote groep mensen die het slecht getroffen hebben in 
de o zo dynamische post-industriele maatschappij . 
Het zou vee! beter zijn om de nadruk te leggen op de 
veelheid van bewegingen, culturele culbs en gezellig
heidsverenigingen die er nu eenmaal bestaan onder 
uitkeringsgerechtigden, bejaarden en werkende men
sen met steeds meer vrije tijd. 
Organisaties tussen overheid en burger kunnen be
schreven worden in termen van de (tekortschietende) 
verzorgingsstaat. Dit doet het CDA en dat kan deze 
partij zich permitteren, omdat geprofiteerd wordt van 
het nog altijd actieve restant van de zuilenmaatschap
pij . Organisaties tussen overheid en burger kunnen 
ook gedefinieerd worden als sociale bewegingen. Dit 
Ievert voor een politieke partij en aantallastige proble
men op, dat is waar. Want dit type sociale beweging 
vertoont weinig eenvormigheid, laat staan overeen
komst in programma- (als dater al is) of eisenpakket. 
Bovendien is het maar de vraag of er sprake is van eni
ge politieke interesse, laat staan voorkeur. Maar ver
schilt dit zo weinig met de begindagen van de vakbe
weging, de vrouwenbeweging, de derde wereldbewe
ging? Misschien is het verschil tussen de bewegingen 
van de jaren '70 en die van de jaren '80, dat de eerste 
de confrontatie zochten met de politiek (met aile pro
blemen en spanningen van dien), terwijl bewegingen 
zich nu afkeren van de politiek. Als dit klopt dan ligt 
de rol van de politieke partij niet in de eerste plaats in 
het schipperen tussen al die actie- en eisenprogram
ma's, maar vooral in het creeren van nieuwe organisa
tievormen. 
Dit verschilt niet zo fundamenteel van de situatie 
waarin de vakbeweging zich een aantal jaren geleden 
bevond. Ledenverlies, teleurstelling, afnemende par
ticipatie van !eden zijn door vakbonden in het alge
meen beantwoord met nieuwe eisen en het aanspreken 
van nieuwe doelgroepen, maar vooral met nieuwe ac
tieterreinen en met het scheppen van nieuwe voorzie
ningen (dienstverlening). Het is misschien een goede 
vraag of de politieke partijen van links ook niet de weg 
op moeten van dienstverlening, of op zijn minst van 
samenwerking met dienstverlenende instanties (om
budswerk en dergelijke) en bewegingen. 

Ook 's morgens graag TV 
Nieuwe technologieen, nieuwe communicatiemoge
lijkheden, mobiliteit, internationalisering, individua
lisering en flexibiliteit. Dit zijn zo'n beetje de steek
woorden in 'Schuivende Panelen', althans voorzover 
het gaat om de culturele typering van de moderne 
mens en de moderne sarnenleving. Daarachter gaan 
politieke doelstellingen schuil die jarenlang door pro
gressieve organisaties en bewegingen zijn beleden: 
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1. een hoogwaardige produktiestructuur; 
2. kwalitatief goede comsumptie-artikelen; 
3. een hoog niveau van onderwijs, huisvesting en cul

turele voorzieningen; 
4. goede sociale voorzieningen en een redelijk beste

dingsniveau voor een zo breed mogelijke groep 
mensen. 

Kortom welvaart. Dit was echter niet voldoende. Pro
gressieve organisatie zetten zich, vooral toen de ergste 
economische noden overwonnen waren, steeds meer 
in voor: 
5. verkorting van de arbeidsduur; 
6. externe democratisering van de van de belangrijk

ste voorzieningen: toegang tot onderwijs en cul
tuur voor arbeiderskinderen; 

7. economische en maatschappelijke democratie; 
8. emancipatie van de vrouw. 
Met de strijd voor vrede, internationale solidariteit en 
een beter milieu is dit ongeveer de top tien uit het be
ginselprogramma van de sociaal-democratie. 
Nu doen zich voortdurend grote problemen voor met 
betrekking tot de realisatie van dit programma. De 
werkloosheid bemoeilijkt voor velen de toegang tot 
maatschappelijke rijkdom; de inkomensongelijkheid 
neemt in ons land toe; de ondernemingen hebben niet 
aileen hun rendementspositie herwonnen maar ook 
hun maatschappelijke invloed; de milieuproblemen en 
de internationale ongelijkheid tarten elke beschrij
ving. Terecht wordt ook in 'Bewogen Beweging' 
gesproken over een 'gespleten samenleving' . Een dee! 
van de bevolking krijgt het beter, een ander dee! houdt 
dit niet bij of krijgt het volgens de meeste criteria 
slechter. 
Economische vooruitgang of achteruitgang voor een 
bepaalde bevolkingsgroep doorbreekt het culturele 
patroon in onze samenleving niet. Het valt moeilijk 
om het Ieven van de jeugdige werkloze anno 1988 te 
vergelijken met de jeugdige werkloze van 1938. Er is 
ook in West Europa een brede laag van de bevolking 
die het slecht heeft, maar het gaat anders slecht dan 
voorheen. 
We kunnen er niet omheen, om vast te stellen dat de 
ontzuiling, de vernietiging van het gezinsdenken, de 
moderne communicatietechnologie en vooral de toe
gang tot de vele vreemde, heerlijke buitenlandse cul
tuurgoederen door onszelf gewild zijn. 'Bewogen Be
weging' beschrijft de technologische ontwikkeling als 
een veranderingsproces dat over ons heen gekomen is 
en de samenleving ongevraagd in al haar vezels raakt. 
Maar eigenlijk zijn het resultaten van ons eigen pro
gramma, het zijn onmisbare elementen van ons eigen 
mensbeeld. Volgens mij is het niet juist om (een dee! 
van) de bevolking als slachtoffer van de snelle maat
schappelijke veranderingen te zien. Dit roept bijna 
noodgedwongen een beeld op van onveranderbaar
heid, onbestuurbaarheid. Een politieke beweging die 
de maatschappelijke veranderingen zo tegemoet 
treedt, is bijna per definitie aangewezen op restaura
tie, op rust, consolidatie. 
Twee vragen zijn in dit verband van belang. Ten eer
ste: zijn de maatschappelijke en culturele veranderin
gen voor de gemiddelde burger in de jaren '80 ingrij-
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pender dan die van de jaren '60 en '70? Is het Ieven van 
de modale Nederlander meer veranderd door de vi
deorecorder, de roostervrije dagen en de deeltijdbaan 
van zijn vrouw? Of door het aanschaffen van een 
eigen auto, een TV en door de vrije zaterdag? lk denk 
dat de veranderingen van de jaren '60 ingrijpender wa
ren. Ook toen deed zich een golf van cultuur
pessimisme voor bij de gevestigde politieke stromin
gen, ook toen was er een soort verzadiging. Zoals be
kend kregen in het bijzonder de gevestigde partijen, 
waaronder de sociaal-democraten, toen verkiezings
nederlagen te incasseren. 
Een tweede vraag is: wat heeft de Partij van de Arbeid 
naar vorm en inhoud nu eigenlijk te bieden aan de 
groep die sterk georienteerd is op maatschappelijke en 
culturele vernieuwing? Vee! te weinig. Weliswaar 
spreekt de partij het voornemen uit om de midden
groepen en de hoger betaalden aan zich te binden en 
om het stemmenverlies in de welvarende satelliet
steden in de randstad ongedaan te maken. Maar welke 
passage uit 'Bewogen Beweging' kan onder deze groep 
mensen voor enige bevlogenheid zorgen? 

Het is niet zo gemakkelijk om in dit culturele veld een 
weg in te slaan, die zich onderscheidt van andere we
gen door progressiviteit. Een belangrijk orientatie
punt zou het arbeidsproces kunnen zijn. Uitkeringsge
rechtigden vragen om arbeidsplaatsen, gedeeltelijk 
om aangepaste arbeidsplaatsen. De nog steeds groei
ende beroepsbevolking vraagt om beter werk. Beter 
werk is niet hetzelfde als promotie, of stijging op de 
maatschappelijke ladder. Beter werk is politiek ver
taald: betere arbeidsomstandigheden, zeggenschap 
over het eigen werk, een goed sociaal klimaat op het 
werk, verbetering van de arbeidsorganisatie. Beter 
werk veronderstelt werknemerszeggenschap over 
nieuwe technologieen, studie- en ontwikkelingsfacili
teiten via het werk, gelijke kansen voor vrouwen en 
mannen, uitbanning van (ook nieuwe) beroepsziek
ten. 
Een arbeidsbestel waar Nederland de jaren '90 mee in 
kan veronderstelt een vernieuwd stelsel van maat
schappelijke, sociale en c~lturele voorzieningen. En 
de produktiviteitsverbetering die nu gerealiseerd 
wordt, roept alweer om een nieuw denken over ar
beidsduurverkorting. Het lijkt niet juist om dit terrein 
over te Iaten aan de vakbeweging, ook a! zal deze pro
beren om zelf een zo breed mogelijke invloed op het 
arbeidsproces te verwerven. Het is ook niet juist om 
met nieuwe antwoorden (Iaten we zeggen: nieuwe ini
tiatieven) te wachten tot de Partij van de Arbeid weer 
over regeringsmacht beschikt. Immers juist op cultu
reel terrein liggen nog heel veel mogelijkheden. De 
saaie en op het gezin afgestemde TV-programma's 
vragen toch om vernieuwing? Wie vaak 's avonds en 
op zaterdag werkt (zie hierover 'Schuivende Panelen') 
kan alleen naar de BBC en de commerciele zenders kij
ken. De grote steden, met overal PvdA-wethouders, 
hebben enorme behoefte aan economische impulsen 
en dus aan voorzieningen, die op de vrije tijdsbeste
ding zijn afgestemd. 
Ik leid uit 'Bewogen Bewegin' niet af, dat de Partij van 
de Arbeid daar zo goed raad mee weet. 



Liever zeggenschap dan decentralisatie 
' Wij zullen hierna p/eiten voor zovee/ mogelijke de
centralisatie van het overheidsbeleid. Om misverstan
den te vermijden: decentralisatie vereist een we/iswaar 
selectieve, maar tegelijkertijd actieve rot van de (na
tionale) c; ·,;erheid'. 
Er vait wei in te zien, dat voorzieningen dichter bij de 
mensen gebracht m;:,,;ten worden. De manier waarop 
zal sterk afbangen van het soort dienstverlening. Er is 
a1 iets gezeg.:! over organisaties of sociale bewegingen 
tussen overheid en burger. Ongetwijfeld zijn er over
heidstaken die kunnen worden afgestoten naar de 
marktsector . En ongetwijfeld zijn er taken, die gede
centraliseerd kunnen worden naar bijvoorbeeld ge
meentelijk niveau. 
Maar om nu , zonder onderscheid te maken, in algeme
ne bewoordingen te pleiten voor decentralisatie van 
het overheidsapparaat, dat gaat mij vee! te ver. Er valt 
niet in te zien, dat de kwaliteit van het beleid, of de 
wendbaarheid van het beleid zoveel groter wordt als in 
het ultra-kleine Nederland nog eens taken gedecentra
liseerd moeten worden. Tegen de achtergrond van de 
toegenomen communicatiemogelijkheden en de inter
nationalisatie wordt ons land aileen nog maar kleiner. 
Als ideologisch beginsel spreekt decentralisatie mij 
niet aan. Sterker nog: gevreesd mag worden dat vee! 
mensen die zich ergeren aan de bureaucratic in ons 
land dit doen, terwijl zij moeten wachten voor een ge
meente/ijk loket. 
De economie dichter bij de mensen brengen, dat kan 
onder andere ook door de economische democratic te 
vergroten. Daaraan wordt helaas geen aandacht be
steed in 'Bewogen Beweging' . Waarom niet? Waar
schijnlijk omdat democratisering als ideologisch be
grip volkomen uit de politieke belangstelling is ver
dwenen. Daar zijn drie redenen voor aan te voeren, die 
aile drie teruggaan naar het klimaat in de tweede helft 
van de jaren '60 en de eerste helft van de jaren '70. 
Over democratisering wordt gezegd: 
a. Het is contra-produktief want iedereen wil over al

les meepraten en daar is geen tijd voor. Maar zoals 
Paul Kalma3 recentelijk heeft geschreven: controle 
en representatieve democratic zijn echter niet in 
strijd met hoge produktiviteit. Integendeel: ze zor
gen voor een goede betrokkenheid van werknemers 
(gebruikers, burgers). 

b. Democratisering leidt tot regelzucht, werkt een 
overmaat aan procedures en bureaucratic in de 
hand. Dit wordt bijvoorbeeld gezegd over de Wet 
op de Ondernemingsraden, waarin inderdaad een 
wijds spectrum van beroepsprocedures opgeno
men is. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het 
feit dat de wetgever toch niet zo snel geneigd is 
(was) om zaken op laag niveau te Iaten uitvechten. 
Democratic zou efficienter, sneller zijn als partijen 
ook gedwongen worden zelf (maar wei binnen ze
kere grenzen) hun zaakjes te regelen. Als dit niet 
gebeurt, dan groeit met de democratic de rechter
lijke macht. En dat is ook weer de overheid. 

c. Democratic leidt tot moedeloosheid, want het wekt 
verwachtingen die beslist niet waargemaakt wor
den. De ergste vijanden van democratische besluit-

vorming (wordt wei eens gezegd) vinden we onder 
de groep die destijds steeds gedemonstreerd heeft 
voor meer democratic. Er ligt inderdaad nogal een 
kloof tussen de verwachtingen van de generatie van 
1968 en de praktijk van de jaren zeventig, toen bij
voorbeeld het kabinet Den Uyl nogal wat besluit
vorming heeft gecentraliseerd. Maar dit kan toch 
niet - anders dan tijdelijk - de reden zijn om ons 
teleurgesteld van het streven naar democratisering 
af te wenden? 

Economische democratic zou weer een politick agen
dapunt moeten worden. De Partij van de Arbeid is de 
aangewezen partij om dit ter hand te nemen. Ook 
daarbij komt weer de vraag aan de orde: moet dit niet 
aan de vakbeweging worden overgelaten? De vakbe
weging wil zich immers in brede zin en tot aan het poli
tieke (parlementaire) niveau met de economic bezig 
houden. Bovendien vraagt de vakbeweging letterlijk 
om een aantal voorzieningen, in de vorm van een wet
telijke regeling van het vakbondswerk in de onderne
ming (voorzieningen dus voor de eigen !eden). 
Ik ben van mening dat de PvdA het initiatief op dit ter
rein niet exclusief aan de vakbeweging moet overlaten. 
Natuurlijk moet er uitwisseling van ideeen en overleg 
zijn . Maar het blijft een taak van de politieke partij 
om na te denken over het wetgevend kader en om er 
gezichtspunten in te betrekken, die misschien hele
maal niet uit de vakbeweging afkomstig zijn. In feite 
ligt er een parallel met de Keerpunt-periode. Net als in 
1972 zou de PvdA met op democratisering gerichte 
hervormingsvoorstellen kunnen komen. We mogen 
niet vergeten dat een niet onbelangrijk dee! van de 
Keerpunt-voorstellen ook werkelijk gerealiseerd is en 
dat ze voor blijvende veranderingen hebben gezorgd. 
Overigens waren er ook toen spanningen met de vak
beweging, die zich weifelend opstelde met betrekking 
tot de vergaande bevoegdheden die de ondernemings
raad op zekere pun ten leek te krijgen. 
In een bijdrage als deze is het moeilijk om heel con
erect in te gaan op wetgeving terzake. Gedacht kan 
worden aan een zekere 'afronding' met betrekking tot 
de zeggenschapswetgeving op ondernemingsniveau. 
Datzelfde geldt voor een wettelijke regeling van het 
vakbondswerk in de onderneming. 4 Tegen de achter
grond van de internationalisatie van de economie zou 
de Partij van de Arbeid stappen op Europees niveau 
kunnen nemen, parallel aan de aanpak van het Euro
pees Verbond van Vakbewegingen. 5 

Tot slot 
Het lijkt politiek van belang om te reageren op de 
winstexplosie die waargenomen kan worden bij de 
meeste grote internationale ondernemingen en ook in 
een aantal economische sectoren. De inkomens en ver
mogensverhoudingen verschuiven snel in de richting 
van verdere ongelijkheid. De machtsverhoudingen 
verschuiven de laatste tijd zo snel dat onmogelijk 
gesproken kan worden van consolidatie of van een in
haalbeweging. De tijd lijk zo langzamerhand weer rijp 
voor politieke ideeen die erop gericht zijn de macht 
van aandeelhouders, familiebedrijven en vermogens
dragende vrije beroepen te beteugelen. 
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Dit kan natuurlijk opnieuw geprobeerd worden door 
middel van vermogensaanwasdeling via belasting
maatregelen. Er kan echter ook gedacht worden aan 
zeggenschapsinstrumenten, die vooral bedoeld zijn 
om tot een grotere openbaarheid en controle te ko
men. 

Kees Korevaar is beleidsmedewerker bij de Bouw- en 
Houtbond FNV 

Vetvalg van biz. 340 
7. Vanwaar deze indelingsfout? Ik neem aan dat de auteur 

inziet dat elke inkomstenbelasting technisch wordt uitge
voerd als een herverdeling, ongeacht de vraag of de op
brengst ervan voor de bescherming van een negatieve 
vrijheid wordt ingezet of voor de bescherming van een 
positieve vrijheid. Het zit dieper. Kinneging neemt aan 
dat de toedeling van zelfeigendom historisch en 
normatief-theoretisch voorafgaat aan de toedeling van 
de eigendom van externe middelen en dat aile externe 
middelen rechtvaardig zijn gepraduceerd. Wie bijdraagt 
aan de produktie verwerft externe middelen. Wie tot de 
enzovoort-groep behoort, is afhankelijk van overdrach
ten. Het probleem van de primaire toeeigening van niet
geproduceerde externe middelen, vooral de grond, wordt 
zo langs een achterdeur afgevoerd. Dit probleem is voor 
liberalen (Locke, Kant, Smith, Spencer en J .S. Mill toen; 
Nozick nu) wat het probleem van de talentbelasting voor 

Pleidooi voor kindvriendelijk woonmilieu in de 
steden 

Het compacte-stadbeleid van de grote steden wordt bedreigd 
door bet blijvend vertrek van gezinnen met kinderen. Aldus 
een onlangs verscbenen publikatie van de Sectle volksbuis· 
vesting en ruimtelijke ordening van de Wiardi Beckman 
Sticbting: De grate steden, hun stadsgewesten en het cam
pacte-stadbeleld. De besturen van de grote steden voeren de 
laatstejaren een beleid gericbt op de 'compacte stad'. Dever
minderde bevolkingsdallng zien zij als bewijs dat bun beleid 
effect beeft. Aangetoond wordt dat dat slecbts in beperkte 
mate bet geval is. De cijfers staan voor een andere werkelijk· 
held dan de gemeentebesturen menen. De selectieve migratie· 
processeD gaan door. De tweeverdieners met een of twee kin· 
deren verdwijnen naar de stedelijke omgeving. De een- en 
tweepersoonsbuisboudens gaan steeds meer domineren in de 
stad. Met name in de uitbreidingswijken zouden kansen moe
ten worden benut om een gunstige omgeving te creeren voor 
gezinnen met kinderen. 

Sedert enige tijd trekken de steden Amsterdam, Rotterdam, 
Den Haag en Utrecht regelmatig gezamenlijk opals bet erom 
gaat belangen van 'de grote steden' te verdedigen. In de bro
chure wordt betoogd dat de vier stadsgewesten in een aantal 
opzicbten een verscbillende sociaal-economiscbe opbouw 
bebben en daardoor uiteenlopende belangen. Ten aanzien 
van werkgelegenbeid en bevolking zouden zij een verscbil· 
lend beleid moeten voeren. 
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socialisten is. Bezien vanuit de idee van gelijke vrijheid, 
liggen de publieke eigendom van de grond of de gelijke 
individuele verdeling van vervreemdbare grondtitels 
meer voor de hand dan de codificatie van gewelddadige • 
toeeigening. Bijkomende argumenten zijn het recht op 
vrijheid van elke generatie en het gegeven dat geestelijke 
en fysieke vrijheden toch ergens moeten worden uitge
oefend. Kinneging stelt dat privatisering van de natuur 
altijd en overal efficienter is dan collectivisering. Het ver
schijnsel van steriele grondeigendom (jagen op vossen, 
maar investeren ho maar) wordt met dit vrome beroep op 
rentmeesterschap genegeerd. De efficientie komt in de 
plaats van gelijke vrijheid als afdoende rechtvaardiging 
van een ongelijke verdeling. Dit gebeurt impliciet en zon
der een behandeling van het economendebat over het 
Coase-theorema vs. het Prisoners'. Dilemma Game. 

Doordat woon- en arbeidsmarkten gemeentegrenzen over
scbrijden, blijkt de gemeente als bestuurlijk kader in sterke 
mate ontoereikend te zijn. Vandaar dat bij voorbeeld een 
stad als Amsterdam geconfronteerd wordt met tegelijkertijd 
een bloeiende - docb zeker niet onkwetsbare - lokale eco
nomie en groeiende werkgelegenbeid en een blijvend boge 
werkloosbeid met een barde kern van laaggescboolde, lang
dung werklozen. Daardoor treedt tevens een gigantiscb 
woon-werkverkeer op met boge maatscbappelijke kosten en 
scbadelijke gevolgen voor bet natuurlijk milieu. Het woning
marktbeleid zou meer op gewestelijk niveau gestalte moeten 
krijgen. 

In de brochure wordt concreet ingegaan op bet compacte
stadbeleid inzake de uitbreidingswijk Middelveldscbe Aker
polder in Amsterdam en bet voormalige Rotterdamse baven
terrein Prinsenland. Betoogd wordt dat bet beleid in beide 
steden berust op te weinig analyse van demografiscbe gege
vens en te veel tegengestelde en onbeldere doeleinden. 

De grate steden, hun stadsgewesten en het compacte-stad- ~ 
beleid is te bestellen door overmaking van f 15,- naar Post· 
bank 34 79 700 ten name van PvdA-brocbures te Amsterdam 
onder vermelding van bestelnummer 750. 
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Emotie en politiek 

De redenering leek juist. Met losbandigheid en slap- Wouter Gortzak 
heid vereenzelvigd 'liberalisme' had, meenden vee! Journalist, redacteur 
Amerikanen, geresulteerd in te grote toegeeflijkheid van SenD 
jegens in- en uitheemse criminaliteit. Daarom kozen 
ze twee keer de aanvoerder · van de conservatieve 
kruistocht tot president. Om niet opnieuw te verliezen 
maskeerden de Democraten hun liberalisme en zetten 
zij in op de bekwaamheid van Dukakis. Vice-president 
Bush? Niet meer dan een fletse schaduw van de presi-
dent, wiens domheid hij deelde zonder over diens cha-
risma te beschikken. Hoeveel glans hadden, daarbij 
vergeleken, de geloofsbrieven van de gouverneur uit. 
Massachusetts! 
De 'verkiezingscampagne zonder ideoligie' mislukte. 
Meer doeltreffend dan waardig schoven de Republi
keinen Dukakis als liberale slapjanus terzijde. Zelfs 
toen de opiniepeilingen dat aantoonden duurde het 
ilog weken voordat Dukakis, de hemdsmouwen op
gestroopt, zich als strijdbaar liberal manifesteerde. Is 
competentie voorwaarde voor adequaat leiderschap, 
de Amerikaanse campagne bevestigde dat erkend
bestuurlijke kwaliteiten, gedemonstreerd zonder in 
tradities wortelende compassie, onvoldoende zijn om 
kiezers te inspireren. 
Dat was Dukakis, maar hoe zit het met Wim Kok? 
Zijn nieuwe adviseurs onthulden vroegtijdig hun ver
kooptruc. Ze beloofden Kok 'naar de kiezer toe als be
kwaam persoon te communiceren' . Of woorden van 
gelijke strekking. Dat lijkt wei het minste wat de Soot
chis kunnen doen; een als warhoofd geprofileerde op
positieleider is tegen Lubbers en Voorhoeve, geen ge
patenteerde domoren toch, op voorhand kansloos. De 
benadering echter verdient verbreding. Het eenzijdig 
benadrukken van Koks ·capaciteiten kan de indruk 
wekken dat hij , vergeleken met de concurrentie, 
waarden-loos zou zijn. En moet niet ' naar de kiezer 
worden overgebracht' dat Koks beheerste gedrag 
hartstochtelijke betrokkenheid bij zijn achterban ver
hult? Wie regeert moet zijn gevoelens kunnen wegcij
feren, wie emotieloos campagne voert wint onvol
doende stemmen om te kunnen regeren. 
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Sociale cultuurspreiding: complot of ideaal? 

De gemiddelde Nederlander heeft Veronica tot de 
grootste omroep gemaakt, De Telegraajtot de groot
ste krant, Prive tot het grootste weekblad, bezoekt zel
den of nooit een concertzaal, museum of theater, leest 
slechts bij uitzondering een literair boek en wij socia
listen, en nog een paar weldenkende landgenoten, vin
den dat erg. Wij denken dater een cultuur bestaat die 
waardevoller is dan die waarmee velen zich op dit mo
ment moeten behelpen en deze cultuur willen wij 
'spreiden'. Socialisten worden hierbij doorgaans 
gei'nspireerd door het gelijkheidsbeginsel: zij menen, 
dat een ieder in principe in staat is tot het deelnemen 
aan wat zij onder beschaving verstaan en zij menen, 
dat een ieder ook recht heeft op deze deelname. Socia
listen die cultuur willen spreiden hebben echter een 
aantal belangrijke problemen te overwinnen . Twee 
theoretische wil ik er hier bespreken. Dit gebeurt naar 
aanleiding van het verschijnen van de essaybundel In 
ons diaconale land, die Jan Kassies is aangeboden ter 
gelegenheid van zijn afscheid als voorzitter van de 
Boekmanstichting. 1 Deze bundel bevat een achttal 
prettig lezende, maar deels ook somber stemmende 
opstellen, die tezamen een overzicht pogen te bieden 
van 'de stand van zaken op het gebied van het onder
zoek van de cultuurspreiding.' 
Het eerste, hier behandelde, probleem betreft de 
beantwoording van de samenhangende vragen waar
om er eigenlijk cultuur gespreid moet worden, welke 
cultuur voor deze spreiding in aanmerking komt en 
hoe dit in de praktijk gestalte moet krijgen. Het twee
de, als laatste besproken, probleem wordt gevormd 
door wat we zouden kunnen betitelen als het 'emanci
patiedilemma' van het socialisme. Dit dilemma is, zo
als we zullen zien, het produkt van twee waardevolle, 
maar ook conflicterende sociaal-democratische uit
gangspunten en is in principe onoplosbaar. 

Waarom, wat en hoe 
Waarom moet er (een bepaalde) cultuur gespreid wor
den en hoe dient dit te gebeuren? Anders dan de on
dertitel van het boek en het woordgebruik van de 
auteurs doet vermoeden, handelt dit geschrift overi
gens niet over cultuur-, maar over kunstspreiding. 
Kunst is natuurlijk ook cultuur, maar niet aile cultuur 
is kunst. Het kunstbeleid vormt slechts een onderdeel 
van het cultuurbeleid, een onderdeel ook, dat voor de 
achterban van de sociaal-democratie, die grotendeels 
nimmer met kunst in aanraking komt, (helaas) van 
heel wat minder importantie is dan bijvoorbeeld het 
media- en onderwijsbeleid. 'De cultuurpolitiek om
vat', schreef Kassies in 1964, 'het onderwijs, de vor
ming buiten het onderwijs van jeugd en volwassenen, 
recreatie, ontspanning, vermaak, radio en televisie en 

de kunst'. 2 Het in per ken van het onderwerp tot kunst 
heeft belangrijke nadelen, maar daarover later meer. 
Het probleem voor de auteurs van deze bundel is dus 
welke kunst gespreid moet worden en waarom juist 
deze. Vroeger, tot in de jaren zestig, had men hier geen 
twijfels over: de 'burgerlijke' kunst werd veruit supe
rieur geacht aan de kunst van de niet-burgers en het lag 
dus voor de hand deze onder het volk te brengen. Deze 
drang tot 'verticale' of 'sociale' kunstspreiding (van 
boven naar beneden) berustte hierbij niet vanzelfspre
kend, zoals bijvoorbeeld Smiers ons in zijn proef
schrift wilde Iaten geloven, op een 'diepe minachting' 
of 'verachting' voor de lagere sociaal-economische 
klassen en hun esthetische voorkeuren. 3 'Integen
deel', verdedigde Jan Rogier in dit verband de naoor
logse cultuurminister Vander Leeuw, '(deze) bevoog
ding was een teken van bezorgheid en medelijden, van 
sociaal gevoel. ' 4 Ook in de SOAP - met Eduard 
Boekman als een van de voornaamste woordvoerders 
- ging men er in het algemeen van uit, dat het de 'bur
gerlijke' kunst is die onder het volk gebracht moet 
worden. s Cultuurspreiding betekent hier het algemeen 
toegankelijk maken van het beste of schoonste wat de 
westerse beschaving tot dusverre heeft voortgebracht. 
Op grond van het gelijkheidsbeginsel heeft een ieder 
daar recht op. Instemmend citeert Boekman in 1939 in 
zijn dissertatie Karl Kautsky: 'Wat kunstenaars en 
kunstkenners ten behoeve van het proletariaat dienen 
te bewerkstelligen, is niet zozeer een omwenteling in 
de kunst zelf, als wei het voor de massa's toegankelijk 
maken van a! die prachtige kunstuitingen die de heer
sende klassen tot nog toe voor zichzelf hebben gereser
veerd'.6 Het toegankelijk maken van de kunst houdt 
voor Boekman niet aileen in dat museum, concertzaal 
en theater voor de gewone man en vrouw betaalbaar 
worden, de laatsten moeten ook onderwezen worden 
het in deze kunsttempels gebodene te begrijpen en 
daarmee te waarderen. 
Het verticale spreidingsbeleid dat na de oorlog vol 
idealisme gevoerd werd, is weinig succesvol gebleken. 
De socioloog Bevers schrijft in zijn bijdrage: 'Onder
zoek wijst telkens weer uit dat, aile kortingen, facili
teiten en drempelverlagende maatregelen ten spijt, de 
cultuurdeelname van mensen uit lagere klassen niet 
toeneemt en dat kunstsubsidies het meest terecht ko
men bij huishoudens met een bovenmodaal inko
men'. 7 De psycholoog Temme concludeert op basis 
van een recent onderzoek naar de samenstelling van 
museumpubliek: 'Van verticale, sociale spreiding 
blijkt nauwelijks sprake te zijn. Tweederde a drie
kwart van de bezoekers heeft een hogere beroeps- dan 
wei universitaire opleiding gevolgd'. 8 Met vee! publi
citeit omgeven en mede hierdoor druk bezochte ten-

Hans Blokland 
Politicoloog; met dank aan 
Frank van Beuningen voor 
zijn commentaar op een 
eerdere versie van dit art ike/ 
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toonstellingen als 'La grande Parade' en 'Voor de 
Beeldenstorm' trekken geen ander publiek. Publiciteit 
heeft slechts tot gevolg dat dezelfde, goed opgeleide 
Jean Bovenmodaal grotere afstanden gaat overbrug
gen om een bepaalde expositie te bezichtigen. Tegen 
de achtergrond van dit soort gegevens komt Jan Kas
sies in 1983 tot de slotsom (hij was overigens al in de 
jaren zestig gaan twijfelen), dat 'het beleid der cul
tuurspreiding goeddeels is rnislukt'. 9 

De vraag dringt zich nu op hoe deze mislukking ver
klaard kan worden en hoe het eventueel anders zou 
moeten. Verschillende suggesties worden er door de 
auteurs aangedragen. Zo stelt Temme in zijn artikel, 
dat de oorzaak gezocht moet worden in het bij de lage
re sociaal-economische klasse levende vooroordeel, 
dat 'Kunst niets (is) voor ons soort mensen' . De hard
nekkigheid van dit vooroordeel verklaart hij door het 
streven van mensen naar een positief zelfbeeld. Dit 
zelfbeeld wordt voordeliger wanneer de waarden en 
normen van de groep waartoe het betreffende individu 
behoort, hoger worden aangeslagen dan die van ande
re groepen. Door dus 'nogal schamper' te doen over 
de kunst en cultuur van de burgerij poetsen de lagere 
klassen hun zelfbeeld op. Het doorbreken van deze ne
gatieve opvattingen over kunst ziet Temme als een 
voorwaarde voor een succesvol kunstbeleid. Hij ziet 
daarin een belangrijke rol weggelegd voor de massa
media en het onderwijs. Overigens dient dit, gezien de 
averechtse reacties op het opdringen van esthetische 
waarde-oordelen, wei pedagogisch verantwoord te 
worden aangepakt (p. 149). 
De analyse van Temme sluit deels aan op het werk van 
de Franse cultuursocioloog Bourdieu. 10 De ideeen van 
de laatste worden expliciet door Bevers, Langeveld en 
- elders - De Swaan aangevoerd ter verklaring van 
het rnislukken van het spreidingsbeleid. Gezien de gro
te populariteit waarin deze, en aanverwante ideeen 
zich tegenwoordig mogen verheugen - Bevers sugge
reert zelfs dat Bourdieus verklaring voor het falen der 
cultuurspreiding algemeen ingang heeft gevonden (p. 
74) -, is het goed hier wat nader op in te gaan. 
Bourdieu stelt, in de woorden van Bevers, dat 'het on
derscheid in levensstijl en dus in smaakopinie en cultu
reel gedrag tussen mensen verankerd (is) in de struc
tuur van de samenleving en haar geschiedenis over lan
gere perioden'. (p. 75) Smaak en stijl worden door 
mensen uit verschillende klassen gebruikt om zich van 
elkaar te onderscheiden en te distantieren of om zich 
juist aan elkaar te spiegelen. Dat laatste gebeurt met 
name door de middenklassen die, in hun poging om te 
stijgen op de maatschappelijke ladder en te de
monstreren dat zij 'er bij horen', het culturele gedrag 
van de elite trachten te imiteren. De maatschappelijke 
bovenlaag wil zich weer in haar smaak en stijl van de 
rest onderscheiden om zo haar superieure sociale posi
tie te bevestigen en te rechtvaardigen. Mochten de imi
tatiepogingen van de sociale stijgers onverhoopt sla
gen, dan wordt er weer snel iets nieuws tot (top)kunst 
uitgeroepen. De Swaan schrijft in dit verband: ' . .. 
waar en wanneer het lukt een kunstuiting algemene in
gang te doen vinden, verliest de culturele elite er op 
slag haar belangsteling voor ... Zodra een cultuur-
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goed gespreid is, is het gezonken. Het zakt beneden de 
goede stand'. 1 1 

Het aldus op gang gebrachte proces van mensen en 
groepen die elkaar afstoten en aantrekken, een proces 
dat zich vooral in het maatschappelijke midden af
speelt en waar dus de lagere groepen goeddeels buiten 
staan, zorgen, stelt Bevers, voor 'een cultuurspreiding 
die vanzelf gaat'. De spreiding die heeft plaatsgevon
den is niet zo zeer te danken aan het gevoerde beleid, 
maar aan het stijgen van middenklassers op de maat
schappelijke ladder. In hun streven naar distinctie 
hebben deze sociale klimmers plots een grote belang
stelling voor de burgerlijke kunst gekregen. Deze cul
tuurspreiding die vanzelf gaat, schrijft Bevers, 'is 
doorslaggevend voor de mogelijkheden van het cul
tuurspreidingsbeleid en aileen een beleid dater op aan
sluit kan succesvol zijn. Daarom is de cultuursprei
ding het meest geslaagd onder de middenklasse en een 
mislukking geworden voorzover ze op de lagere klas
sen was gericht' (p . 77). De grenzen van wat sociaal 
mogelijk is, zijn in Bevers optiek allang bereikt en zij 
worden gelukkig ook meer en meer door de overheid 
erkend. 'De overheid is gaan inzien' schrijft Bevers al 
citerend uit een discussienota van het ministerie van 
WVC, 'dat kunst "voor brede lagen van de bevol
king" een "utopische wens" is gebleven en dat zij er 
daarom beter aan doet aansluiting te zoeken bij het 
circuit, waarin reeds een bepaalde mate van belang
stelling voor kunst bestaat' (p. 72). 
Hoe nu verder? Het is een gegeven dat de meeste men
sen het stellen zonder kunst en het is vergeefse moeite 
gebleken daar verandering in te brengen. Kunstbeleid 
is er in de visie van Bevers om 'vormen van kunst en 
cultuur te behouden en te bevorderen', daar waar het 
particulier initiatief niet (meer) in staat is de lasten er
van te dragen. Zo is het altijd geweest en zo zal het ook 
blijven (p. 89 en 94). De enige verandering die in het 
kunstbeleid is opgetreden, is het gevolg van de toene
mende differentiatie van de kunst en haar publiek: al
lerlei kunstvormen worden steeds kleinschaliger en 
specialistischer en daarmee ontoegankelijker. Doel 
van het beleid is niet Ianger de burgerlijke kunst onder 
de lagere klassen te.-spreiden: 'Kunstbeleid is een voor
zieningenbeleid geworden voor geprofessionaliseerde 
kunstvormen met hun deelpublieken' (p . 91) . 
Deze conclusie wordt door de bestuurskundige Tjeenk 
Willink in zijn bijdrage bevestigd: 'Het kunstbeleid 
richt zich op een beperkt publiek. Het richt zich in fei
te aileen op een circuit van direct betrokkenen en be
langhebbenden' .12 Dit circuit bestaat in toenemende 
mate uit ambtenaren en professionele organisaties uit 
de kunstwereld. Kunstenaars en politici, om nog maar 
te zwijgen van de burgers, staan hier meer en meer bui
ten. In tegenstelling tot Bevers betreurt Tjeenk Wil
link overigens deze ontwikkeling: een gesloten circuit 
kan leiden tot verstarring en verschraling hetgeen uit
eindelijk de culturele pluriformiteit - een voorwaar
de voor een levensvatbare democratie - kan aan
tasten. 
Ondanks enige kanttekeningen blijkt ook de sociologe 
Langeveld zich in grote lijnen te kunnen vinden in de 
analyses van Bourdieu. Zij schrijft naar aanleiding 
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van de ideeen van de laatste: 'Ook al is begrip voor 
kunst te Ieren, het Ieren stuit af op de onwil die ont
staat waar kunst wezensvreemd is aan de levensstijl 
van bepaalde sociaal-economisch gedefinieerde bevol
kingsgroepen. Men mist de aspiratie, de interesse, er is 
geen enkele motivatie, integendeel, er bestaat afweer 
tegen een opgedrongen goed. Achteraf heb ik me ook 
wei eens afgevraagd, wat ons, cultuurspreidingsidea
listen, in de jaren vijftig bezielde om mensen zonder 
noodzaak iets te willen opdringen dat zij zo duidelijk 
niet Justten' (p. 155). 
Hoewel hij nergens naar hem verwijst, hebben de 
denkbeelden van Kassies in zijn Jatere werk vee! raak
vlakken met die van Bourdieu. Zo benadrukt hij in 
1984 het patroonkarakter van een cultuur (Bourdieu 
zou spreken van een 'habitus'): de verschillende ele
menten van een cultuur hangen nauw met elkaar sa
men en 'men kan niet een element er als het ware uit
Iichten om aileen dat te veranderen'. Omdat de bur
gerlijke kunst min of meer een 'Fremdkorper' vormt 
in bet cultuurpatroon van de Jagere sociale strata, en 
omdat men onvoldoende heeft getracht dit patroon 
over de hele Iinie - in samenhang met een media- en 
onderwijsbeleid - te be1nvloeden, moest het naoor
Jogse verticale spreidingsbeleid wei mislukken. 13 In 
toenemende mate pleit Kassies voor een pluralistisch 
spreidingsmodel waarin de vele onderscheiden cul
tuurgroepen de mogelijkheid geboden wordt de eigen 
kunstuitingen te produceren. Het bestaande beleid be
voordeelt de waarde-orientaties van de burgerlijke 
klasse, die er in geslaagd is deze orientaties te instituti
onaliseren 'in de "kunstinstellingen" die tot op heden 
in hoge mate de structuur van het kunstleven bepa
Ien'Y De begrippen 'kunst' en 'cultuur' moeten op
nieuw gedefinieerd worden en op grond van deze defi
nities dienen de beschikbare middelen 'drastisch' her
verdeeld te worden over de verschillende culturele 
groeperingen. Smithuijsen schrijft over Kassies' Jatere 
werk: 'Cultuurspreiding is niet meer de overdracht 
van waarden vanuit een centrum naar een periferie, 
maar spreiding van aandacht en middelen naar diverse 
centra van cultuurproducenten en -consumenten' (p. 
22). 'Hij beziet het culturele veld en piaatst de ene 
kunstuiting niet hoven de andere, noch de ene pu
blieksgroep hoven de andere. De nieuwe norm is die 
van diversiteit; het nieuwe uitgangspunt dat van 
smaakverschil' (p. 25). 
Dit alles klinkt natuurlijk sympathiek en 'democra
tisch' in de oren, de praktische uitwerking van Kas
sies' ideeen Jijkt mij echter niet af te wijken van de si
tuatie zoals beschreven door Bevers en Tjeenk Wil
Iink: omdat de lagere klassen niet participeren in het 
bestaande kunstleven en ook geen eigen kunstleven 
hebben 15 , zal een 'spreiding van aandacht en midde
Ien' slechts lei den tot het verleggen van geldstromen 
van de ene bovenmodale 'Art World' naar de andere 
(bijvoorbeeld van de klassieke naar de jazzmuziek). 
De gewone man zal er niets van mer ken en hem zal het 
waarschijnlijk ook een worst wezen. 

Is er nog hoop? 
Is er nog hoop voor deze gewone man om ooit in con-

tact te komen met (de burgerlijke) kunst? Tal van cul
tuurspreiders van het eerste uur (en klaarbiijkelijk ook 
de beleidmakers van het ministerie van WVC) lijken 
de moed te hebben opgegeven. Verwijzend naar socio
logische 'wetten' stelt men dat de sociale kunstsprei
ding een 'achterhaalde' zaak is omdat (de burgerlijke) 
kunst niet zou passen in het cultuurpatroon van de la
gere sociale klassen (Waar baseert men dit op?). Daar
naast getuigde het hele idee van verticale spreiding 
goedbeschouwd van cultureel imperialisme, van de 
misplaatste opvatting dat de burgerlijke kunst waar
devoiler was dan de kunstuitingen van de Jagere klas
sen (welke zijn dat dan?). Er wordt dan ook niet meer 
gesproken of gedebatteerd over 'kwaliteit'. Bourdieu 
Ieert ons immers, dat bet onderscheiden van kwaliteit 
een !outer ideologische functie heeft. 16 K waliteit is 
niets anders dan een com plot van de bourgeoisie tegen 
bet proletariaat: bet helpt de burgerij zijn superieure 
maatschappelijke positie te rechtvaardigen en zich te 
onderscheiden en te distantieren van bet gepeupel. 
Kunstbeleid is verworden tot wat bet eigenlijk altijd al 
geweest is: een voorzieningenbeleid voor een geprivile
gieerde klasse uit onze samenleving (Hoe het gerecht
vaardigd kan worden, dat de particuliere hobby van 
een aantal beterbetaalde snobs - meer is kunst niet -
met gemeenschapsgelden gefinancierd wordt, blijft 
overigens een raadsel). Men is kortom van 'idea
Iistisch', 'realistisch' geworden (p. 19). 
Ik heb die tegenwoordig zo populaire tegenstelling 
tussen idealisme en realisme nooit zo begrepen. Een 
realist is naar mijn idee niet iemand, die aile idealen 
opgeeft omdat hij niet onomstotelijk kan bewijzen dat 
het ene ideaal waardevoiler is dan het andere, of om
dat idealen nimmer voiledig realiseerbaar blijken te 
zijn. Zo iemand is stuurloos en dom. Een realist Jijkt 
mij iemand, die begrijpt dat men een ideaal nodig 
heeft om iiberhaupt ergens te kunnen komen, en die 
begrijpt dat zingeving en kwaliteit iedere dag weer be
vochten moeten worden op de Jedigheid waarin bet be
staan elk moment dreigt te vervallen. 
Vandaag de dag zijn er niet meer zo vee! realisten. Zo 
is goedbeschouwd de enige die zich in deze bundel nog 
een uitgesproken voorstander betoont van verticale 
kunstspreiding en daar ook een aantal steekhoudende 
argumenten voor geeft, de filosoof en voormalig di
recteur van de VPRO Joop Doorman. De realist 
Doorman Jaat zich niet van de wijs brengen door wat 
modieuze, sociologistische theorietjes uit het zonnige 
Zuiden. Als motief om kunst te spreiden noemt Door
man onder andere de overweging, 'dat een Jevendige 
omgang met de diverse kunsten zou kunnen be
werkstelligen dat burgers beschikken over een u:itge
breide "bibliotheek" van metaforen voor het denken 
over menselijke realiteiten' (p. 43). Het is gewenst 
hierover te beschikken, omdat aileen zo recht gedaan 
kan worden aan de grote verscheidenheid aan prakti
sche contexten waarin wij gedurende ons Ieven ver
wikkeld raken: enige lenigheid van geest en enig voor
stellingsvermogen is nodig om zowel problemen op 
het gebied van de techniek als op bet gebied van de mo
raal, de politiek, het sociale Ieven enzovoort op te kun
nen lossen. In een samenleving, die meer en meer 
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wordt gedomineerd door de 'computer-metafoor' van 
de natuurwetenschappen en de techniek, neemt het be
lang hiervan aileen maar toe. ' ... een cultureel schra
le, sterk scientistische intellectuele training kan ge
makkelijk leiden tot een fatale atrofie van ons voor
stellingsvermogen' en de conclusie ligt dan ook voor 
de hand, dat 'cultuurspreiding noodzakelijk is om de
ze atrofie zoveel mogelijk af te remmen' (p. 43). 
In antwoord op de vraag water gespreid moet worden, 
verklaart Doorman zich meer verbonden te voelen met 
mensen als Tromp en Mooij - er is gewoon niets an
ders dat gespreid kan worden dan de 'burgerlijke' 
kunst (zie ook noot 5) - dan met Kassies. Daarnaast 
stelt hij dat men door kennis te nemen van de kunst 
van het verleden, de kunst van het heden beter Jeert be
grijpen. Dit omdat het heden een reactie is op, en/of 
gegroeid is uit het verleden. Onbewezen vooron
derstelling lijkt mij hierbij overigens dat aileen de 
kunst van het verleden 'burgerlijk' zou zijn. 
Met de beantwoording van de vraag waarom de socia
le kunstspreiding is mislukt, geeft Doorman tevens 
aan hoe een succesvol beleid er volgens hem uit zou 
moeten zien. Hij stelt dat ideeen over kunstbeleid 
nauw samenhangen met opvattingen over de werking 
of beleving van kunst. Kunstbeleving bezit, in zijn op
tiek, niet aileen een evaluatieve, maar ook een cogni
tieve component en het waarderen van kunst is derhal
ve ook een kwestie van leren, van scholing. Kunst is 
een bepaalde vorm van communicatie en men kan pas 
met de kunstenaar in gesprek komen wanneer men 
eerst de taal heeft leren spreken. Deze taal is groten
deels, net ais onze spreektaai, een sociaai produkt. Af 
en toe is er een origineel individu dat een paar nieuwe 
woorden uitvindt of de bestaande in een andere volg
orde zet, maar deze activiteit vindt altijd plaats binnen 
het kader van een door een gemeenschap gedragen cul
tuur. Deze cultuur - de 'ecologie' van het kunstbe
leid, zou Jan Kassies zeggen - moet eerst geleerd wor
den, wil men ooit toekomen aan het zelfstandig waar
deren van kunstuitingen. 17 Juist op dit gebied is het 
spreidingsbeleid van na de oorlog tekortgeschoten. 
Veel van wat Doorman over (kunst)beleid te melden 
heeft kan ik onderschrijven. Wei denk ik dat ook hij 
het onderwerp teveel inperkt tot 'kunst' en esthetica. 
Het is naar mijn gevoel vruchtbaarder om over cultuur
(politiek) en ethiek te debatteren. Het beperken van 
het onderwerp cultuurpolitiek tot kunst heeft name
lijk, zoais gesteld, een aantai belangrijke nadelen. In 
de eerste plaats dreigt men zo uit het oog te verliezen, 
dat ieder kunstbeleid slechts kans van slagen heeft 
wanneer het een gelntegreerd onderdeel vormt van een 
wijder cultuurbeleid, een beleid waarvan het 
onderwijs- en mediabeleid de pijlers zijn. Juist omdat 
bijkans aile deelnemers aan het cultuurpolitieke debat 
het hierover met elkaar eens zijn, is het merkwaardig 
dat men in de praktijk voornamelijk discussieert over 
kunst. 
In de tweede plaats laat men zich onnodig verleiden tot 
een esthetische discussie over de vraag wat mooi en le
lijk is. Hiermee wil niet gezegd zijn dat dit debat zin
loos is. Zoais bijvoorbeeld Raymond Williams en 
Doorman gedemonstreerd hebben, valt er wei degelijk 
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over smaak te twisten. 18 Het is echter onnodig in de 
cultuurpolitieke discussie kwaliteitsmaatstaven te ont
wikkelen - die dan vervolgens op de doelgroepen van 
het spreidingsbeleid overgebracht zouden moeten 
worden - wanneer het doel van cultuurbeleid is, dat 
mensen uiteindelijk zelfstandig in staat zijn tot het vel
len van kwaliteitsoordelen en tot het maken van ge
fundeerde keuzen. Doel van cultuurbeleid is, naar 
mijn mening, dus niet het verspreiden van een bepaai
de smaak, maar het bevorderen van de individuele 
autonomie. De vraag wat onder het laatste verstaan 
moet worden, is van normatieve en niet van estheti
sche aard. 
Individuele autonomie zou men grofweg kunnen om
schrijven als het vermogen om, op basis van een rede
lijke kennis van de keuze-alternatieven, zelfstandig 
richting te geven aan het eigen Ieven. Kennis van deal
ternatieven is gewenst omdat aileen dan echte keuzen 
gemaakt kunnen worden: iemand die is opgegroeid 
met uitsluitend popmuziek, heeft op zijn twintigste 
geen reele keuze tussen Hilversum 3 en 4; zijn afstem
men op de popzender zallouter bepaald worden door 
gewoonte en onbekendheid. 'Kennis van de keuze
alternatieven' staat weer op een Jijn met een belangrijk 
element van het burgerlijke cultuurideaai, te weten: 
het ideaal der persoonlijkheidsvorming. De beschaaf
de, verlichte of autonome mens is binnen dit ideaal een 
breed ontwikkelde, erudiete persoonlijkheid, die zich 
in zijn Ieven niet laat leiden door vooroordeel, onwe
tendheid of gewoonte, maar resoluut zijn eigen lot in 
handen heeft genomen. Dit ideaal wordt niet aileen ge
koesterd door de bourgeois. Het mag dan een tijdlang 
gefunctioneerd hebben ais legitimatie van de bour
geoisie, het is ook, stelt de filosoof en burgerman 
Mooij: 'de voortzetting van oude humanistische idea
len, en ais zodanig intiem verweven met de geschiede
nis van onze beschaving in heel algemene zin' . 19 Libe
ralen en socialisten delen dit, op de Verlichting geente, 
cultuurideaal. Er bestaan echter grote meningsver
schillen over het antwoord op de vraag hoe de samen
leving ingericht moet worden om deze visie op het 
juiste of goede Ieven van de mens te kunnen verwerke
lijken. 
Deze meningsverschillen spruiten voort uit een afwij
kend mensbeeld: meer dan sociaiisten achten liberaien 
het individu zelfstandig in staat zijn talenten te ont
plooien. In het aigemeen beschouwen liberalen de so
ciale omgeving eerder ais een belemmering dan ais een 
stimulans voor deze ontplooiing en zij benadrukken 
dan ook de negatieve vrijheid van het individu. Socia
Iisten, daarentegen, zien juist in het verwerven van in
dividuele autonomie een belangrijke rol weggelegd 
voor de gemeenschap: zij menen, dat men Jouter bin
nen de gemeenschap, de draagster van de cultuur, kan 
beschikken over de voor autonomie benodigde keuze
alternatieven en, dat men aileen binnen deze sociaie 
context het vermogen tot kiezen kan ontwikkelen. Het 
eerste is hierbij een voorwaarde voor het tweede: net 
zoals kwaliteitsbesef zich aileen ontwikkelt door te 
twisten over smaak, ontwikkelt het oordeelsvermogen 
zich uitsluitend wanneer men genoodzaakt is keuzen 
te maken. De samenleving schoolt of socialiseert het 
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individu hierbij in de alternatieven waaruit terzijner
tijd gekozen kan of moet worden . Zonder scholing 
geen alternatieven en geen cultuur; zonder cultuur 
geen autonomie. Het steeds maar willen vergroten van 
het prive-domein en het hierbij verwijderen van, door 
anderen gevormde, obstakels leidt in deze optiek 
slechts tot een sociaal en geestelijk vacuum waarin 
geen enkel menselijk wezen tot wasdom kan komen. 20 

De ontwikkeling van het individu tot een autonome 
persoonlijkheid binnen en mede dankzij de gemeen
schap, dat is kortom naar mijn idee het cultuurideaal 
van het socialisme. Dit is geen originele gedachte: soci
alisten denken er al een paar eeuwen zo over. Origineel 
is hooguit dat ik - ondanks computer, informatica en 
1992 - geen reden zie er nu plots anders over te gaan 
denken. 

Het emancipatiedilemma 
Wanneer men eenmaal de mens als een sociaal wezen 
heeft gedefinieerd en de gemeenschap een rol heeft 
toebedeeld in de realisatie van het ontplooiings- of 
zelfverwerkelijkingsideaal, dan doemt direct een 
tweede cultuurpolitiek probleem op - het eerste pro
bleem betrof de vraag waarom er cultuur gespreid 
moest worden en welke cultuur hiervoor in aanmer
king kwam - . Dit probleem is het produkt van een 
tweetal tegenstrijdige socialistische uitgangspunten en 
zouden we kunnen omschrijven als het 'emancipatie
dilemma' . 
In de eerste plaats gaan socialisten er doorgaans van
uit dat mensen, zo ook hun culturele voorkeuren en 
behoeften, in hoge mate sociaal geconditioneerd wor
den . De betreurde bestaande culturele voorkeur van 
'de mensen in het land' voor TROS, Telegraaj, 
kasteelroman en Dolly Dots kan dan ook in deze op
tiek voor een groot deel als het produkt gezien worden 
van de huidige maatschappelijke structuren. De socio
loge Yvonne van Baarle schrijft bijvoorbeeld in een 
studie van de WBS: 'De kern van het probleem is dat 
de kulturele preferenties van de mensen te zeer in de 
greep van de commercie zijn geraakt .. . Het systeem 
van de commerciele produktie brengt met zich mee, 
dat gefabriceerd wordt op grote schaal, refererend aan 
de smaak, het genot en geneugten van het gemiddelde 
publiek. Als gevolg van omstandigheden - een direkt 
overgeleverd zijn aan de verleidelijke, doch tevens ver
vlakkende en uniformerende werking van de commer
cie, zonder tegenwicht thuis, op straat - hebben vee! 
mensen niet geleerd met alternatieven om te gaan . . . 
kwaliteit te onderscheiden van neptroep'. 21 

Zouden socialisten dus de maatschappelijke structu
ren veranderen, door bijvoorbeeld de invloed van de 
commercie drastisch in te perken, dan zouden ook de 
culturele preferenties kunnen veranderen, en dit in een 
richting waar de, uiteindelijk door het marktmecha
nisme veroorzaakte vervlakking en uniformering min
der de toon zou zetten. Een probleem is echter dat cul
turele voorkeuren zichzelf reproduceren: de massacul
tuur is mede populair gemaakt door de commercie, 
dankzij de gretige aftrek van deze cultuur wordt de po
sitie van haar producenten bevestigd of versterkt, 
waardoor weer de via onder andere reclame en marke-

ting bewerkstelligde culturele socialisatie haar voort
gang kan hebben. De grootte van dit probleem wordt 
duidelijk wanneer bet tweede socialistische uitgangs
punt beschouwd wordt. 
Dat uitgangspunt luidt, dat mensen als mondige, au
tonome wezens beschouwd en behandeld behoren te 
worden . Zij zijn in staat zelfstandig keuzen te maken 
of voorkeuren te ontwikkelen en behoren in deze niet 
door anderen en zeker niet door de overheid betutteld 
te worden. 
Het emancipatiedilemma kan nu als volgt geformu
Jeerd worden: Enerzijds relativeren socialisten de 
waarde van de culturele preferenties van mensen door 
ze in hoge mate slechts als het produkt te beschouwen 
van een veranderbare maatschappelijke constellatie, 
maar anderzijds wordt iedere poging tot het daadwer
kelijk veranderen van deze preferenties verhinderd 
door het onderschreven democratische beginsel, dat 
de voorkeuren en wensen van individuen ten aile tij
den gerespecteerd behoren te worden. Indien soda
listen dus trouw willen blijven aan hun democratische 
uitgangspunten, dan kunnen zij geen veranderingen 
doorvoeren zonder de instemming van degenen die 
hierdoor geraakt worden. Deze instemming zullen zij 
echter door de beschreven reproduktie van culturele 
voorkeuren niet snel verkrijgen. Dwingen socialisten 
echter geen veranderingen af, dan betekent dat in de 
praktijk dat zij berusten in het voortbestaan van een 
maatschappelijk bestel (en de hierdoor gegenereerde 
culturele voorkeuren en behoeften) dat moeilijk te 
verenigen valt met de gekoesterde ontplooiingsidea
len . Het is dus, resumerend, het een of het ander: wil 
men de soevereiniteit van de culturele preferenties van 
mensen volledig respecteren, dan zal men de ambities 
aangaande de zelfontplooiing of culturele emancipa
tie van grote delen van de bevolking moeten temperen; 
wil men daarentegen de ontplooiing van velen wei mo
gelijk maken, dan zal men moeten aanvaarden dat dit 
slechts ten dele zeif-ontplooiing zal kunnen zijn. 
Dit dilemma is zo oud als het socialisme. Ook Marx en 
Engels worstelden er bijvoorbeeld mee: zij moesten 
verklaren hoe het mogelijk was, dat de arbeidersklasse 
niet haar 'echte' belangen onderkende en zelfs het ver
derfelijke burgerlijke waardenpatroon bleek te willen 
overnemen. Het concept 'vals bewustzijn' moest hier 
uitkomst bieden. Over de praktische uitwerking hier
van - in het reeel bestaande socialisme - kon echter 
- niet altijd (meer) naar huis geschreven worden. 
Voorzichtigheid is dus geboden. Dilemma's tussen 
twee waardevolle uitgangspunten zijn nooit geheel op 
te lossen, men kan slechts trachten een beargumen
teerd evenwicht te vinden; een evenwicht tussen, in dit 
geval, de wetenschap dat mensen voor hun ontwikke
ling zowel afhankelijk zijn van de (dwingende) sociali
satie van de gemeenschap als van de vrijheid die deze 
gemeenschap hen op een bepaald moment laat om van 
de norm af te wijken. 
Dit evenwicht nu is zoek. In de sociaal-democratie 
heeft men de laatste decennia - uit angst om voor 'eli
tair' of zelfs 'totalitair' te worden uitgemaakt en als 

. gevolg van een uit de hand gelopen waardenrelati
visme - gekozen voor een beleid, dat samengevat kan 
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worden met kernbegrippen als 'democratisering', 'de
centralisatie', 'zelfontplooiing', pluriformiteitsbevor
dering' en 'voorwaardenscheppend' .22 Binnen dit be
leid stond de keuzevrijheid van de burger voorop, men 
heeft echter nagelaten hem ook van keuze
alternatieven te voorzien. En nu we dus met zijn allen 
kunnen constateren, dat de burger uit de lagere sociale 
klassen inderdaad geen gebruik maakt van zijn 'vrij
heid' om naar theater, museum, concert enzovoort te 
gaan, wordt doodleuk geconcludeerd, dat het hele 
idee van sociale cultuurspreiding eigenlijk maar een 
achterhaalde zaak is. We hebben iemand een viool 
voor zijn verjaardag gegeven en ons er vervolgens over 
verbaasd - en misschien ook wei een beetje over geer
gerd -, dat hij er niet direct op kon en wilde spelen. 
Kunst past niet in het cultuurpatroon van de arbeider. 
Als pleister op de wonde benadrukken we wei dat de 
arbeider hiermee niet gediskwalificeerd is: 'Mijn aan
steker is (irnrners) ook cultuur!' (Rob Out), een viool 
is niet beter dan een rate!, en een ontevreden Socrates 
is niet beter, maar slechter af dan een tevreden varken. 
Ik zou een wat realistischer benadering van de cul
tuurspreiding en het emancipatiedilemma willen be
pleiten. Een onvermoeibaar pleitbezorger van de 
kunsten als Jan Kassies heeft daar ook recht op. Over 
twee jaar wordt Kassies zeventig. Wellicht kan hem 
dan een essaybundel aangeboden worden, !outer ge
schreven door mensen die beide benen op de grond 
hebben. 
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hoofd moeten halen, dat bet hele kwaliteitsbegrip niets 
anders is dan een ideologie, dan een complot van de 
bourgeoisie tegen bet proletariaat, ook al is bet opnieuw 
een waarheid als een koe dat kunst en smaakoordelen 
vaak misbruikt worden om zich te onderscheiden en te 
distantieren van anderen. Zie onder andere: Doorman, 
S.J. (1984) 'Enkele speculaties over kunst en weten
schap', in: Tekens in de tijd, 65 jaar loop den Uyl, Am
sterdam, De Arbeiderspers; Williams, R. (1961) ibid. 

19. Mooij, ibid., p. 107. 
20. Zie bijvoorbeeld: Bergmann, F. (1977) On being free, 

Notre Dame (Indiana), University of Notre Dame Press; 
Taylor, Ch. (1979) 'Atomism', in: Kontos, A. (ed.) 
Powers, possessions and freedom, Essays in honour of 
C.B. Macpherson, University of Toronto Press. 

21. Van Baarle, Y., De kunst van het socialisme, Beschou
wingen over kunst- en kultuurbeleid, WBS/ Kiuwer, De
venter, 1982, p. 21. 

22. Zie voor een uitgebreidere argumentatie: 'Socialistische 
Cultuurpolitiek, Een onderzoek naar een fundament', 
Hollands Maandblad, jan. (deel1) en febr. (deel2) 1988. 
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Criminaliteitspreventie in de praktijk 

De huidige verontrusting over de toegenomen crimi
naliteit is niet nieuw. Zo'n vijftien jaar geleden bij de 
start van het kabinet-Den Uyl waren er reeds uitvoeri
ge discussies over de toename van de criminaliteit en 
de daarmee gepaard gaande angstgevoelens van de 
burger. Bij de begrotingsbehandeling in 1974 pleitte 
de Kamer voor de noodzaak van een brede aanpak: 
opheffing van het politietekort, betere onderwijs- en 
welzijnsvoorzieningen en maatregelen op het terrein 
van de huisvesting. Daarna zakte het probleem wat 
weg in de belangstelling, wellicht omdat men nog leef
de in de euforie van de welvaartstaat. 
Maar met de econornische recessie nam de verontrus
ting over de crirninaliteit weer toe, een verschijnsel dat 
zich ook in andere Ianden voordoet. Die verontrusting 
is niet geheel zonder grond: het is een onmiskenbaar 
feit dat sinds de jaren zestig zowel de volwassenencri
minaliteit als de jeugdcriminaliteit sterk in omvang 
zijn toegenomen. Toch blijkt steeds weer dat crimina
liteit vooral als politiek 'issue' op de voorgrond treedt 
wanneer mensen angstig zijn en onzeker over de toe
komst. Men Jijkt dan veel minder open te staan voor 
hervormingen en het heil vooral te zoeken in verster
king van de politie en zwaardere straffen. 
De grote vraag is nu wat het meest adequate beleid is 
bij stijgende criminaliteit. Globaal gezien kan men 
aan twee opties denken. De eerste optie is versterking 
van het justitiele apparaat: politie, rechterlijke macht 
en gevangeniswezen. Hierbij gaat men er impliciet van 
uit dat het justitiele apparaat verantwoordelijk moet 
worden gesteld voor het terugdringen van de crimina
liteit en dat het daar ook toe in staat is. Het is een op
vatting die zeer wijd verbreid is, zowel binnen de 
politie en de rechterlijke macht als daarbuiten. 
De tweede optie gaat er van uit dat iedere samenleving 
de criminaliteit heeft die zij verdient en dat omvang en 
aard van die criminaliteit samenhangen met het soort 
samenleving en de inrichting daarvan. In deze visie is 
de samenleving als geheel verantwoordelijk voor 
'haar' criminaliteit en moet de bestrijding ervan dan 
ook door diezelfde samenleving ter hand genomen 
worden en niet uitsluitend door een aantal daarvoor 
'ingehuurde' krachten. 
In dit artikel wil ik vooral aan de tweede optie aan
dacht besteden, omdat het naar mijn mening van 
groot belang is dat er in de Partij van de Arbeid een 
wat fundamentele reflectie plaatsvindt over de toe
komst van het strafrechtbeleid. Het zou teleurstellend 
zijn als er vanuit de partij slechts aangelopen wordt 
achter de trends van dit ogenblik: heeft men eerst de fi
losofie van de commissie-Roethof omhelsd, nu keert 
men zich daar al weer van af en Iijkt men alles van 
meer politie en meer gevangenissen te verwachten. 

Hierin onderscheidt de partij zich overigens nauwe
Iijks van de andere grote partijen, maar men zou van 
de PvdA toch een wat originelere visie mogen ver
wachten. 
Aandacht zal worden besteed aan de volgende pun ten. 
Eerst zal enig inzicht gegeven worden in de ontwikke
ling van de criminaliteit. Vervolgens zal kort ingegaan 
worden op de meer algemene oorzaken van die ont
wikkeling sinds het eind van de Tweede W ereldoorlog. 
Daarna wordt aandacht besteed aan criminaliteitspre
ventie, zoals zich die in ons land ontwikkelt. Van be
lang hierbij zijn vragen als: om welke criminaliteit 
gaat het, welk soort maatregelen past men toe en wat 
kan men zeggen over de effectiviteit daarvan met be
trekking tot criminaliteitsbestrijding? 

De ontwikkeling van de criminaliteit 

Omvang van de criminaliteit 
Zoals bekend is sinds de jaren zestig de criminaliteit 
drastisch gestegen. Die ontwikkeling, die voor een 
groot dee) op het conto van de jongerencriminaliteit 
moet worden geschreven, is ingezet met de toenemen
de welvaart. 
Wanneer we kijken naar de misdrijven uit het wetboek 
van strafrecht die de laatste tien jaar ter kennis van de 
politie gekomen zijn dan komen twee zaken duidelijk 
naar voren. De eerste is dat de criminaliteit tussen 
1977 en 1987 nog verder is toegenomen: stelt men de 
ter kennis van de politie gekomen misdrijven per 
100.000 van de bevolking in 1977 op 100, dan is dit in
dexcijfer in 1986 gestegen tot 190, bijna een verdubbe
ling. Maar de tweede is dat aan deze stijging sinds een 
jaar of vier een eind is gekomen. Vanaf 1984 (indexcij
fer 189) treedt er een duidelijke stabilisatie op en de 
laatste politiecijfers uit 1987 van het CBS bevestigen 
dit beeld . 
De stijging van de criminaliteit is niet voor aile leef
tijdsgroepen dezelfde geweest. Beziet men de periode 
van 1964-1983 dan blijkt ze bij de jongere leeftijds
groepen veel sterker dan bij de oudere. Met name de 
leeftijdsgroep tot 25 jaar geeft de sterkste stijging te 
zien (CBS, 87 /7). 

Aard van de criminaliteit 
Wanneer men echter iets dieper op de zaak ingaat en 
de afzonderlijke delicten bekijkt, dan wordt het beeld 
gecompliceerder. Een aantal delicten is qua omvang 
nauwelijks toegenomen of zelfs gedaald, terwijl ande
re een explosieve groei te zien geven. De volgende tabel 
geeft een goed overzicht, zowel van het aandeel van de 
verschillende delicten in het totaal, als van de toename 
van de afzonderlijke delicten sinds 1980 (Jaarverslag 
Openbaar Ministerie, 1987). 

Josine Junger-Tas 
Werkzaam bij het 
Wetenschappelijk Onderzoek 
en Documentatiecentrum van 
het ministerie van Justitie 
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Categorieen ter kennis van de politie gekomen mis
drijven in 1986- Wetboek van Strafrecht 

Open b. orde en gezag 
Sexuele misdrijven 
Tegen het Ieven 
Mishandeling 
Eenv. diefstal 
Diefstal d.m.v. braak 
Gekwalific. diefstal 
Vernieling 
Overige misdrijven W. v .Str. 

Totaal W.v.Str. 

N = 996.711 Index 
o/o (1980 = 100) 

I 
I 
0 (0,2) 
2 

37 
40 
5 

10 
4 

100 

110 
108 
126 
128 
125 
235 
267 
149 
132 

163 

In de eerste plaats blijkt dat de geweldscriminaliteit -
en dat is de criminaliteit waar iedereen zo bang voor is 
en waarvan een bepaalde pers altijd te kennen geeft 
dat ze zo sterk stijgt - slechts een heel klein dee! van 
de geregistreerde criminaliteit vormt. Misdrijven te
gen het Ieven, voornamelijk zware mishandeling, rna
ken zelfs maar 0,2 procent uit van de totale bekend ge
worden criminaliteit. Een tweede constatering is dat 
zowel de geweldsdelicten als de seksuele delicten nau
welijks gestegen zijn sinds 1980. Ten derde blijkt uit de 
tabel dat verreweg bet grootste dee! van de criminali
teit, namelijk 82 procent, gevormd wordt door vermo
gensdelicten. Ongeveer de belft biervan is eenvoudige 
diefstal, waaronder fietsdiefstal, winkeldiefstal en 
zakkenrollerij. De andere belft wordt gevormd door 
diefstal met braak, waaronder voornamelijk inbraak 
in woningen en bet zogenaamde autokraken. Een 
klein dee! tenslotte, vijf procent, betreft de ernstiger 
vermogensdelicten zoals beroving en overvallen. Dit is 
de groep delicten die de meeste stijging vertoont sinds 
1980. De laatste kanttekening betreft bet vandalisme: 
dit op zicb zelf niet zo ernstige delict vormt maar liefst 
tienprocent van bet totaal aantal bij de politie ter ken
nis gekomen delicten. 
Hiermee komen we op een belangrijk vertrekpunt voor 
mijn verdere betoog. Het overgrote dee! van de crimi
naliteit in ons land bestaat namelijk uit minder ernsti
ge vormen van jeugd- en adolescentencriminaliteit. 
Verreweg de meeste jongeren bouden daar na bet 
twintigste jaar mee op. Voordat uit dit gegeven enige 
beleidsconsequenties getrokken worden, zal eerst kort 
ingegaan worden op enkele acbtergronden van de cri
minaliteitsontwikkeling sedert de jaren zestig. 

Enkele acbtergronden van de criminaliteitsontwikke
ling 
Een belangrijk element in de bele westerse wereld is de 
naoorlogse 'baby-boom'. De groei van bet geboorte
cijfer leidde in de jaren zestig en zeventig tot een sterke 
toename van de adolescentenpopulatie en dus van de 
leeftijdsgroep die bet meest crimineel actief is. Men 
gaat er algemeen van uit dat deze factor voor een dee! 
verantwoordelijk is voor de sterke stijging van de cri
minaliteit in de westerse Ianden. 
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Zoals bekend is het geboortecijfer echter sinds het 
eind van de jaren zestig weer gaan dalen en we zien nu 
dan ook een vrij aanzienlijke afname van de omvang 
van de jeugd- en adolescentenpopulatie. Dit zal naar 
aile waarschijnlijkheid gepaard gaan met een daling 
van het absolute niveau van de criminaliteit. 
Een belangrijke oorzaak voor de toename van de gele
genheid tot het plegen van delicten is de groei van de 
welvaart. Deze heeft zich vertaald in een geweldige 
toename van objecten die gestolen of vernield kunnen 
worden: auto's, fietsen, brommers, straatmeubilair, 
audiovisuele apparatuur in woonhuizen, maar ook in 
scholen en clubhuizen. Hiernaast hebben winkelvor
men hun intrede gedaan die het mensen wei heel ge
makkelijk maken om goederen te ontvreemden. Hier
aan dient toegevoegd het vervangen van toezichthou
dende functionarissen door automaten of zelfs het 
gaandeweg ontbreken van iedere vorm van toezicht in 
openbare en semi-openbare ruimtes als direct gevolg 
van het streven de arbeidskosten terug te dringen en 
het inzetten van geautomatiseerde apparatuur. 
In de tweede plaats heeft de groeiende complexiteit 
van de moderne bureaucratische staat geleid tot meer 
regelgeving, en daardoor ook tot toename van de mo
gelijkheid die regels te ontduiken. In dit verband kan 
men denken aan misbruik van subsidies en toelagen, 
maar ook aan omvangrijke EG-fraudes, aan koppel
hazen en andere frauduleuze praktijken. Kortom, de 
mogelijkheden tot het plegen van - vooral vermogens 
- delicten zijn ongekend toegenomen, terwijl de fy
sieke en sociale barrieres daartegen zijn afgenomen. 
Een aantal sociale processen, die a1 rond de eeuwwis
seling een aanvang namen, gaven na de oorlog een ver
snelling te zien. Zo heeft zowel de grotere sociale- als 
geografische mobiliteit de inbedding van mensen in 
traditionele verbanden sterk verminderd en hierdoor 
de normerende invloed en pressie tot conformisme die 
van deze verbanden uitgaat. Zoals bekend is het zo ty
pisch Nederlandse verzuilde maatschappelijke Ieven 
in de jaren zeventig afgebroken. De invloed van de 
kerk, van de jeugdbeweging en van de sportverenigin
gen nam steeds meer af. De samenleving werd plura
listischer, minder autoritair, minder hierarchisch en 
democratischer en de jeugd kreeg meer autonomie. 
Nederland leek wei een grote speeltuin te worden, om 
de woorden van een Nederlands socioloog te gebrui
ken (Kapteyn , 1985) en daarmee nam de tolerantie 
voor afwijkend en delinquent gedrag toe. 

De ontwikkeling van de criminaliteitspreventie 
In de jaren tachtig kwam hierin verandering. Naast de 
werkloosheid is misdaad een belangrijk topic gewor
den. Het is alsof er een bepaalde drempel is overschre
den, waardoor men tot de overtuiging kwam dat het 
zo niet Ianger kon en dater 'opgetreden moest wor
den'. Een voorbeeld van die klimaatsverandering is 
onder meer de instelling van de commissie-Roethof in 
1983 en het kabinetsplan Samenleving en Criminaliteit 
uit 1985. Het beleidsplan bepleit enerzijds de door de 
commissie-Roethof aanbevolen bestuurlijke preventie 
en anderzijds een gerichter en intensiever optreden 
van politie en justitie. 
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Recentelijk is daar het rapport van de WRR bijgeko
men (Rechtshandhaving, 1988) dat vrij sceptisch staat 
tegenover mogelijke effecten van bestuurlijke preven
tie en meer heil verwacht van een versterking van het 
strafrechtelijk apparaat. 

Uitgangspunten van bet preventiebeleid 
De belangrijkste theoretische uitgangspunten van het 
preventiebeleid zijn de sociale controle theorie, zoals 
ontwikkeld in de VS door Hirschi (1969) en de gele
genheidstheorie. 
De sociale controle theorie stelt dater geen bijzondere 
motivatie nodig is voor het plegen van delicten: 'We 
zouden het a/lemaal doen, als we konden '. Daaruit 
wordt afgeleid dat niet het delinquente gedrag maar 
het norm-respecterend gedrag verklaring behoeft. 
Hier ligt een directe relatie met de gelegenheidstheo
rie: deze gaat er van uit dat wanneer aan jongeren de 
gelegenheid geboden wordt om delicten te plegen, de 
meesten dit ook zullen doen. Adolescenten hebben 
zich, op grond van hun leeftijd en status nog niet zo 
sterk geldentificeerd met de samenleving en voelen 
daarvoor betrekkelijk weinig verantwoordelijkheid. 
Als zich een goede gelegenheid voordoet en de pak
kans klein geacht wordt, zullen er weinig remmen zijn 
die het plegen van delicten tegengaan. 
De meeste mensen hebben er echter duidelijk belang 
bij zich aan de heersende gedragsnormen te houden. 
De risico's die men bij ontdekking van criminaliteit 
loopt kunnen aanzienlijk zijn: men kan de affectie van 
zijn naasten verliezen, het respect van zijn omgeving 
kwijt raken, zijn baan verliezen. Dit zijn belangrijke 
afschrikkingsmechanismen, een vorm va negatieve 
sociale controle. Er wordt echter ook een positieve so
dale controle uitgeoefend: mensen worden voor con
formerend gedrag beloond. Die beloningen bestaan 
uit status, erkenning en respect, uit affectie en waarde
ring en in het algemeen uit de sociale positie die men 
inneemt. Anders gezegd: maatschappelijk goed geln
tegreerde mensen plegen geen delicten omdat ze met 
normrespecterend gedrag vee! te winnen hebben en 
met crimineel gedrag veel te verliezen. 
Maatschappelijk slecht gelntegreerde mensen hebben 
daarentegen weinig te winnen met conformerend ge
drag en weinig te verliezen met crimineel gedrag: de 
angst voor de sociale gevolgen van crimineel gedrag 
bij ontdekking neemt af en daarmee de interne en ex
terne remmen op dat gedrag. Wil de gemeenschap vat 
op haar leden krijgen, dan moet er een binding be
staan met de gemeenschap. 
Kortom, de sociale controle theorie geeft aan welke 
jongeren zich van de conventionele orde afkeren en 
overgaan tot criminaliteit, de gelegenheidstheorie ver
klaart onder welke omstandigheden overigens redelijk 
aangepaste jongeren er toe kunnen komen om delicten 
te plegen. Een effectief preventiebeleid dient aan beide 
aspecten serieus aandacht te schenken. 

Criminaliteitspreventie in praktijk 
Men kan drie vormen van criminaliteitspreventie on
derscheiden. 
Technische preventie richt zich voornamelijk op het 

verbeteren van sloten en grendels, het aanbrengen van 
dievenklauwen of van alarminstallaties e.d. Dit is wat 
men 'target-hardening' noemt. 
Situationele preventie tracht de gelegenheid tot het 
plegen van delicten te verminderen door de fysieke 
barrieres te verhogen en/ of door meer toezichtmaat
regelen. 
Sociale preventie tenslotte poogt de binding met de sa
menleving te versterken door op fundamentelere wijze 
in de leefsituatie van jongeren in te grijpen. 
Zoals bekend zijn sinds 1985 door het kabinet fondsen 
ter beschikking gesteld voor - voornamelijk gemeen
telijke - preventieprojecten. In feite gaat het slechts 
om een gering bedrag (f 45 .000.000,- ), maar het 
heeft duidelijk een katalyserend effect gehad: een aan
zienlijk aantal gemeenten heeft een preventiebeleid 
opgezet, onafhankelijk van het feit of men aldan niet 
subsidie kreeg. De meeste projecten vormen een 
mengsel van technische-, situationele-, en sociale pre
ventie. Alle projecten worden wetenschappelijk 
geevalueerd en in 1990 zullen daar de beleidslessen uit 
getrokken worden. In het nu volgende zullen enkele 
projecten worden belicht die reeds enige aanwijzingen 
bieden voor de ontwikkeling van een effectief preven
tiebeleid. 

Experimenten in winkelcentra 
In Utrecht vond een experiment plaats in twee winkel
centra met in totaal125 winkels en warenhuizen (Col
der, 1988). Een enquete onder de winkeliers bracht 
aan het Iicht dat in het voorafgaande jaar drie kwart 
van de winkeliers last had gehad van winkeldiefstal en 
de helft van vandalisme; meer dan een derde was het 
slachtoffer geweest van inbraak. Volgens politiegege
vens was overigens slechts de helft van de geregistreer
de criminaliteit gericht tegen de winkeliers - de ande
re helft was tegen het winkelend publiek gericht -
overwegend fietsdiefstal, maar ook diefstal uit de auto 
of van de portemonnee. 
De maatregelen bestonden in de eerste plaats uit een 
aantal technopreventieve ingrepen: verbetering van de 
winkelinrichting aan de hand van technische adviezen; 
een elektronisch waarschuwingssysteem met weder
zijdse hulp in geval van moeilijkheden; twee bewaakte 
fietsenstallingen. 
Hiernaast werden ook toezichtmaatregelen genomen. 
Zo werden vijf veiligheidsfunctionarissen aangesteld 
die gedurende de openingsuren in de winkelcentra sur
veilleerden. Deze functionarissen waren geen politiea
genten en ze zagen er ook niet zo uit. Ze hadden een 
vaag uniform aan (rode blazer, grijze broek) om de 
herkenbaarheid voor het publiek te vergroten en ze 
hadden zowel een toezichthoudende als een informa
tieverschaffende en hulpverlenende taak. Dit was ge
daan omdat de kloof tussen politie en publiek de in
formeel controlerende rol van de burgers belemmert. 
Het publiek kan zich er namelijk, zelfs al is het getuige 
van een misdrijf, nauwelijks toe brengen de politie te 
benaderen en van het feit op de hoogte te stellen (Roell 
e. a. , 1982). Toch is een actiever rol van het publiek 
voorwaarde voor een beter toezicht op de jeugd en een 
effectievere criminaliteitspreventie. Daarom werd op 
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deze wijze getracht het publiek meer bij het preventie
ve toezicht te betrekken. 
Tenslotte heeft het Openbaar Ministerie zijn mede
werking gegeven door het toepassen van snelrecht 
voor winkeldieven en vandalen via collectieve zittin
gen en het opleggen van alternatieve sancties. 
In mei 1987 zijn de maatregelen ingevoerd en de eerste 
resultaten gaven een duidelijk effect te zien van de pre
ventieve rol van de veiligheidsfunctionarissen: het 
aantal winkeldiefstallen is verminderd, het aantal te
rugbezorgde artikelen - via het betrappen van de 
winkeldief - is toegenomen en de opgelopen schade 
door vandalisme is afgenomen. 
Het grootste effect op de daling van de kleine crimina
liteit lijkt te zijn uitgegaan van de strategische surveil
lance van de toezichthouders bij bepaalde winkels op 
bepaalde tijden en van hun onmiddellijke interventie 
wanneer ze door de winkeliers werden ingeschakeld. 
Deze activiteiten bleken duidelijk effectiever dan 
voorlichting aan winkeliers en verbetering van de win
kelinrichting (Colder, 1988). Het zwakke punt in de 
huidige opzet blijkt de rol van de veiligheidsfunctiona
rissen. Hoewel het publiek, desgevraagd, positief te
genover deze maatregelen stond, bleek slechts 44 pro
cent van het bestaan van de toezichthouders op de 
hoogte. Toch blijkt, op grond van slachtoffergege
vens, ook de kleine criminaliteit ten aanzien van het 
winkelend publiek duidelijk verminderd. 
Bezien we nude relatie van dit experiment met de theo
retische uitgangspunten van het preventiebeleid, dan 
blijkt het een operationalisatie van de volgende ele
menten: terugdringing van de gelegenheid tot het ple
gen van delicten, versterking van de supervisie op jon
geren, verhoging van het risico ontdekt te worden en 
verhoging van de kosten bij ontdekking. 

Het volgende project heeft een wat ander karakter. 
Het vindt plaats in het Rotterdamse winkelcentrum 
Zuidplein met zo'n 150 winkels en warenhuizen. Dit 
winkelcentrum, dat in een volkrijke buurt staat, had 
vee! last van diefstal, vandalisme, intimidatie van be
zoekers, voornamelijk gepleegd door een aantal 
'straat-gangs' . 
Nadat de politie herhaalde malen het winkelcentrum 
had 'schoongeveegd' zonder merkbaar resultaat, 
heeft men een commissie ingesteld waarin gemeente, 
politie, OM, jeugdwelzijnswerk en winkeliersvereni
ging zitting hadden. Deze besloot tot de volgende 
maatregelen. 
- er werd een speciale Algemene Politie Verordening 
(APV) ingesteld met gedragsregels voor de jeugd en 
een samenscholingsverbod op de meeste plaatsen van 
het winkelcentrum. Tegelijkertijd werden twee vrij
plaatsen aangewezen waar het samenscholingsverbod 
niet gold. Bij de start van elk schooljaar wordt deze 
APV door de politie in aile scholen van voortgezet on
derwijs in de wijk verspreid en toegelicht. 
- er is een straathoekwerkster benoemd (deels door 
de gemeente en deels door de winkeliers betaal) die 
strikt onafhankelijk werkt. Een maal per maand ver
gadert zij met de commissie, waarbij problemen wor
den besproken en naar oplossingen wordt gezocht. Ze 
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heeft een eigen bureau waar ze de jongeren kan ont
vangen en bijstaan. 
De welzijnswerkster had een actieve en daadkrachtige 
werkwijze. Ze is er in geslaagd binnen een jaar een 
aantal jongeren aan werk te helpen in het winkelcen
trum, vijftien jongeren terug naar school te sluizen en 
twaalf weggelopen jongeren weer terug naar huis te 
krijgen. Daarnaast assisteert ze bij het organiseren 
van vrijetijdsactiviteiten - vooral tijdens de vakan
ties - , die door de winkeliersvereniging gesponsord 
worden. 
Voor zover resultaten bekend zijn is te melden dat het 
vandalisme in het winkelcentrum duidelijk is vermin
derd. De door vandalisme veroorzaakte schade is te
ruggelopen met f 40.000,- , terwijl het aantal winkel
diefstallen onder het Nederlands gemiddelde kwam. 
In dit project is gepoogd de binding van jongeren aan 
de samenleving te versterken door actief op proble
men ten aanzien van gezin, school en werk in te gaan. 
Tezamen met het organiseren van vrijetijdsactivitei
ten, wordt getracht hun betrokkenheid te vergroten en 
ook hun functioneren op school en werk te versterken. 
Tevens is, door het instellen van de speciale APV en de 
hieraan gekoppelde activiteiten van de politie, een se
rieuze bijdrage geleverd aan het duidelijk stellen en 
overdragen van bepaalde maatschappelijke normen. 
Van belangis ook dat zoveel verschillende geledingen 
hebben samengewerkt in deze 'socialisatie' van de 
plaatselijke jeugd. Niet aileen de traditionele opvoe
dende instellingen, zoals bij voorbeeld de school, en 
het formele sociale controle apparaat, zoals de politie, 
maar ook het welzijnswerk en de winkeliersvereni
ging. In een gezamenlijke inspanning hebben zij ge
deelde verantwoordelijkheid aanvaard voor de inte
gratie van jongeren in de samenleving. 
Aardig is dat dit project vorig jaar de 'Roethofprijs' 
heeft gekregen voor het beste preventie-experiment. 

ExperimenteD in bet onderwijs 
Een groot aantal gemeenten heeft een gelntegreerd be
leid ontwikkeld ten aanzien van vandalisme. Onder
dee! daarvan vormen veelal voorlichtingsprojecten in 
het onderwijs. Doelstellingen zijn: het vermeerderen 
van kennis over aard, omvang en gevolgen van vanda
lisme; het versterken van het normbesef in dit opzicht 
en het terugdringen van vandalistisch gedrag. Deze 
projecten beogen zowel de verantwoordelijkheid van 
kinderen voor de eigen leefomgeving te vergroten, als 
door middel van het overdragen van normen het con
crete gedrag te be!nvloeden. Hiertoe werkt men met 
velerlei lesmateriaal en doet men beroep op andere 
maatschappelijk organisaties zoals de politie, de Ne
derlandse Spoorwegen, winkeliersverenigingen en ge
meentelijke diensten. 
Uit de eerste evaluatie van twee wijkprojecten (Zoeter
meer, 1987), blijkt de kennis over vandalisme sterk 
toegenomen. Een derde van de zesdeklassers gaf te 
kennen wei eens opzettelijk iets te vernielen. De mees
te van hen had dit gedrag inmiddels gestaakt, niet ai
leen omdat dit schade veroorzaakte, maar ook uit het 
besef dat men hiervoor gepakt en gestraft kan worden. 
Op grond van de in beide wijken opgezette vandalisme-
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registratie kon geconcludeerd worden dat het aantal 
vandalismegevallen met zo'n dertig procent was ge
daald. 
Uit deze en andere voorlichtingsprojecten in het on
derwijs zijn de volgende conclusies getrokken en aan
bevelingen gedaan. 
- Voorlichtingsprojecten hebben duidelijke efft!cten 
op korte termijn. Wil men die bestendigen dan zal men 
het project in het schoolwerkplan moeten opnemen en 
in de lessen moeten integreren. 
- Men dient de ouders vee) directer bij de projecten te 
betrekken. 
- Er is een hechtere samenwerking nodig tussen de 
school en andere maatschappelijke instellingen. 
Van belang is dat hiermee aangegeven wordt dat voor 
een adequate overdracht van specifieke maatschappe
lijke normen, hechte samenwerking tussen school, ge
zin en wijdere samenleving noodzakelijk is en dat die 
overdracht een permanent karakter moet hebben. 

Naast voorlichtingsprogramma's worden in een aan
tal gemeenten ook ingrijpender projecten uitgevoerd 
die een fundamenteler karakter dragen . Uit veelvuldig 
binnen- en buitenlands onderzoek blijkt namelijk dat 
kinderen die op school slecht functioneren, in een 
voor hen ongunstig klimaat, zich van de school afke
ren en door middel van deviant en delinquent gedrag 
proberen hun status te verhogen en hun zelfrespect te 
herwinnen (Glueck en Glueck, 1950; Polk, 1975; El
liott en Voss, 1974; Dijksterhuis en Nijboer, 1968; 
Rutter e. a., 1979). Schoolfactoren die sterk met delin
quent gedrag samenhangen zijn onder meer: 
- slechte Ieerprestaties, zwakke betrokkenheid bij 
school en onderwijs in het algemeen; 
- veelvuldig spijbelen; 
- zwakke band met conformerende !eden van de 
schoolgemeenschap, waaronder leraren; 
- onsociaal gedrag en disciplinaire problemen; 
- aansluiting bij andere marginale of deviante leerlin-
gen; 
- voortijdig schoolverlaten. 
Op grond van deze gegevens is het hier kort beschre
ven project gestart in een drietal scholen voor lager be
roepsonderwijs in een van de grote steden, met als 
voornaamste doe! het tegengaan van delinquent ge
drag door het voorkomen van mislukking, spijbelen 
en schooluitval. 
De reden voor de keuze van het lager technisch onder
wijs ligt in het empirisch gegeven dat onder deze leer
lingen meer criminaliteit voorkomt dan onder leerlin
gen van bij voorbeeld het VWO. Zo bleek uit een eer
ste onderzoek onder deze Ieerlingen dat zo'n zeventig 
procent opgaf minstens een van tien genoemde delic
ten te hebben gepleegd, tegen ongeveer tien procent 
van een nationale representatieve steekproef onder 
jongeren (Mutsaers, 1988). 
Het project bestaat uit drie onderdelen: 
1. Een geautomatiseerde spijbelregistratie, gekoppeld 
aan onmiddellijke controle: twee maal per dag wordt 
bet spijbelen geregistreerd en worden de ouders ge
beld; 
2. Een gespecialiseerd schoolcontactfunctionaris die 

probleemleerlingen en potentiele drop-outs screent; 
hij heeft ook tot taak de deskundigheid van leraren te 
bevorderen met het oog op vroegtijdige onder kenning 
van problemen en preventief optreden, zodat na af
loop van het project de school die taak zelf kan over
nemen; 
3. Een opvangklas met zowel een algemeen vormend 
als een technisch docent. Deze hebben tot taak de naar 
de klas verwezen leerlingen zo snel mogelijk weer bij te 
werken en terug naar hun eigen klas te sluizen. Elke 
verwezen leerling wordt getest en er wordt een hande
lingsplan opgesteld. 
Het interessante van dit project is dat het een directe 
toepassing is van de sociale controle theorie. Door 
leerlingen met leer- of andere problemen snel te on
dersteunen en te helpen, beoogt men de band met de 
school en de docenten te versterken; ook de directe su
pervisie bij schoolverzuim en het optreden bij pro
bleemgedrag, dragen hiertoe bij. Door leerlingen weer 
in het schoolsysteem in te schakelen en er alles aan te 
doen om ze daadwerkelijk binnen te houden wil men 
de betrokkenheid bij onderwijs en het behalen van een 
diploma bevorderen. Zowel het spijbelexperiment als 
de opvangklas hebben ten doe! het functioneren op 
school te verbeteren en mislukking en uitval te voor
komen. Tenslotte dragen de directe controle op spij
belen in samenwerking met de ouders, alsook de con
crete steun en hulp aan leerlingen die uit de boot drei
gen te vallen, er toe bij bepaalde essentiele maatschap
pelijke normen over te dragen en de integratie van de
ze jongeren in de samenleving te bevorderen. 
De eerste resultaten van het spijbelproject zijn inmid
dels bekend (Mutsaers, 1988). Ze zijn spectaculair te 
noemen en demonstreren daarmee het effect van goed 
geplande toezichtmaatregelen. In een jaar is - op de 
experimentele school - het aantal spijbelaars met de 
helft teruggelopen. Het aantal gespijbelde uren is ech
ter nog sterker, namelijk met tweederde, verminderd. 
Het gemiddelde aantal gespijbelde uren per leer ling en 
per schoolweek was v66r de start van het project 1,41 
uur en na volledige invoering ervan nog maar 0,41 
uur. Dit resultaat is het gevolg van de tweemaal daagse 
telefonische controle: uitsluitend registreren van spij
belen heeft geen enkel effect op het gedrag van leerlin
gen (Baerveldt, 1987). 
De eerste - nog impressionistische - resultaten uit de 
' screening' van leerlingen en de opvangklas zijn even
eens opvallend. Leerlingen die zeker van school zou
den zijn gestuurd wegens wangedrag of zelf van school 
zouden zijn weggebleven, bleken in de opvangklas op
merkelijk goed te functioneren en vooruit te gaan. 
Hieronder waren veelleerlingen uit etnische minder
heidsgroepen en - zoals ook het WRR-rapport 
schrijft - deze jongeren behoren tot de meest gedepri
veerde van de samenleving. Zowel uit een oogpunt van 
sociale rechtvaardigheid als uit een oogpunt van crimi
naliteitspreventie dient aan hun onderwijs de grootst 
mogelijke aandacht besteed te worden. Eind 1988 
worden de eerste gegevens over de effecten op delin
quentie verwacht. 
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Experimenten in hoogbouwwijken 
In een groot aantal naoorlogse hoogbouwwijken zijn 
de laatste jaren steeds klemmender problemen opge
treden. Enerzijds hangen de problemen samen met de 
vaak gebrekkige bouwkundige en bouwtechnische 
kwaliteit van deze wijken. Bovendien ontbreken goe
de speelmogelijkheden voor de kinderen en is de in
richting zo onoverzichtelijk dat informele sociale con
trole nauwelijks mogelijk is. Anderzijds is de hetero
gene samenstelling van de bewoners oorzaak van vee! 
problemen. Wanneer een complex of wijk eenmaal 
een slechte naam heeft, tekenen woningzoekenden 
steeds meer bezwaar aan tegen een woning in die wijk 
(Bottoms, 1980). Is dat proces eenmaal in gang gezet 
dan is het praktisch onomkeerbaar. Voor de beheer
der betekent dit meestal een hoge mutatiegraad, 
leegstand, huurachterstand en achterstand in het on
derhoud. Voor de bewoners betekent het gewoonlijk 
vervuiling, verloedering en vormen van kleine crimi
naliteit zoals vandalisme, diefstal en inbraak. Onder
zoek heeft aangetoond dat verval en verloedering van 
een wijk de angst voor crirninaliteit versterkt en de be
woners teruggetrokken en passief maakt (Skogan, 
1986). In de perceptie van de bewoners hebben zowel 
de overheid als zijzelf aile controle over de wijk verlo
ren en heeft criminaliteit er vrij spel. PotentiiHe delin
quenten percipieren dit ook zo en men ziet dan ook in 
dergelijke wijken de criminaliteit en bij voorbeeld de 
drugoverlast sterk toenemen. 
Een aantal gemeenten heeft in samenwerking met wo
ningbouwcorporaties, architecten en aannemers bier
in verandering pogen aan te brengen. In het algemeen 
nam men een grote diversiteit van maatregelen. In de 
eerste plaats zijn bouwkundige veranderingen aange
bracht, zoals het compartimenteren van bergingen, 
het afsluiten van nissen en portieken, het verstevigen 
van objecten als liften en betere verlichting. Ook werd 
de ruimtelijke inrichting aangepakt door het wijzigen 
van fietspaden en perken, het verwijderen en aanpas
sen van beplanting en aanleg van speelvoorzieningen 
of _particuliere tuinen. Met extra aandacht voor ver
lichting, beter hang- en sluitwerk en bij voorbeeld af
sluiting van de hoofdingang werd gestreefd naar 
'target-hardening'. Tenslotte werd zeer veel aandacht 
besteed aan het bevorderen van formele en informele 
sociale controle door het instellen van huismeesters, 
bewonerscommissies, spreekuren voor bewoners en 
door het voorzichtig experimenteren met een gewij
zigd toewijzingsbeleid. 
Vooral de huismeesters blijken van groot belang bij 
het creeren van een beter woonklimaat. Engelse expe
rimenten die door NACRO (National Association for 
the Care and Resettlement of Offenders) en door PEP 
(Priority Estates Project) zijn opgezet hebben voor de
ze aanpak model gestaan. Het voornaamste uitgangs
punt is dat verloedering en criminaliteit tegengegaan 
kunnen worden als, naast goed beheer en onderhoud, 
bewoners informeel invloed kunnen uitoefenen op het 
gedrag van medebewoners en zich weer medeverant
woordelijk en betrokken voelen bij hun wijk. 
De projecten die door NACRO en PEP zijn opgezet 
omvatten de volgende elementen: 
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- een kantoortje in de woonwijk, waar bewoners met 
klachten en problemen terecht kunnen; 
- coordinatie van de - snelle - reparaties vanuit dit 
kantoor; een budget voor beheer dat rekening houdt 
met leegstand en huurachterstand; 
- een huismeester die verantwoordelijk is voor het 
beheer; 
- samenwerking met- en het betrekken van bewo
ners(commissies) bij het beheer; 
- samenwerking met andere wijkinstanties zoals het 
welzijnswerk, de politie, gemeentelijke diensten. 
Men is in Engeland nu doende enkele van deze projec
ten te evalueren en de eerste resultaten stemmen hoop
vol: de overlast van kleine criminaliteit neemt af en de 
verhuurbaarheid van de complexen neemt toe. 
In ons land zijn nu zo'n 150 huismeesters benoemd in 
de grootste probleemcomplexen. Enkele a! eerder 
gestarte projecten, zoals in de Gilliswijk in Delft, ge
ven op dit ogenblik reeds goede resultaten te zien. Die 
resultaten lijken voornamelijk het gevolg van het in
zetten van een actieve huismeester en een effectief be
beer. 

ExperimenteD binnen bet strafrecht 
Naast de reeds algemeen bekende alternatieve sancties 
(dienstverlening en leerprojecten voor volwassenen en 
minderjarigen), nemen de Halt-projecten een bijzon
dere plaats in. Als speciale aanpak van vandalisme ge
start in Rotterdam, bleek deze aanpak zo succesvol 
dat vele gemeenten dit voorbeeld hebben gevolgd en er 
nu zo'n dertig a veertig projecten operationeel zijn. 
De Halt-projecten hebben ten doe! 'het bestrijden van 
vandalisme' in brede zin. Hiertoe laat men jongeren 
die voor vandalisme met de politie in aanraking ko
men zelf de door hen aangerichte schade herstellen 
en/of vergoeden. Het vandalistisch gedrag waar het 
om gaat omvat zaken zoals het bekladden van gebou
wen, het vernielen van spiegels en spatborden van 
auto's, het in brand steken van papierbakken, het ver
nielen van lantaarnpalen, telefooncellen, tramhuisjes 
of beplanting (Kruissink, 1987). 
De Halt-experimenten zijn interessant omdat hiermee 
voor het eerst op grote schaal in ons land zogenaamde 
'diversie' projecten werden gei'ntroduceerd. De werk
wijze is als volgt. De met de politie in contact gekomen 
jongeren kunnen door de politie of door de Officier 
van Justitie naar Halt verwezen worden op grond van 
criteria die door de politie, het OM en Halt in onder
ling overleg zijn vastgesteld. Halt biedt jongeren de 
gelegenheid alternatieve bezigheden te verrichten, 
eventueel gekoppeld aan schadevergoeding. Aard en 
duur van de werkzaamheden worden vastgesteld in 
over leg met de jongere, waarbij gestreefd wordt naar 
een zo dicht mogelijke aansluiting bij de strafbare fei
ten die de aanleiding vormen van het contact. Er moet 
genoegdoening geboden worden aan het slachtoffer, 
hetzij een prive-persoon, hetzij de gemeenschap als ge
heel. Achterliggende filosofie is dat deze twee uit
gangspunten een zekere opvoedende waarde hebben. 
Worden de werkzaamheden volgens afspraak ver
richt, dan volgt een politie-sepot; is dit niet het geval, 
dan wordt alsnog proces-verbaal opgemaakt. Deze 
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procedure heeft een aantal voordelen: men kan snel en 
zonder a! te vee! formaliteiten reageren, een belangrij
ke overweging in het jeugdstrafrecht. Een ander voor
deel is dat met behoud van de controle van het OM, de 
projecten het karakter van 'diversie', dat wil zeggen 
buitenjustitiele afhandeling van strafbare feiten, be
houden. De zaak wordt formeel niet op het parket in
geschreven en als alles volgens afspraak verloopt volgt 
een politie-sepot en is er geen aantekening in de justi
tiele documentatie. 
Een belangrijk punt van kritiek met betrekking tot 
diversie-projecten is dat de politie hiermee een eigen 
interventie-instrument krijgt: hierdoor zou een groot 
aantal jongeren binnen de politienetten gehaald kun
nen worden, die vroeger met een standje naar huis 
werden gestuurd. Men noemt dit wei het 'net
widening' effect. Daarom is de vraag van belang welke 
jongeren bij Halt terecht komen: zijn dat de ongeluks
vogels die toevallig tegen de lamp !open, of gaat het 
om jongeren met frequenter delinquent gedrag? Het 
laatste blijkt inderdaad het geval. Vergelijking van het 
delictgedrag van Halt-jongens (de groep telt nauwe
lijks meisjes), met dat van een nationale representatie
ve steekproef uit de Nederlandse jeugdbevolking (ai
leen de jongens), maakt duidelijk dat de Halt-klanten 
zeker geen doorsnee groep jongens vormen. Niet ai
leen is hun vandalistisch gedrag vee! frequenter, maar 
ook delicten als winkeldiefstal (32 procent versus 13 
procent), en inbraak (21 procent versus 3 procent) ko
men onder hen vee! vaker voor. 
De conclusie is dat deze projecten wei degelijk een vrij 
delinquente groep jongeren bereiken. Onmiddellijke 
interventie, waarbij de jongens direct de aangerichte 
schade moeten herstellen en/ of vergoeden lijkt dan 
ook alleszins te rechtvaardigen. Het succes van deze 
aanpak heeft enkele projecten er a! toe gebracht een 
vergelijkbare benadering voor gevallen van winkel
diefstal te overwegen. 
De Halt aanpak kenmerkt zich door een aantal begin
selen die niet direct uit de sociale controle theorie zijn 
af te leiden maar veeleer uit de psycho Iogie en de peda
gogiek, zoals het principe dat iemand voor de conse
quenties van zijn daden moet worden gesteld, dat de 
straf snel op de overtreding moet volgen en dat de straf 
zo mogelijk een educatieve inhoud moet hebben. 
Een belangrijk element is evenwel het 'diversie' karak
ter, waarbij men er van uitgaat dat het gedrag wei een 
reactie en correctie behoeft, maar men tevens de band 
met de samenleving zo vee! mogelijk wil behouden en 
vermijden dat jongeren in het jeugdstrafrechtsysteem 
doordringen en z6 officieel als delinquent bestempeld 
worden. Met andere woorden, opvoeders en samenle
ving grijpen in, maar de reactie is 'community-based' 
en jongeren worden niet uitgestoten. Ook de toezicht
functie krijgt meer relief, doordat na duidelijke af
spraken strikt wordt toegezien op het volgens af
spraak verrichten van het werk. 
Hiernaast wordt beoogd zowel de betrokkenheid bij 
de samenleving als de overdracht van maatschappelij
ke normen te bevorderen. Uitdrukkelijk wordt de jon
gere voorgehouden dat hij verantwoordelijk is voor 
aangerichte schade of letsel, dat hij de consequenties 

voor zijn daden dient te dragen en dat de samenleving 
recht heeft op reparatie of vergoeding. Het is deze 
normoverdracht die het educatieve karakter van de 
Halt-projecten en ook van de andere alternatieve 
sancties uitmaakt en die een zekere meerwaarde verte
genwoordigen boven de traditionele sancties. 
De ervaringen die de afgelopen drie jaren met bestuur
lijke preventie zijn opgedaan tonen in de eerste plaats 
aan dat zowel de basisfilosofie als de concrete invul
ling ervan in brede kring zijn aangeslagen. Niet aileen 
bij de lokale overheid, de politie en het OM, maar ook 
in kringen van het onderwijs, de sport, het welzijns
werk, de woningbouw en het bedrijfsleven heeft men 
een andere kijk op criminaliteitsbestrijding en op de 
eigen rol daarbij gekregen. 

Tot slot 
De vraag is echter welke conclusies men nu al op grond 
van de beschikbare gegevens over de effecten van de 
preventie-activiteiten kan trekken? 
In de eerste plaats blijken maatregelen van techno
preventieve aard wei degelijk zoden aan de dijk te zet
ten. Het maakt inderdaad verschil of men's nachts be
paalde delen van een winkelcentrum afsluit, voor be
ter hang- en sluitwerk zorgt, of bepaalde onoverzich
telijke plekken beter verlicht. Dit soort maatregelen 
heeft met name effect op vandalisme en inbraak. 
Techno-preventie heeft echter zijn beperkingen en 
houdt een vastbesloten dader niet tegen. 
Van vee! groter belang blijkt toch de menselijke fac
tor: de professionele toezichthouder of het alziend 
oog van de betrokken burger. De meeste misdrijven 
worden ongezien gepleegd en de grootste vrees van da
ders is opgemerkt te worden. De aanwezigheid van 
toezichthouders heeft een onmiddellijk effect op de
licten als vandalisme, graffiti, zwart rijden, winkel
diefstal en inbraak. 
Wil men de bevolking zo vee! mogelijk bij deze infor
mele controle betrekken dan zouden de professionele 
toezichthouders bij voorkeur geen politiemensen 
moeten zijn, maar veeleer personen die vanuit hun 
functie informatie, hulp en toezicht bieden. Op deze 
wijze vervullen zij een soort brugfunctie naar het pu
bliek en bevorderen zo wederzijdse samenwerking. 
Naast toezicht blijkt het beheer van stad, woonwijk en 
woonblok van bijzonder belang. Goed onderhoud, 
snelle reparaties, ingaan op klachten van en samen
werking met bewoners, gaan vandalisme en verloede
ring tegen, verhogen de woonsatisfactie en verminde
ren gevoelens van onveiligheid. 
Tenslotte lijken maatregelen in het onderwijs, voorzo
ver ze controle koppelen aan het versterken van de 
binding met de school, zeker effectief. De verwachting 
is dat naarmate spijbelen, mislukking op school en 
voortijdig schoolverlaten teruggedrongen kunnen 
worden, zowel de gelegenheid als de neiging tot het 
plegen van delicten zullen verminderen . 
Geconcludeerd mag worden dat bestuurlijke crimina
liteitspreventie werkt: nu het toegepast is op het ter
rein van de 'kleine' criminaliteit zou onderzocht moe
ten worden of deze aanpak zich niet zou kunnen uit
breiden naar andere terreinen van misdaad. Hierbij is 
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het goed de aansporingen van de WRR in het oog te 
houden: bestuurlijke preventie zal een bestendig en 
consistent karakter moeten hebben en de maatschap
pelijke vrijheid van de burgers niet te vee! mogen be
perken (WRR, 1988, p. 94). Hieraan wordt vrij voor 
de hand liggend toegevoegd dat preventie en repressie 
complementair aan elkaar moeten zijn. 
Op dit laatste terrein dienen echter - naar mijn me
ning - ook dringend nieuwe wegen ingeslagen. De ty
pische negentiende-eeuwse gevangenisstrafis een ver
ouderd concept, een even kostbare als ineffectieve 
sanctie zowel wat afschrikking als wat het voorkomen 
van recidive betreft. Niet dat aile inrichtingen zouden 
moeten verdwijnen: er zal altijd behoefte blijven be
staan aan afzondering van zeer ernstige gewelds- en 
zedendelinquenten, waarbij het criterium zal zijn de 
'gevaarlijkheid' van de delinquent voor de gemeen
schap. Hierbij gaat het echter om een kleine groep da
ders. 
In zijn algemeenheid zou opnieuw nagedacht moeten 
worden over strafdoelen. Is het zinvol, naast het pu
bliekelijk bevestigen van de aangetaste norm, uit te 
gaan van doelen als vergelding, straf en boete? Zou 
men niet een zakelijker en nuchterder benadering 
moeten nastreven? Zou het accent niet vee! meer moe
ten liggen op reparatie en genoegdoening aan de bena
deelde persoon of de gemeenschap en dus op sancties 
als schadevergoeding, restitutie, werken, trainingen, 
boetes en bijdragen aan speciale fondsen? Dit soort 
sancties zijn, mits goed gecontroleerd en uitgevoerd, 
volstrekt geen 'soft options' en eisen vee! meer van de 
dader dan de simpele gevangenisstraf. Bovendien 
heeft onderzoek onder slachtoffers aangetoond dat 
deze in het geheel niet zo gelnteresseerd zijn in het 
opsluiten van de dader, maar veeleer in genoegdoe
ning en herstel van de schade (Junger, 1988). Deze be
nadering, die men overigens in een aantal Ianden a! 
ziet ontstaan, lijkt in het bijzonder geschikt voor ver
mogensrnisdrijven, fraudezaken en milieucriminali
teit, dat wil zeggen voor verreweg het grootste dee! van 
de criminaliteit. 
Wat de politie betreft blijkt er een duidelijke samen
hang te bestaan tussen het optreden op straat en de cri
minaliteit die in openbare en semi-openbare ruimtes 
plaatsvindt. Vee! politie op straat en een actief politie
optreden - ook waar het minder ernstige delicten be
treft - is effectief. Het vergroot de pakkans en daar
door de zekerheid dat er bij overtreding van de wet op
getreden wordt. Het kan niet genoeg herhaald wor
den: niet de zwaarte van de straf, maar het ingeschatte 
risico ontdekt en gepakt te worden en de zekerheid dat 
er vervolgd zal worden zijn van invloed op crimipeel 
gedrag. Daarbij zal echter altijd een complementaire 
rol vervuld moeten worden door aanzienlijke aantal
len toezichthouders, controleurs, parkwachters, op
zichters en veiligheidsfunctionarissen, die vanuit hun 
functie een - informeel - oog in het zeil houden. 
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Politiesterkte: verdeling van veiligheid of van 
voorrechten? 

Criminaliteit brengt niet aileen beroering teweeg in 
'law and order' kringen en een enkel ochtendblad. Een 
op de drie inwoners van Nederland loopt vandaag de 
dag de kans het slachtoffer te worden van een of ande
re vorm van criminaiiteit. De financHHe schade van 
criminaliteit wordt geschat op ca. 35 miljard gulden. 
De overheid - en daarmee de belastingbetaler - lijdt 
de meeste schade. Het jaarlijkse verlies als gevolg van 
fraude, milieu-delicten en vandalisme wordt geschat 
op 16 a 20 miljard gulden. Het gemiddelde bedrag dat 
een huishouden jaarlijks verliest ten gevolge van crimi
naliteit (diefstal, mishandeling etc.) bedraagt f 1.500. 1 

Criminaliteit tast niet alleen de welvaart aan maar ook 
het welzijn. Die immateriele schade bestaat uit angst, 
onwelbevinden en wraakgevoelens. Die immateriele 
schade is moeilijk te kwantificeren. Zeker is wei dat 
men voor het vermijden van onveiligheidsgevoelens 
geld over heeft; men is bereid meer neer te leggen voor 
huurprijzen of koopsommen voor woningen in buur
ten, die men als veiliger beschouwt. 2 

Criminaliteitsbestrijding, zowel in preventieve als in 
repressieve zin, is de taak bij uitstek van de politie. 
Daarvoor is een kwantitatief en kwalitatief voldoende 
aantal politiemensen noodzakelijk. De idee dater, ge
zien de stijgende criminaiiteit, een tekort is aan politie, 
wint veld. Het traditionele recept - meer agenten -
om de criminaiiteit het hoofd te bieden behoort voors
hands niet tot de mogelijkheden. Het terugdringen 
van het financieringstekort is en blijft de doelstelling 
van het kabinet-Lubbers II. Claims voor uitbreiding 
van het aantal overheidsdienaren worden niet meer zo 
snel als voorheen gehonoreerd. De geluiden over het 
ge~ek aan personeel verstommen echter niet in poli
tiel nd. 
W ar de middelen schaars zijn (en blijven), moeten 
oplossingen gevonden worden om die middelen zo ef
ficient en zo effectief mogelijk te gebruiken. Afstoten 
van oneigenlijke taken en het invoeren van het profijt
beginsel behoren daartoe. Efficientieverbetering en 
automatisering, - het standaardrecept voor aile on
oplosbare problemen - wordt alom aanbevolen. 3 Sa
menwerking tussen politiekorpsen en tussen 
rijkspolitie en gemeentepolitie behoort ook tot het be
leidspakket. Met samenwerking beoogt men bestaan
de middelen meer en ten behoeve van meer gebruikers 
in te kunnen zetten. Afstoting van oneigenlijke taken, 
efficientieverbetering en samenwerking zijn noodza
kelijk, maar niet voldoende: de verdeling van mensen 
en middelen binnen de politie wordt niet structureel 
verbeterd. Voor een goede aanpak van de criminaiiteit 
is herverdeling van politiesterkte nodig, en wei zo dat 
ook de kosten, die (inrichting van) het politieapparaat 
vergt, zo verantwoord mogelijk zijn. 

Herverdeling van de politiesterkte houdt in het kort in 
dat de politie daar wordt ingezet waar ze het meest no
dig is en verplaatst wordt van die lokaties, waar ze 
minder nodig is. Het streven naar sterkteherverdeling 
is aangegeven in het Regeerakkoord, waarin staat dat 
'de sterkte van de gemeente en rijkspolitie wordt, op 
budgettair neutrale wijze zo vastgesteld dat meer reke
ning wordt gehouden met aard en omvang van de cri
minaliteit'. Zoals gebruikelijk in Nederland is 
hiervoor een commissie in het Ieven geroepen, de 
stuurgroep Projekt Kwantificering Politiewerk (hier
na PKP).4 Deze door beide politieministers ingestelde 
commissie bracht eind oktober van dit jaar haar rap
port uit. 5 

Voordat wordt ingegaan op de voorstellen voor her
verdeling, zal eerst in grove lijnen worden aangegeven 
waarom herverdeling nodig is. Het vertrekpunt is de 
doolhof van het bestaande sterktestelsel. 

Het buidige sterktestelsel 
De Nederlandse politie kent haar bestel. Het bestel is 
een delicate balans die voorziet in controle op het han
delen van de politie en een afbakening van verant
woordelijkheden. Binnen het bestel treffen meerdere 
partijen elkaar, zoals het ministerie van Justitie, het 
ministerie van Binnenlandse Zaken, de gemeentepoli
tie, de rijkspolitie, de 'grote vier' (steden), de (indivi
duele) burgemeesters, de VNG, het openbaar 
ministerie en het Coordinerend Politieberaad (een sa
menwerkingsverband van de toppen van gemeente- en 
rijkspolitie), de bonden en de politieke partijen. Daar
bij speelt belangenbehartiging uiteraard ook een rol. 
In feite heeft iedereen iets te zeggen over de politie. 
Het vergt tijd en overleg (op vee! niveau's) eer veran
deringen worden ingezet. Het bestel kent daarmee zijn 
eigen, zij het niet te kwantificeren kosten. 
Binnen dat bestel werken rijks- en gemeentepolitie. De 
rijkspolitie vait onder het ministerie van Justitie, de 
gemeentepolitie onder het ministerie van Binnenland
se Zaken. De uitgaven voor politie bedragen jaarlijks 
ca. 3.5 miljard; het ministerie van Binnenlandse Za
ken draagt daarvan 2 miljard bij, het ministerie van 
Justitie 1.5 miljard. Ruim 80 procent van de uitgaven 
van de politie zijn personele uitgaven. 
Het personeel van de gemeentepolitie, in totaai ca. 
24.000 mensjaren, is in dienst van de gemeente. De ge
meentepolitie wordt middels een doeluitkering gefi
nancierd. De hoogte van de doeluitkering wordt be
paaid door de aan de gemeente toegekende organieke 
sterkte. 6 In de praktijk kan de feitelijke sterkte afwij
ken van de organieke sterkte door het bestaan van va
catures. 
Het personeel van de rijkspolitie is rijksambtenaar. 

Casper Wiebrens 
Raadsadviseur politie
onderzoek bij het 
Wetenschappelijk nr~•rlPI"7n••ll 
en Documentatiecentrum 
het ministerie van Justitie. 
Het artikel is geschreven op 
persoonlijke titel 
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Het budget van de rijkspolitie maakt onderdeel uit van 
de begroting van het ministerie van Justitie en is daar
mee 'concurrerend' met de door kinderbescherming, 
gevangeniswezen, rechtshuip en anderen geiegde 
claims op de begroting. De rijkspoiitie kent wei het be
grip organieke sterkte (het totaai aan binnen de RP ge
wenste functies), maar de invulling daarvan wordt be
grensd door het voor de rijkspolitie ter beschikking 
gesteide begrotingsbedrag. De begrotingsterkte kan in 
de praktijk sterk afwijken van de organieke sterkte. 
De begrotingssterkte van de RP is vergelijkbaar met 
de organieke sterkte van de GP. 7 De sterkte van de 
rijkspoiitie bedraagt ca. 14.000 mensjaren. 
De rijkspolitie kent meerdere takken . Een aantal dien
sten en functies zijn bestemd voor niet aan gemeenten 
gebonden activiteiten. Voorbeeiden daarvan zijn de 
Aigemene Verkeersdienst (AVD), de Parketpolitie, de 
Rijkspoiitie te Water, arrestatieteams, etc. Het 'gewo
ne' politiewerk wordt verricht door de zgn. landdienst 
van de rijkspolitie. Deze bestaat uit 251iandgroepen, 
die op hun beurt zijn ondergebracht in 16 districten. 
Een iandgroep bestrijkt een of meer gemeenten. Het 
personeei van de iandgroep verzorgt uitsluitend de 
zgn. primaire politietaak: surveillance en de minder 
gecompliceerde verkeers- en recherchezaken. Voor 
meer gecompiiceerde zaken kan een beroep worden 
gedaan op de staf van het district waar expertise en er
varing op het gebied van recherche, verkeer, jeugd- en 
kinderpolitie etc. aanwezig is. Ook het beheer (admi
nistratie, personeei en materieel) van de landgroepen 
vindt op het niveau van het district plaats. De capaci
teit van de landgroepen bedraagt ca. 8.800 mensjaren. 
De activiteiten van de ianddienst komen overeen met 
die van de gemeentepolitie. De hierna te bespreken 
herverdeiing heeft aileen betrekking op de landdienst 
van de rijkspoiitie en de gemeentepolitie. Bijzondere 
diensten, zoals de Parketpolitie zijn 'buiten de verde
ling' gehouden. 
De scheidslijn tussen gemeentepolitie en rijkspolitie 
(in casu de landdienst) is in 1957 vastgelegd in de Poli
tiewet. Gemeenten met een inwonertal van 25.000 of 
meer kregen gemeentepolitie, de overige gemeenten 
rijkspolitie. Die scheidslijn heeft enkel en aileen histo
risch gronden. Men baseerde zich op de toen aange
troffen situatie. Er waren toen gemeenten wei met een 
eigen korps maar met minder dan 25.000 inwoners. 
Tot op de dag van vandaag hebben zij hun status be
houden.8 
De rijkspoiitie is dus in principe aileen werkzaam in 
gemeenten met een inwonertal van minder dan 25.000. 
Gemeenten in het bewakingsgebied van de rijkspoli
tie, waarvan het inwonertal de magische grens van 
25.000 overschreed gingen tot voor kort over naar de 
gemeentepolitie. Met de zgn. Stopwet van 1983 werd 
de overgang van die gemeenten naar de gemeentepoli
tie (tijdelijk) geblokkeerd. Recent is de Kamer ac
coord gegaan met een voorstel de grens voor een ge
meentepolitiekorps op te trek ken naar een inwonertal 
van 40.000. Het CDA pieitte daarbij voor de ei
genstandigheid van de kleine gemeentepolitie
korpsen. De inconsistenties in de verdeling, zoals bij
voorbeeld Laren (12.000 inwoners en 41 man gemeen-
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tepolitie) en het nabijgelegen Blaricum (11.000 inwo
ners met 14 man rijkspolitie) nemen dan aileen maar 
toe. Waar in de kleinere steden rijkspolitie of gemeen
tepolitie aanwezig is, kan nu aileen worden verkiaard 
met behuip van besluitvormingstheorieen. 
Ongeacht de grootte van de gemeente wordt een ge
meentepolitiekorps verondersteld tot op grote hoogte 
zelfstandig te kunnen functioneren. Het beschikt dan 
ook over aile faciliteiten voor aile mogeiijke politieta
ken. Een gemeentepolitiekorps kent om die reden een 
minimumsterkte. De criteria voor de hoogte van die 
minimumsterkte zijn niet duidelijk . Vast staat wei dat 
de minimumsterkte in de loop van de tijd omhoog is 
gegaan. In 1977 bedroeg zij 29 hoofden, in 1980 37 en 
thans 41.7. 
De (organieke) sterkte van de iandgroepen van de 
rijkspoiitie wordt in eerste instantie bepaald door het 
inwonertal van tot de iandgroep behorende gemeen
ten. De verdeling geschiedt in samenhang met de no
dig geachte sterkte op districtsniveau. Dit houdt in dat 
de organieke sterkte van de landgroep met een bepaald 
percentage - thans 20 procent - wordt gekort ten be
hoeve van het districtsstaf. De sterkte van de dis
trictsstaf wordt niet bepaald door inwonertal, maar 
geschiedt op grond van 'behoefte-vaststelling'. Een 
(kwantitatieve) relatie tussen de omvang van de dis
trictsstaf en de capaciteit van de landgroepen is niet te 
geven. Per district geldt een andere verhouding. In de 
praktijk komt het erop neer dat bij de toedeling de 
sterkte van de districtsstaven a priori gefixeerd is en de 
sterkte van de iandgroepen variabei is. 
In de formule van de gemeentepolitie speelt inwoner
tai en (sinds 1985) woningbezetting een rol. Voorts 
wordt aan gemeenten, die meer dan een gemiddeid 
aantai geregistreerde vreemdeiingen hebben, voor ei
ke 750 vreemdelingen boven het gemiddelde een extra 
hoofd toegewezen. Gemeenten worden niet indivi
dueei bezien volgens dit steisel; voor het hanteren van 
de formule zijn de gemeenten in acht inwonerklassen 
ondergebracht; mutaties in inwonertal en woningbe
zetting van een tot die kiasse behorende gemeente heb
ben consequenties voor de politiesterkte van de andere 
tot die klasse behorende gemeenten. Zo wordt de poli
tiesterkte van Leiden mede bepaald door het demogra
fisch gedrag van de inwoners van Maastricht. 
Het sterktestelsel van de gemeentepolitie kent een pro
gressiefactor. Het aantal toe te kennen politiemensen 
neemt meer dan evenredig met de bevolkingstoename. 
Die progressie is ingebouwd om recht te doen aan de 
centrumfunctie van grotere gemeenten. Voor de 'gro
te vier' geidt een aparte formule (met meer progres
sie) . 

Veranderingen in de sterkte van zowel rijks- ais ge
meentepolitie worden volgens de regels van de verde
ling vooral bepaaid door demografische veranderin
gen . Veranderingen in inwonertallen van het platte
land moeten gevolgen hebben voor de sterkte van de 
rijkspolitie daar, evenzo moeten verstedelijkingsten
densen ook in de sterktecijfers van de gemeentepolitie 
tot uiting komen. 
In de praktijk blijkt dit niet altijd opgeld te doen. Van-
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af 1975 is het aantal inwoners in het bewakingsgebied 
van de rijkspolitie met iets meer dan 100.000 toegeno
men. Procentueel is dat nauwelijks 3 procent. De toe
name van de Ianddienst van de rijkspolitie is echter 
meer dan 50 procent. In 1985 waren 85 RP-mensen 
aanwezig per 100.000 inwoners in RP-gemeenten, in 
1985 127.9 

De sterkteontwikkeling bij de gemeentepolitie roept 
ook vraagtekens op. Tussen 1975 en 1985 nam de be
volking in de kleinste GP-gemeenten met 8 procent af. 
Daar staat een toename van de sterkte van 28 procent 
tegenover. Het aantal politiemensen per 100.000 in
woners in die gemeenten liep daarmee op van 169 in 
1975 tot 236 in 1985. Een mogelijk doorkruisende fac
tor is hier het ophogen van de minimumsterkte tussen 
1975 en 1985. Bij de kleinere GP-steden (20.000 tot 
50.000 inwoners) is een sterktetoename van bijna 30 
procent te constateren (van 129 per 100.000 inwoners 
naar 158). Een vrijwel gelijke sterktetoename ziet men 
bij de steden met een inwonertal van 50.000 tot 
100.000. De toename van de bevolking daar overtreft 
echter die van de kleinere steden terwijl de sterktever
deelformule een progressiefactor kent (de sterkte van 
de politie moet meer dan evenredig toenemen met het 
inwonertal van een gemeente). Men zou dus, bij toe
passing van de sterkteformule, daar meer politie ver
wacht hebben. In die steden nam de sterkte slechts toe 
van 152 politiemensen per 100.000 inwoners in 1975 
naar 162 in 1985. De 'grote vier' tenslotte kenden in 
tien jaar tijds een bevolkingsafname van 200.000 per
sonen. Tegen die bevolkingsafname van bijna 10 pro
cent, staat een sterktetoename van meer dan een derde 
(zie tabel1). 
Het sterktestelsel van de politie kent zijn formule, 
maar blijkbaar ook haar eigen wetten. De toename 
van de rijkspolitie vindt niet haar pendant in de demo
grafische ontwikkeling. Bij de gemeentepolitie lijken 
de grootste steden en de kleinste steden overbedeeld, 
en de middelgrote steden onderbedeeld. Een mogelij
ke oorzaak van die scheve ontwikkeling is dat binnen 
het huidige sterktestelsel van de gemeentepolitie ruim
te is voor aanvragen van extra sterkte op grond van 
bijzondere omstandigheden. De criteria voor het be
oordelen daarvan zijn niet erg duidelijk . De sterkte
verdeling wordt wellicht eerder bepaald door het va- et 

Tabel1. Ontwikkeling van de bevolking en de feitelijke sterk
te van de gemeentepolitie. • 

Grootteklasse 1975 1980 1985 
(*1000) Bevol Pol Bevol Pol Bevol Pol 
5-20 100 100 92 119 92 128 
20-50 100 100 115 130 115 129 
50-100 100 100 100 110 123 131 
> 100(m.u.v. 
grote vier) 100 100 107 124 108 128 
Grote vier 100 100 94 121 91 134 

Bran: CBS 

• Feitelijke sterkte, zoals opgegeven aan het CBS. De cijfers 
hebben betrekking op uitsluitend personen met opsporings
bevoegdheid. De getallen voor 1975 zijn op 100 gesteld. 

vient van burgemeesters en korpschefs op het ministe
rie van Binnenlandse Zaken dan door de 'formule' 
zelf. 

Differentiatie tussen steden 
De sterkte-ontwikkeling op zich is a! een reden voor 
herverdeling. Eigenlijk gaat het dan niet om herverde
ling maar om een correctie van ingeslopen afwijkin
gen. Het uitgangspunt van het sterktestelsel, de veron
derstelde relatie tussen inwonertal en het aantal beno
digde politiemensen, kan dan gehandhaafd worden. 
Qua omvang vergelijkbare steden zouden, volgens dat 
uitgangspunt, een vergelijkbare politiesterkte behoe
ven. Het sterktestelsel heeft dan eveneens als uitgangs
punt dat veranderingen in het werkaanbod van de po
litie, waarbij naast criminaliteit openbare orde en ver
keer een rol spelen, zich overal even zwak of even sterk 
doen voelen. 
De vraag is of die uitgangspunten nog geldig zijn. In 
ieder geval blijkt, wanneer men de ontwikkeling van 
de geregistreerde criminaliteit beziet, dat zich duidelij
ke verschillen aftekenen tussen platteland, kleinere 
steden en grotere steden. Die criminaliteitstoename in 
de steden is, afgaande op de door de politie zelf gere
gistreerde delicten, sterker dan in de kleinere steden. 
Aan die cijfers kleven bezwaren. Het aangiftegedrag 
van burgers kan tot vertekening leiden (niet elke gesto
len fiets wordt gemeld bij de politie) en de registratie
procedures van de politie verschillen van plaats tot 
plaats. De slachtofferenquetes van het CBS - enque
tes onder de bevolking waar gevraagd wordt of men 
recent het slachtoffer is geweest van een delict - ge
ven echter dezelfde tendens te zien. Het 'slachtoffer
percentage' op het platteland en in de kleinere ge
meenten blijft stabiel tussen 1980 en 1986, in de mid
delgrote en grote steden is sprake van een toename. 
Op zich hoeft deze ontwikkeling voor het sterktestelsel 
geen problemen op te leveren, men zou aileen de pro
gressiefactor (waardoor het aantal politiemensen 
meer dan evenredig stijgt met het inwonertal) moeten 
bijstellen. De verschillen in aantallen toe te delen poli
tiemensen tussen steden van ongelijke grootte worden 
dan groter. Steden met een gelijke omvang blijven 
eenzelfde aantal politiemensen nodig hebben. Het uit
gangspunt dat een gelijke hoeveelheid inwoners (per 
grootteklasse van gemeenten) een gelijke hoeveelheid 
politiezorg vereist, blijft dan overeind. 

Deze interpretatie wordt echter niet door de cijfers be
vestigd. Beziet men de criminaliteitsontwikkeling in 
de periode 1980-1986 dan blijkt ook dat - naast het 
aanscherpen van de verschillen tussen gemeenteklas
sen - er verschillen zijn tussen qua inwonertal verge
lijkbare steden. Er zijn gemeenten waar het criminali
teitsniveau met gemiddeld meer dan 10 procent steeg 
en er zijn vergelijkbare gemeenten waar de stijging 
nauwelijks meer dan een procent bedroeg. Ook het ni
veau van de geregistreerde criminaliteit verschilt van 
gemeente tot gemeente. De niveauverschillen en de 
verschillen in groeipercentages komen met name tot 
stand doordat bij een aantal gemeenten de aantallen 
vermogensdelicten, zoals diefstal met braak, sterk 
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toenemen. De verschillen in toename van (gere
gistreerde) criminaliteit en de niveauverschillen Iaten 
zich niet verklaren uit inwonertal of woningbezet
ting.10 
Dit beeld komt ook naar voren in de (uitvoerige) me
tingen, die ten behoeve van het werk van de stuur
groep Kwantificering Politiewerk zijn verricht. In 
1987 zijn bij gemeentepolitie en rijkspolitie metingen 
verricht, met als doe! het werk dat op verschillende 
plaatsen op de politie afkomt, in beeld te brengen. Het 
werk dat op de politie afkomt is gemeten, niet wat de 
politie feitelijk doet. De kwaliteit van de politiezorg en 
de door de politie zelf te beinvloeden vraag (verkeers
controles, etc.) zijn buiten beschouwing gelaten. Er 
werd niet aileen gekeken naar het werkaanbod vanwe
ge criminaliteit, maar ook naar het werkaanbod van 
de politie op grond van haar activiteiten op gebieden 
als openbare orde en verkeer. In die metingen is de 
voor afhandeling benodigde tijd verdisconteerd. Een 
verkeersovertreding vergt nu eenmaal minder tijd dan 
een inbraak of bankoverval. 
De belangrijkste conclusie uit die onderzoeken is dat 
werkdruk van een korps (het met afhandelingstijd ver
disconteerde werkaanbod, gerelateerd aan de perso
neelscapaciteit) niet samenhangt met het inwonertal 
van de gemeente. De metingen geven tevens aan dat er 
(forse) verschillen in werkdruk zijn binnen de politie. 
De werkdruk van de rijkspolitie ligt onder het niveau 
van de gemeentepolitie. Binnen de gemeentepolitie 
zijn ook aanmerkelijke verschillen. De laagste werk
druk voor de gemeentepolitie werd geconstateerd bij 
de korpsen in de kleinste steden (waar men het net iets 
drukker heeft dan bij de rijkspolitie), de hoogste 
werkdruk - waar de echte knelpunten zitten - treft 
men aan bij een korpsen in een aantal middelgrote ste
den, zoals Deventer, Leiden en Heerlen. 

Enkele gevolgen van de criminaliteitsontwikkeling 
De geregistreerde criminaliteit is in tien jaar tijd ver
dubbeld. In 1976 noteerde de politie een half miljoen 
haar bekend geworden delicten in de boeken, in 1986 
iets meer dan een miljoen. Die ontwikkeling heeft con
sequenties. W eliswaar vertoont het aantal opgehelder
de zaken per rechercheur een opgaande lijn, de ophel
deringspercentages zelf zijn sinds 1980 drastisch ge
daald.11 In 1980 bedroeg het ophelderingspercentage 
nog 29 procent, in 1987 was het gezakt naar 23 pro
cent. Internationaal bezien heeft de Nederlandse poli
tie daarmee de status van zaterdagamateur. 
De daling van ophelderingspercentages was niet over
a! even sterk. Bij (de landdienst van) de rijkspolitie 
liep het ophelderingspercentage terug van 30 procent 
in 1980 naar 25 procent in 1986. Bij de gemeentepolitie 
liep het ophelderingspercentage terug van 25 in 1980 
naar 23 in 1986. 12 Er zijn wei verschillen tussen de 
korpsen. Bij de korpsen in de kleinere steden liep het 
ophelderingspercentage terug met 6 a 7 procent, in de 
grotere steden met 5 procent. (zie tabel2) 
De veranderingen in ophelderingspercentages lijken 
weinig samen te haugen met het werkaanbod vanwege 
geregistreerde criminaliteit en het personeelsvolume. 
Het aantal geregistreerde misdrijven is bij de gemeen-
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Tabel 2. Ophelderingspercentages en geregistreerde crimina
liteit bij rijks- en gemeentepolitie, 1980-1986. 

rijkspolitie 
gemeentepolitie 
steden < 20.000 
20-50.000 
50-100.000 
> 100.000 

ophelderings
percentages 
1980 1986 

30 25 

30 24 
32 26 
32 24 
26 21 

toename criminaliteit, 
1980-1986 (1980 = 100) 

171 

137 
143 
191 
188 

tepolitie meer dan vier keer zo groot als bij de rijkspo
litie. De verhouding gemeentepolitiepersoneel
rijkspolitiepersoneel is 3:1. De ' case load' van de ge
meentepolitie is dus hoger dan die van de rijkspolitie. 
De ophelderingspercentages van rijks- en gemeente
politie ontlopen elkaar nauwelijks. 
Ook bij gemeentelijke politiekorpsen zijn er verschil
len. Het ophelderingspercentage (de output van de po
litie) is bij aile gemeentelijke politiekorpsen teruggelo
pen tussen 1980 en 1986. Bij de korpsen in de grotere 
steden is de daling, relatief gezien het minst, terwijl 
daar het werkaanbod - de geregistreerde criminaliteit 
- sterker is toegenomen. In de kleinere steden is de 
stijging van de geregistreerde criminaliteit minder; het 
ophelderingspercentage loopt harder terug dan in de 
grotere steden. Dit ongeacht het feit dat in de sterkte
ontwikkeling de kleinere korpsen overbedeeld lijken 
te zijn. Een relatief grotere inzet van personeel in de 
kleinere steden garandeert blijkbaar nog niet een ho
ger ophelderingspercentage daar. 
Dit geeft aanleiding tot de vraag of de inrichting en de 
schaal van de organisatie van rijkspolitie en de kleine
re korpsen van de gemeentepolitie niet voor verbete
ring vatbaar zijn. Verhouden de kosten (gemeten in 
personeelsvolume) daar zich wei met de opbrengsten 
(de produktie van opgehelderde misdrijven)? Het 
beantwoorden van een dergelijke vraag vergt meer cij
ferwerk en meer onderzoek dan hierboven is gepresen
teerd . Tot nu toe is een studie naar de produktie van de 
politie in Nederland nog niet verricht. 13 

De toename van de criminaliteit heeft daar waar de ca
paciteit van de politie ontoereikend is, negatieve effec
ten. Het kan ertoe leiden dat men minder aandacht 

. gaat besteden of moet gaan besteden aan preventie. 
Goede preventie is een voor de politie arbeidsintensie
ve zaak. Haarlem, waar men door een goede, maar 
ook arbeidsintensieve aanpak tot een terugdringen 
van de criminaliteit kwam, is daar het voorbeeld van. 
Maar het is de vraag of men ook elders aan zo'n aan
pak toekomt. Vooral daar waar de werkdruk van de 
politie hoog is, bestaat de kans dat men blijft dweilen, 
terwijl men er niet toe komt te pogen de kraan dicht te 
draaien. 
Een ander zorgwekkend aspect vormt het toenemend 
beslag dat de zogenaamde zware criminaliteit legt op 
de capaciteit van de politie. Er is sprake van een toena
me van delicten, die voor de politie (zeer) arbeidsin
tensief zijn (bv. fraude, diefstal met braak). Die ver
schuiving in de richting van voor de opsporing meer 
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tijd vragende delicten heeft consequenties voor de 
opsporing. Gelet op de op een aantal plaatsen ontoe
reikende (opsporings-)capaciteit is er sprake van een 
tegengestelde en ongewenste ontwikkeling. Het Ieidt 
tot een selectie van voor de opsporing makkelijke za
ken ('case screening'), tot het afbreken van opsporing 
(omdat zich elders zwaardere zaken aandienen), en tot 
kwaliteitsvermindering (te weinig tijd voor getuige
c.q. slachtofferverhoor, sporenonderzoek etc.). In het 
kort: de opsporing krijgt door een ontoereikende ca
paciteit een meer routinematig dan professioneel ka
rakter. De rechercheur rechercheert niet meer, maar 
loopt achter de feiten aan. Deze gang van zaken is ook 
nadelig voor slachtoffers van misdrijven . Immers, het 
informeren van slachtoffers over de opsporing en over 
de mogelijkheden van schadevergoeding vergt tijd en 
het is de vraag of die tijd gegeven kan worden. 14 

Andere uitgangspunten 
Het huidige sterktestelsel van de politie bevat oneven
wichtigheden. Uit meerdere bronnen afkomstige cij
fers geven dat aan. Er zijn plaatsen waar van een rela
tief 'surplus' aan politiemensen sprake is en er zijn 
plaatsen waar de capaciteit tekort schiet om een rede
lijke afhandeling van het werkaanbod te waarborgen . 
Herverdeling van politiesterkte ligt voor de hand. 
Ook voor de burger is er sprake van een ongelijke ver
deling. Elke burger is voor de wet gelijk en voldoet, 
naar draagkracht, de afdracht aan de overheidskas. 
Tegenover een gelijke prestatie van de burgers mag 
men een gelijke tegenprestatie van de overheid ver
wachten. Voor de burger is er nu sprake van een onge
lijke situatie. De (materiele en immateriele) schade ten 
gevolge van criminaliteit verschilt van plaats tot plaats 
en de mate van politiezorg verschilt ook van plaats tot 
plaats . Herverdeling van politiesterkte zou, uitgaande 
van de premisse dat een goede preventie en opsporing 
enigszins effectief is, ook inhouden dat de 'verdeling 
van schade' wat genivelleerd wordt. Herverdeling van 
politiesterkte is dan ook herverdeling van politiezorg 
onder de burgers. 
De vraag is hoe onevenwichtigheden hersteld kunnen 
worden. De uitgangspunten van het bestaande stelsel 
(een gelijk aantal politiemensen voor een gelijk aantal 
inwoners) Ienen zich daar niet voor. Er zijn nieuwe uit
gangspunten nodig. 
In zijn advies heeft de stuurgroep twee nieuwe uit
gangspunten geformuleerd. Het eerste is dat elke si
tuatie die handelen van de politie vereist, ongeacht 
waar deze zich voordoet, met dezelfde inzet van men
sen en middelen aangepakt kan worden. Anders ge
zegd: de capaciteit, die aan een inbraak in Amsterdam 
wordt besteed, moet nagenoeg gelijk zijn aan de capa
citeit, die aan een inbraak in Veendam of Tholen 
wordt besteed. 
Het tweede uitgangspunt is dat niet inwonertal maar 
andere kenmerken van gemeenten relevant zijn voor 
sterktetoedeling. Het gaat dan om kenmerken, die de 
sociale structuur van een genieente 'representeren' en 
waarvan men redelijkerwijs en/of op grond van eer
der onderzoek kan aannemen dat zij samenhangen . 
met (componenten van) de werkdruk van de politie. In 

het jargon van de stuurgroep worden dit 'omgevings
kenmerken' genoemd. Het gaat daarbij om samen
hangen in statistische zin, niet om causale relaties.tS 
Voor het bepalen van de samenhang tussen werkdruk 
van de politie en omgevingskenmerken, is de werk
druk van individuele korpsen geschat met behulp van 
omgevingskenmerken. Het door de stuurgroep gepre
senteerde verdelingssysteem is uiteindelijk gebaseerd 
op metingen van de werkdruk van de politie en met be
hulp van omgevingskenmerken uitgevoerde schattin
gen van die werkdruk. Een dergelijke benadering is 
overigens niet uit de Iucht komen vallen. Vooral van 
de zijde van de (grotere) korpsen wordt al enige jaren 
gepleit voor een verdelingsstelsel dat niet uitgaat van 
inwonertal maar van omgevingskenmerken. 16 

De kenmerken van gemeenten, die een rol spelen in het 
voorstel voor sterkteherverdeling zijn: 
- het aantal woningen per gemeente, 
- demografische samenstelling, 
- centrumfunctie, 
- sociale structuur. 
Het laatste kenmerk, sociale structuur, kan tot ge
fronste wenkbrauwen leiden. Het opnemen van dit 
kenmerk van een gemeente houdt in dat werklozen en 
minderheden relevant zijn voor de (gemeente-)poli
tiesterkte . Het weekblad Vrij Nederland, zich base
rend op een uitgelekte concept-versie van het rapport, 
spreekt dan ook van exotische aanbevelingen. 17 Het 
vergat dat sociale strucuur daders en slachtoffers indi
ceert. 
Het meewegen van werklozen en minderheden is wel
licht pijnlijk, maar reeel. De aanwezigheid van vreem
delingen betekent werk voor de politie . 18 Werkloos
heid en de aanwezigheid van niet-Nederlanders zijn 
medebepalend voor de sociale structuur van een stad. 
En steden zijn niet aileen op het vlak van criminaliteit 
van elkaar gaan verschillen. Nederland heeft de laatste 
decennia met een aantal ontwikkelingen kennisge
maakt, die niet in aile opzichten positief zijn. Sinds het 
eind van de jaren zeventig is er een groot werkloos
heidsprobleem. De kern van Iangdurig werklozen 
wordt nu geschat op ca. 250.000 a 300.000. Naast het 
Ieger van werklozen staat een nog groter Ieger van ar
beidsongeschikten. Ook andere sociale uitkeringen 
hebben een explosieve volumegroei te zien gegeven. 
Een andere ontwikkeling is de toename van het aantal 
allochtonen. In 1975 bedroeg het aantal allochtonen 
350.000, in 1987 bijna 600.000. De migratie van al
lochtonen ging vooral in de richting van de grote(re) 
steden. 19 Bekend is dat vooral allochtonen, zowel van 
de eerste als van de tweede generatie, het slachtoffer 
zijn van de negatieve werkgelegenheidsontwikkeling. 
Zij maken een belangrijk dee! uit van de kern van lang
durig werklozen. Deze ontwikkelingen zijn selectief, 
sommige steden worden er (veel meer) door geraakt 
dan andere. Er is binnen die steden sprake van zowel 
een samenloop als opstapeling van negatieve maat
schappelijke en economische ontwikkelingen. Op an
dere beleidsterreinen dan de politie is men zich daar 
reeds van bewust en spreekt men van probleem
cumulatiegebieden. En het zijn die gebieden waar ook 
de criminaliteit zich manifesteert. Criminaliteit is in 
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zekere zin de rekening van een negatieve maatschap
pelijke situatie. 
Een sterkteverdeelsysteem waar werklozen en alloch
tonen worden meegewogen wijst niet beschuldigend 
naar werklozen en allochtonen. Het gaat om de sta
tistische, en niet de causale relatie tussen omgevings
kenmerken en werkaanbod van de politie. Die statisti
sche samenhang was overigens al bekend: tussen 
werkloosheidsontwikkeling en vermogens- en ge
weldscriminaliteit bestaat samenhang in statistische 
zin. 20 Ze vormt een aansporing naast het criminali
teitsprobleem ook de andere problemen in die steden 
aan te pakken. 

De aanbevelingen 
In welke richting de adviezen ten aanzien van herver
deling gaan, wordt uit het voorgaande al duidelijk. Zo 
wordt voorgesteld de bestaande minimumsterkte van 
de gemeentepolitiekorpsen te verlagen van 41 hoof den 
naar 27 hoofden. De minimumsterkte van landgroe
pen van de rijkspolitie (die op het platteland en in klei
ne steden opereert) en van de gemeentepolitiekorpsen 
in de kleinere steden wordt daarmee vrijwel gelijk ge
trokken. De landgroepen van de rijkspolitie en de 
kleinste korpsen van de gemeente worden geacht op 
dezelfde wijze te werken. De bemensing is voldoende 
voor de gewone, dagelijkse politiezorg (surveillance, 
hulpverlening etc.). Wanneer zich meer gecompliceer
de zaken voordoen waar ook expertise voor vereist is, 
dient men een beroep op derden te doen. De rijkspoli
tie doet in zo'n geval een beroep op de districtsstaf 
waar rechercheurs en andere specialisten aanwezig 
zijn. Gemeentepolitiekorpsen met een minimumsterk
te (van 27 hoof den) kunnen een beroep doen op ''bu
renhulp' of (regionale) samenwerking. 
Er zjn twee herverdelingsvarianten gepresenteerd. ,De 
eerste variant beoogt een herverdeling naar werkdruk. 
Er wordt daarbij geen onderscheid gemaakt binnen 
het werkaanbod. Het werkaanbod vanwege verkeer en 
openbare orde telt even zwaar als het werkaanbod 
vanwege criminaliteit. De tweede variant is een verbij
zondering van de eerste. Daar wordt namelijk aan die 
gemeenten waar men op grond van de omgevingsken
merken meer criminaliteit kan verwachten extra capa
citeit toegekend. In die variant wordt aan het werk
aanbod vanwege criminaliteit een extra gewicht van 25 
procent toegekend. Dit wordt de criminaliteitsfactor 
genoemd. Het gewicht van de criminaliteitsfactor is 
normatief. Hij had ook 10 procent of 50 procent kun
nen zijn. In de tweede variant is er sprake van een her
verdeling naar werkdruk en criminaliteit. Met een her
verdeling waarbij een extra gewicht wordt toegekend 
aan criminaliteit wordt beoogd de kwaliteit van de po
litiezorg te verbeteren. Daarbij heeft men het oog op 
meer capaciteit voor preventie, een betere opsporing 
en een verbetering van de hulp aan slachtoffers. Een 
andere overweging voor het toepassen van de crimina
liteitsfactor is geweest dat men in staat wordt gesteld 
meer zaken aan te pakken c.q. af te maken. 
Let wei, het gaat om een extra gewicht op grond van 
voorspelde criminaliteit. Korpsen, die in een ongunsti
ge omgeving werkzaam zijn, maar er toch in slagen de 
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Tabel 3. Voorstellen voor sterkteherverdeling 

Grootte van het Aantal Sterkte Werkdruk Werkdruk + 
korps (mensjaren) korpsen nu• criminaliteit 
< 50** 34 1475 1160 1140 
50-100 70 4636 4618 4560 
100-300 32 4918 5680 5687 
300-900 8 2908 3190 3211 
grote vier 4 9040 9289 9559 
rijkspolitie 8772 7812 7592 

• Huidige sterkte, exclusief extra contingenten . 
** De grootte van een korps correspondeert met de grootte 
van een stad. Een plaats van 40.000 inwoners heeft een korps
grootte van ca. 70 hoofden. Voor een plaats van 100.000 in
woners is de korpsgrootte thans ca. 200 hoof den. 

criminaliteit door middel van een goede preventie te 
beheersen, worden niet gestraft voor hun goede be
leid. In het voorstel van de stuurgroep moet de capaci
teit die vrijkomt door de criminaliteitsfactor veroor
zaakte verschuiving ten goede komen aan de (regiona
le) samenwerking op het vlak van de bovenlokale cri
minaliteit. 
De voorstellen voor herverdeling hebben vooral reper
cussies voor de rijkspolitie. De rijkspolitie wordt 
geacht bijna 1.000 hoofden aan de gemeentepolitie 
over te hevelen in de eerste variant. Het extra meewe
gen van de (voorspelde) criminaliteit betekent een ex
tra overheveling van de rijkspolitie aan de gemeente
politie van nog eens 220 hoof den. De voorstellen heb
ben eveneens drastische gevolgen voor de kleinere ge
meentepolitiekorpsen. Die zien, indien de voorstellen 
overgenomen worden, hun sterkte teruglopen met 21 

· procent (variant 1) respectievelijk 23 procent (variant 
2). De 'winst' komt vooral terecht bij een aantal 
(middel-)grote steden. De sterktevermeerdering daar 
is, volgens de voorstellen, 1.300 a 1.600 hoofden. Dit 
geldt echter niet voor aile korpsen in die categorie. Er 
zijn, omdat de sterkteverdeling dan is gebaseerd op in
dividuele kenmerken van gemeenten, ook korpsen in 
de (middel-)grote steden, die (fors) inleveren. 

Tot slot 
De aanbevelingen voor herverdeling zijn een stap in de 
goede richting. Een situatie, en dat blijkt uit meerdere 
bronnen, waarbij aan de ene kant een zeker surplus 
aan politie geconstateerd kan worden terwijl er andere 
kant sprake is van een gebrek aan capaciteit, wordt 
sterk verbeterd. Er komt meer politie daar waar crimi
naliteit schade aanricht. 
De voorstellen hebben ook consequenties voor de 
kosten van het politie-apparaat. Met een andere invul
ling van de minimumsterkte kunnen de 'sunk costs', 
die nu verbonden zijn aan het in stand houden van vol
ledig uitgeruste korpsen in de kleinere gemeenten voor 
andere doeleinden worden aangewend. De incon
sistenties tussen qua grootte vergelijkbare (kleine) ge
meenten, die rijkspolitie- ofwel gemeentepolitie heb
ben, blijven echter bestaan. 
Jammer genoeg is niet voor een andere oplossing ge
kozen, namelijk het aanbrengen van een goede 
scheidslijn tussen rijks- en gemeentepolitie. Een 
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scheidslijn bij een inwonertal van 40.000 zou inhou
den dat een korps een minimale sterkte zou hebben 
van ongeveer zeventig koppen . De praktijk van de hui
dige minimumsterkte betekent maar al te vaak dat die 
kleine korpsen, ondanks hun faciliteiten, een beroep 
op derden moeten doen; zij verkeren in feite tussen het 
taken en servet. Een minimumsterkte van ongeveer 70 
hoofden staat meer borg voor professionaliteit en 
voor minder organisatorische perikelen (zoals rooster
problemen). Daar moet dan wei een werkaanbod te
genover staan dat een dergelijke capaciteit garandeert. 
Zo'n werkaanbod is niet te vinden in steden van 
25.000 a 30.000 inwoners, maar wei van 40.000 inwo
ners of meer. De overige gemeenten kunnen dan naar 
het bewakingsgebied van de rijkspolitie overgaan. De 
(organisatorische) problemen van de rijkspolitie met 
de zogenaamde gei'soleerde landgroepen worden dan 
verminderd. 21 Een dergelijke herverdeling zou m.i. 
ook positief uitwerken op de kosten van het politie
apparaat. Er kan dan ruimte worden gecreeerd om 
daar waar een echt tekort is aan politie, voor aanvul
ling van de sterkte te zorgen . Zo'n variant zal overi
gens niet door aile rond het bestel opererende groepe
ringen met gejuich ontvangen worden. 
Met de voorstellen voor herverdeling wordt een aantal 
zaken beoogd, zoals betere slachtofferhulp, meer pre
ventiemogelijkheden, een vergroting van de pakkans 
(bij gelijkblijvende criminaliteit, bij stijgende crimi
naliteit een rem op de vermindering van de pakkans), 
verbeterde professionalisering, het terugdringen van 
frustraties in politiekringen en een verbetering van de 
gevoelens van veiligheid bij de burger. De vraag is of 
herverdeling ook die effecten, en met name op de cri
minaliteit, zal hebben. Die vraag kan verschillend 
worden beantwoord. Het gezonde verstand zegt dat 
meer preventie, een vergroting van de pakkans en pro
fessionalisering effect moeten hebben. In uit de hoek 
van de 'economics of crime' afkomstige studies zijn 
dergelijke effecten ook geconstateerd. Dergelijke 
sterk kwantitatieve wetenschappelijke studies zijn 
veelal gebaseerd op gegevens van meerdere politie
eenheden over een tangere tijdsperiode ('tijdreeksen'). 
Voor Nederland wordt, zij het voorzichtig, een derge
lijk effect ook geconstateerd. 22 Het effect geldt niet 
voor elke delictsoort; het is sterker bij vermogensmis
drijven en minder sterk bij ruwheidsmisdrijven. 
Dergelijke conclusies zijn niet onomstreden. Men ver
wijst daarbij naar 'het gegeven dat het ontstaan en de 
ontwikke/ing,. kortom het voorkomen van misdaad, 
grotendeels buiten het bereik van de politie volt'. 23 

Met andere woorden: politiewerk is dweilen met een 
door anderen opengezette kraan. Zo'n conclusie gaat 
uit van de vooronderstelling dat de bestrijding van cri
minaliteit aileen een zaak van de politie is . Met het be
leidsplan Samenleving en Criminaliteit is die premisse 
verlaten. Daar wordt ervan uitgegaan dat criminali
teitsbestrijding een zaak is die niet aileen politie en 
justitie aangaat maar dat het een gezamenlijke aanpak 
van aile betrokkenen (gemeentelijke diensten, bedrij
ven, scholen, particuliere instellingen, politie en justi
tie) vereist is. Een adequate recherche fungeert dan als 
rugdekking voor de preventie. De internationale lite-

ratuur wijst uit dat de combinatie van preventie en re
pressie wei degelijk tot een reductie van de criminali
teit kan bijdragen.z• 
De vraag is ook of het verminderen van sterkte in een 
aantal gebieden effecten zal hebben. Degenen, die ge
kort worden, zullen zeker het argument aanvoeren dat 
juist zij een goed preventiebeleid hebben gevoerd (en 
de winaars in het verdelingsspel niet). Daar waar een 
wat meer gezagsgetrouwe bevolking aanwezig is, kan 
men snel een beroep doen op een goed preventiebeleid. 
Het komt mij eerder voor dat preventie vooral gebo
den is in die plaatsen waar de kans op het voorkomen 
van criminaliteit hoog is. Scholen in Rotterdam-West 
hebben, vanwege hun leerlingen, eerder extra onder
wijzers nodig dan scholen in Baarn. Overigens, de ef
fectiviteit van degenen, die in verweer gaan tegen hun 
sterktevermindering blijkt niet erg uit de ophelde
ringspercentages. 
De te korten korpsen en rijkspolitie-eenheden zullen 
zich zeker beroepen op het feit dat zij nu niet meer 
voor een adequate politiezorg garant kunnen staan. 
Zeker nu niet omdat ook nog uitvoering moet worden 
gegeven aan de (personele en materiele) bezuinigingen 
van de Werkgroep Politiebudget. Dit is een ongelukki
ge samenloop van omstandigheden. Maar niet aileen 
de werkdruk van de politie is scheef verdeeld, ook de 
efficientie- en automatiseringsgraad verschilt van 
plaats tot plaats . Het generiek toepassen van dergelij
ke maatregelen gaat uit van de veronderstellihg dat de 
'rek' in de organisatie overal even groot is. Dit is te be
twijfelen. Juist in die plaatsen waar de werkdruk hoog 
is, is vee! aandacht besteed aan automatisering en effi
cientie terwijl elders de noodzaak efficienter te werken 
minder werd gevoeld. Dit geldt ook op het terrein van 
de samenwerking, waar de kleine korpsen sterk hech
ten aan het 'eigene' .25 Van de korpsen, die menen na 
herverdeling 'het niet meer aan te kunnen' zal wat 
meer creativiteit gevraagd worden. Gemeenten, die 
menen na herverdeling toch te weinig politie in huis te 
hebben, kunnen ook hun bijdrage leveren. Er bestaat 
de mogelijkheid dat een gemeente zelf een bijdrage !e
vert aan het (lokale) politiebudget. Dubbel profijt -
en de aanwezigheid van een toeristische trekpleister en 
extra politie op grond daarvan - is niet acceptabel in 
een situatie waar elders tekorten zijn. 26 

Een ander argument dat naar voren zal worden ge
bracht is de acceptatie van criminaliteit door de bevol
king en de door de (lokale) bevolking gewenste politie
zorg . Dit schimmige argument komt erop neer dat de 
bevolking in de steden nu eenmaal gewend is aan een 
relatief hoog criminaliteitsniveau (als je in Amster
dam gaat wonen, dan weet je wat je te wachten staat) 
en dat bet een goede zaak is dat elders in Nederland de 
bevolking zich nog van een goede politiezorg verze
kerd weet. Daar vraagt men ook meer van de politie in 
de sfeer van dienstverlening. De agent is daar meer 
maatschappelijk werker dan politieman. Vermin
deren van de sterkte in die gebieden komt neer op ont
heemding en het toedelen van sterkte aan een bevol
king, die er eigenlijk niet om heeft gevraagd. Men is 
het daar 'ontwend'. 
Nu is herverdeling van politiesterkte ook herverdeling 
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Drees - dertig jaar later 

De tragiek van Drees is geweest, dat hij zichzelf heeft 
overleefd. Tot diep in de negentig, toen zijn gehoor en 
gezichtsvermogen ernstig waren aangetast, bleef hij 
strijdvaardig reageren op de dingen van de dag, voor
zover die hem niet aanstonden. Maar zijn honderd ja
ren kluisterden hem aan bed, op het laatst dag en 
nacht liefderijk verpleegd. Vervreemd van de partij 
die hij had he! pen oprichten en die hij - in een tienja
rig premierschap tot de grootste van het land had be
vorderd . Dagen nacht met vele lege ogenblikken, om 
terug te denken. 1 Was het, zoals het partijbestuur had 
beweerd, een tragische vergissing geweest om in 1971 
te bedanken? 
Het is deze maand dertig jaar geleden, dat zijn laatste 
kabinet aftrad. Reden genoeg voor een buitenstaander 
om in dit blad, na een kort overzicht van zijn politieke 
loopbaan, de vraag op te werpen of de vergissing uit
sluitend bij hem lag. Is er mogelijk in dit geval reden 
tot twijfel aan de stelling: 'die Partei hat immer 
Recht'? 

Opgekropte grieven 
In de laatste decennia van zijn Ieven kwam Drees in de 
dubbelzinnige situatie te verkeren, dat oud-ministers 
uit andere partijen, Zij/stra, Klompe en Luns, vol ge
negenheid en bewondering - en misschien ook enige 
politieke berekening - over hun oude kabinetsleider 
spraken en schreven terwijl in de reacties van PvdA
zijde een vaak verwijtende ondertoon te beluisteren 
vie!. Oaf het wei pas, dat een man, die heel zijn loop
baan aan de PvdA te danken had, op een voor haar ge
voelig ogenblik, zijn lidmaatschap had opgezegd? 
Was achteraf gezien zijn betekenis toch niet sterk 
overschat? Was hij niet verburgerlijkt en zijn oude so
cialistische beginselen ontrouw geworden - door als 
socialist Ieiding te geven aan een koloniale oorlog? 
Had het hem vooral in de Indonesische kwestie en bij 
de Europese eenwording niet ontbroken aan inzicht in 
de internationale verhoudingen? Betekende zijn 
standbeeld in Den Haag niet een belediging voor het 
Indonesische volk? Was hij niet eerder een wethouder 
dan een minister-president van Nederland geweest? 
Terwille van het behoud van de regeermacht, ber.eid 
tot aile mogelijke concessies aan de KVP van Rom me? 
Had hij met zijn dualistische staatsopvatting partijlei
ding en Kamerfractie niet bij herhaling voor een vol
dongen feit gesteld? 2 

Wie de veelheid van grieven overziet, stuit op dit pro
bleem: Waarom zijn ze pas na zijn bedanken tot uiting 
gekomen? Hoe kon hij dan, toen hij al65-70 jaar was, 
en ieder langzamerhand wei weten kon wat men aan 
hem had, tweemaal door de PvdA tot enig lijstaan
voerder gekozen worden om - niet vergeefs - het 
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vertrouwen van het Nederlandse volk te verwerven? 
Zijn het wellicht grieven die destijds terwille van de 
partij-solidariteit opgekropt werden? 

Frustrerende oppositie van de SDAP 
Om de positie van Drees te verduidelijken, is het nodig 
op een paar factoren te wijzen die zijn optreden als 
minister-president hebben bepaald. Drees werd in 
1913 tot lid van de Haagse gemeenteraad gekozen, 
hetzelfde jaar waarin een congres van de SDAP een 
aanbod tot deelneming aan de kabinetsformatie af
wees. Hij werd wethouder van Den Haag in 1918, kort 
na de 'vergissing van Troelstra', waardoor de SDAP 
jarenlang in een politiek isolement geraakte. En dat in 
een periode waarin in het omringend buitenland, En
geland, Duitsland, Frankrijk en Belgie de sociaal
democratie regelmatig dee! van de regering uitmaakte. 
Het werd op den duur ook een frustrerende oppositie, 
omdat er ondanks de invoering van het algemeen man
nen- en vrouwenkiesrecht geen groei inzat. Hij werd 
lid van de Tweede Kamer in 1933, het jaar waarin mas
sale Europese werkloosheid het vertrouwen in de par
lementaire democratie ondermijnde en Hitler in 
Duitsland aan de macht kwam. Zelfs het Plan van de 
Arbeid bleek die frustratie van de machteloosheid niet 
te kunnen verdrijven. 
Samen met fractieleider Albarda en de elkaar opeen
volgende partijleiders Vliegen en Vorrink, heeft Drees 
zich ingezet om de politiek van polarisatie, die beslo
ten lag in het onderstrepen van de klassenstrijd, de 
eenzijdige ontwapening en de bezwaren tegen het ko
ningschap om te buigen tot de bereidheid - en het ver
langen - van Nederlandse kabinetten dee! uit te gaan 
maken. Het was Drees, die zich in bezettingstijd toe
legde op het ontwerpen van een concept, waarmee de 
SDAP de besprekingen over een regeringsprogram 
kon ingaan. Dat paste bij zijn pragmatische ins telling; 
beter dan de besprekingen over het zijns inziens wat 
vage begrip personalistisch socialisme, dat de Neder
landse Volksbeweging, onder Ieiding van Schermer
horn en Banning, tot grondslag voor een nieuwe par
tijformatie koos . Het was dan ook op zijn aandringen, 
dat de SDAP na de bevrijding aanvankelijk terugkeer
de en dat, na de fusie, de PvdA aan het socialistische 
symbool van de rode vlag en het lidmaatschap van de 
Socialistische Internationale vasthield. Zijn vrees, dat 
de nieuwe partij anders de arbeiders onvoldoende zou 
aanspreken, leek door de tegenvallende verkiezings
uitslag en de winst van de CPN te worden bevestigd. 

Premier van de brede basis 
Een tweede factor was, dat het premierschap hem in 
1948 niet door de PvdA werd bezorgd, maar door de 
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KVP werd aangeboden. Mede op grond van de bezwa
ren van Schermerhorn was Drees door de PvdA niet 
als enig lijstaanvoerder aangewezen. 3 De kandidatuur 
van Drees als sociaal-democraat zou afbreuk doen aan 
het doorbraak-karakter van de PvdA. 
Zij verloor twee zetels, een voortzetting van het pre
mierschap van Bee/Jag voor de hand. Maar de KVP 
wenste het nieuwe hestand van KVP en PvdA dat tus
sen 1946 en 1948 het bewind had gevoerd, te verbreden 
met de CHU en de VVD. Formeel om verzekerd te zijn 
van een tweederde meerderheid, die nodig zou zijn om 
de Grondwet te openen voor een nieuwe relatie met In
donesie. Van der Goes van Naters mocht gelijk heb
ben met zijn stelling, dat die eis bij voorafgaande 
grondwetsherzieningen niet was gesteld - dat de wij
zigingen van 1887 en 1917 zelfs door minderheidskabi
netten waren voorbereid, de KVP verlangde de basis
verbreding om de socialistische invloed in het kabinet 
- en vooral op het Indonesische beleid - te vermin
deren. Om het verzet van de PvdA tegen de basisver
breding te doorbreken, kwam de Rooms-Katholieke
Kamervoorzitter Van Schaik met het voorstel om 
Drees als kabinetsleider van de nieuwe combinatie te 
Iaten optreden. De overige voor de Indonesische 
kwestie belangrijke posten - Buitenlandse Zaken, 
Defensie en Overzeese gebiedsdelen - zouden respec
tievelijk door Stikker (VVD), Schokking (CHU) en 
Sassen (KVP) worden bezet. De positie van de KVP 
werd nog versterkt doordat de katholieke oud-premier 
Bee! Van Mook als hoge vertegenwoordiger van de 
Kroon zou opvolgen. 
Zo werd Drees voorzitter van een kabinet waarin ver
schillende zuilen uit de Nederlandse politiek samen
werkten op een wijze, die zekere overeenstemming 
vertoonde met het beeld van pacificatie-democratie, 
dat Lijphart zou schetsen.4 Het paste bij de aard en 
opvattingen van Drees om moeilijke problemen op te 
lossen op een wijze, waarbij de gevoeligheden van aile 
regeringspartners werden ontzien en zo nodig in ge
heim topoverleg de plooien werden rechtsgestreken. 
In het vertrouwen dat de verschillende politieke ach
terbannen de gevonden compromissen zouden kun
nen accepteren. Dit bevorderde dat Drees de Neder
landse conceptie van het premierschap volgde. De 
Grondwet van 1938 had de onverenigbaarheid van rni
nisterschap en Kamerlidmaatschap gelegaliseerd, die 
onder invloed van Thorbecke allang praktijk gewor
den was. Dit in tegenstelling tot het Engelse parlemen
taire stelsel, waarbij de fractieleider van de meerder
heidspartij in het Lagerhuis als minister-president op
treedt. Drees werd niet zozeer de inspirator alswel de 
coordinator van de verschillende stromingen in het ka
binet. Met die rolopvatting hebben partijvoorzitter 
Vorrink, die naar Scandinavisch model zichzelf als de 
Ieider zag en fractieleider Van der Goes van Naters, 
die de suprematie bij de volksvertegenwoordiging wil
de leggen, het moeilijk gehad. Aangezien hun onder
linge relatie, zoals Van der Goes5 beeldend heeft be
schreven, slecht was, kreeg Drees ruime armslag. In 
die zin kan men Drees een regent noemen met de ken
schets die zijn vertrouwde vriend en woordvoerder in 
Het Vrije Volk en voor de Vara-microfoon, Klaas 

Voskuy/ gaf: de onverzettelijkheid van de regent, die 
Drees is en de emotionele bewogenheid en mildheid 
van de gevoelige mens, die Drees ook is. 6 Overigens 
zonder de daarmee vaak verbonden dikdoenerij. Het 
geheime wapen van Drees was, dat hij met zijn onop
vallende aanwezigheid vertrouwen uitstraalde. Het 
wekte de indruk, dat hij niet primair zichzelf zocht of 
zijn partij! 

Geen internationale visie 
Van Mook moet eens opgemerkt hebben, dat Drees de 
Noodwet-Ouderdomsvoorziening belangrijker vond 
dan de Indonesische kwestie. Ik denk dat die vergelij
king mank gaat. De Noodwet markeerde het mooiste 
moment uit zijn ministerschap, waardoor zijn popula
riteit werd bevestigd; Indonesie vormde zijn nacht
merrie. 
Hoewel Drees als vice-premier in het kabinet-Beel 
door het dreigen met een kabinetscrisis wist te be
werkstelligen, dat de eerste politionele actie beperkt 
van omvang bleef en niet naar Djokja werd doorgesto
ten - hoewel hij als minister-president vergeefs heeft 
getracht de tweede politionele actie uit te stellen voor 
nader over leg met de Indonesische premier, welk stre
ven door Bee! in Batavia werd doorkruist, heeft hij 
zijn verantwoordelijkheid nooit ontkend. Ter verkla
ring verwees hij naar de Indonesische guerilla's, die al
le pogingen van de Nederlandse regering om langs 
vreedzame weg tot dekolonisatie te komen, met aan
slagen op Nederlandse militairen en op Indonesiers die 
met het gouvernement samenwerkten, zouden hebben 
ondermijnd. 
Achteraf betreurde hij, dat Nederland de eerste acties 
publiekelijk had aangekondigd. Daardoor werd de 
Veiligheidsraad gealarmeerd en kreeg Nederland een 
staakt het vuren opgelegd. Als de Nederlandse troepen 
in navolging van de Indonesiers zonder aankondiging 
waren opgetreden, was het wellicht zijns inziens an
ders gelopen. 7 Bij de tweede actie waren er in de 
PvdA-fractie weliswaar zes dissidenten - Goedhart, 
Hofstra, De Kadt, Schermerhorn, Vermeer en Neder
horst - zij namen er echter genoegen mee, dat hun be
zwaren door fractieleider Van der Goes werden mee
gedeeld. Pas vee! later heeft Drees erkend, dat de twee
de politionele actie fout was. 
Op internationaal terrein kon Drees beschouwd wor
den als een antipode van Spaak8 , zijn Belgische geest
verwant en ambtgenoot. Bij de Europese eenwording 
en de totstandkoming van de Navo vervulde Spaak 
een stuwende rol, waar Drees vaak geneigd was de 
handen bij de rem te houden. Beider verschil in tempe
rament openbaarde zich trouwens ook op binnenlands 
gebied. Had Spaak een actieve rol vervuld bij het af
treden van Koning Leopold Ill, Drees zette a1 zijn 
krachten in om een abdicatie van Koningin Juliana ten 
tijde van de Hofmans-crisis te voorkomen. Doch ook 
Spaak slaagde er niet in tijdens zijn laatste kabinet alle 
bloedvergieten in de toen a! onafhankelijke Congo te 
voorkomen. 

Wetbouder van Nederland? 
De Kadt moet de eerste geweest zijn, die Drees tot wet-
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houder van Nederland bestempe1de. Een kwalificatie, 
die door anderen gretig is overgenomen om zijn inter
nationa1e beperkingen te onderstrepen. Vander Beu
gel - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken onder 
Luns in bet laatste kabinet-Drees - achtte dit beeld 
geheel onjuist. Hij wees er op, dat Drees bet optreden 
in bet buitenland weliswaar zoveel mogelijk aan de mi
nister van Buiten1andse Zaken overliet, maar in gezel
schap van Adenauer, Monnet, Spaak en Bech zich vol
komen handhaafde. Op bet eind van de conferentie in 
1957 van de zes minister-presidenten over de EEG was 
hij indrukwekkend en toonde hij zich, met een scherp 
inzicht 'in de onmogelijke Franse dwingelandij, toch 
overtuigd van de noodzaak om een voor de Fransen 
aanvaardbaar compromis te vinden'. 9 

In een opzicht was Drees, naar bet oordeel van Van 
der Beugel, 'koppig' en op de verkeerde weg. De de
fensie-inspanning zag hij zonder enige belangstelling 
als 'verspilling'. De verzekeringspremie voor de aan
wezigheid van de Amerikaanse troepen in Europa 
moest zo laag mogelijk worden gehouden. Toespelin
gen op onze Navo-verplichtingen irriteerden Drees. 
De Navo had immers geen supranationaal karakter. 
Bij de kabinetsformatie van 1956 ging hij een eenzaam 
gevecht met de christelijke-historische minister Staf 
aan om het defensieplafond; de fractievoorzitters, zo 
noteerde hij zelf, bemoeiden zich er nauwelijks mee. 
Er is nog een tweede reden om de vergelijking met bet 
wethouderschap aanvechtbaar te noemen. Vrijwel al 
zijn mede- ministers, van Mansholt tot Luns, Van den 
Brink en Zijlstra, maar ook Burger roemden hem als 
voorzitter van de ministerraad; hij gaf daar blijk van 
een grote kennis, een indrukwekkend vermogen om 
gecompliceerde problemen in de kern te doorzien en 
een scherpe intui'tie bij het vinden van compromissen. 
Er bestaat weinig twijfel dat Drees tot de beste minis
ter-presidenten van Nederland gerekend moet wor
den.10 
Een derde bezwaar ligt in bet formele vlak. Na de ka
binetsformatie van 1956 werd in de Eerste Kamer, 
door de hoogleraren Anema (AR) en Molenaar 
(VVD), bezorgdheid uitgesproken over de toenemen
de neiging van de Tweede-Kamerfracties om in plaats 
van controle achteraf uit te oefenen, zich in te Iaten 
met de opstelling van bet regeringsprogramma en de 
politieke kleur der ministers. Het strategisch mo
nisme, dat bij de laatste formaties door CDA en VVD 
werd beleden, lag destijd nog ver buiten de gezichts
einder van beide fractieleiders. Zij gaven uiting aan 
hun bezorgdheid, dat ons parlementaire stelsel zou af
zakken naar bet Zwitserse stelsel of ons gemeente
bestel, waarbij ministers of wethouders met hun f~ac
ties van de voorstellen van de bestuurscolleges kunnen 
afwijken. In zijn antwoord onderstreepte Drees dat 
voor een Nederlands kabinet, anders dan bij de colle
ges van B&W, de eis van politieke homogeniteit geldt. 
Een zeker dualisme in de feitelijke werking van onze 
staatsinstellingen, zo verzekerde Drees, blijft be
staan.11 

Dualisme: nooit contact? 
Juist vanwege dit dualistische stand punt zijn de socia-
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1istische fractieleiders Van der Goes en Burger 
eenstemmig in hun kritiek: Drees zocht nooit con
tact. 12 Burger noemde zijn dualisme ze1fs 'flauwekul' 
want de KVP-ministers kletsten gedurig met Romme. 
Vander Goes vond bet een 'laffe uitvlucht' van Drees, 
dat als hij in de fractie verscheen al zijn mededelingen 
in Het Parool terecht zouden komen. Drees erkende 
dat hij niet, zoals tegenwoordig wei gebeurt, op een 
concreet voorstel, dat in de ministerraad aan de orde 
zou komen, bet consent van de fractie vroeg. 'Maar er 
werd natuurlijk voortdurend gepraat tussen ministers 
en Kamer/eden. Wij wisten wat ze er van vonden en 
hie/den er rekening mee, a/ was het aileen maar omdat 
jeer straks in de Kamer mee te maken zou krijgen. Ik 
ben toch niet zo gek, dat ik de zaak politiek laat /open 
zonder dat ik zorg dat het redelijk is ajgetast. ' 13 

Ligt de verklaring voor deze schijnbare tegenspraak 
soms in bet meervoud van bet woordje 'ministers'? 
Niet Drees zelf, maar zijn medeministers overlegden 
zo nodig met fractiespecialisten. Aileen in geval van 
afwijking van een overeengekomen regeringsprogram 
achtte Drees zich tot fractie-overleg gehouden. Dat 
komt overeen met het beeld, dat de secretaris Middel
burg van de ministerraad omtrent de gang van zaken 
in dat college schetste: 'in de regel nam iemand van de 
PvdA het voortouw, dan kwam de tegenzang van de 
KVP. Dat had Drees nodig om tenslotte bemiddelend 
te concluderen '. 14 Het is waar dat hij zich soms tac
tisch distantierend opstelde ten opzichte van zijn par
tij . Maar hij kon daardoor vaak bij de andere partijen 
meer bereiken dan de pinnige presentatie van zijn 
geestverwanten. Veel van de irritatie van Burger-en 
Vander Goes valt te begrijpen uit de omstandigheid, 
dat hem zo vaak de mooie, wijze hoofdrol toeviel. 
Dit dualisme had, naar Burger later monkelend zou 
erkennen, voor de Kamerfracties ook zijn geriefelijke 
kanten. Het hood de fracties de gelegenheid om, voor
zover een compromis in de ministerraad haar niet be
vie!, de verantwoordelijke minister van de andere re
geringspartijen te attaqueren. Zo ontlaadde de toorn 
van de socialist Nederhorst op bet regeringscompro
mis van 1951 inzake de controle op investeringen en 
prijzen zich op de katholieke minister Van den Brink; 
zo kreeg ook deAR-minister Zijlstra de wind van vo
ren bij zijn voorstel om de zoutexploitatie te Winscho
ten aan de Koninklijke Nederlandse Zoutindustrie te 
gunnen zonder er een gemengd of staatsbedrijf van te 
maken. Omgekeerd kregen de socialistische ministers 
van Financien Lieftinck en Hofstra de zwarte piet 
vaak door de KVP toegespeeld. 
Bij zijn Groningse proefschrift Ordening en verdeling 
inzake de besluitvorming over sociaal-economisch be
leid in Nederland in 1949-1958 nam F.J. ter Heide de 
stelling op: 'Een belangrijke voorwaarde voor het suc
ces van de PvdA a is regeringspartij in de jaren vijftig 
was het door de fractie en bewindslieden van deze par
tij in praktijk gebrachte dualisme.' 

Compromissen tot in bet oneindige? 
Hoofdbezwaar van de fractieleider Burger tegen pre
mier Drees was, dat deze terwille van de samenwer
king met de KVP tot in bet oneindige bereid was com-
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promissen te doen. 1 s Mansholt, die hem Ianger dan ai
le andere bewindslieden in de ministerraad zag optre
den, erkende dat Drees een grote mate van compro
misbereidheid opbracht. Maar er was een grens. Als 
zijn gezicht verstrakte, dan wist je dat die grens was 
bereikt. Dan werd Drees bikkelhard en ging hij des
noods over lijken . Typerend voor Drees achtte hij 
juist diens rechtlijnigheid.t 6 Ik denk dat de analyse 
van Mansholt vollediger is . 
Burger liet er zich graag - en terecht - op voorstaan, 
dat hij bij het formeren van kabinetten succesvoller 
was dan Drees. Was dat ook niet het gevolg van de om
standigheid dat hij - als het er op aan kwam - soepe
ler in de omgang kon zijn dan de rechtlijnige Drees? 
Bij elke formatie hield Drees hardnekkig vast aan het 
behoud van een sterke positie voor de PvdA in de so
ciaal-economische sfeer. In al zijn kabinetten werden 
naast het premierschap steeds de departementen van 
Financien, Sociale Zaken en Landbouw door PvdA
ministers bezet. Die voorkeur had ook zijn bezwaren. 
Op een benoemingsdepartement als Binnenlandse Za
ken, of de internationaal georienteerde en culturele 
departementen had de PvdA beperkte invloed; Justi
tie kwam pas na 1952 onder beheer van socialistische 
bewindslieden. Bij elke formatie kwam Romme op de 
samenstelling van de REA (Raad voor Economische 
Aangelegenheden) terug. Die samenballing van eco
nomische macht zou Drees de reputatie bezorgen van 
grondlegger van de sociale zekerheid in ons land. De 
KVP kwam in grote moeilijkheden toen de Nijmeegse 
hoogleraar Duynstee haar betichtte van medeplichtig
heid aan het socialistische nivelleringsstreven, dat de 
katholieke standengeleding zou ondermijnen. 17 Woe
dend dreigde de katholieke arbeidersbeweging een 
eigen partij te zullen oprichten. Pogingen van Romme 
om de uitslaande brand te blussen, leidden uiteindelij k 
tot zijn aftreden als politiek hoofdredacteur van de 
Volkskrant, toen nog het dagblad van de katholieke 
arbeiders beweging. 
Inmiddels had Drees in 1952 als enig lijstaanvoerder 
de PvdA in stemmental boven de KVP uitgetild. Een 
opmerkelijke verkiezingsuitslag als men zich herinnert 
met hoeveel tegenzin de PvdA de basisverbreding met 
VVD en CHU had aanvaard en haar medeverant
woordelijkheid voor de tweede politionele actie had 
geslikt. Evenmin als de KVP beleefden ook de andere 
regeringspartijen !outer plezier aan de brede samen
werking. De souvereiniteitsopdracht aan Indonesie 
veroorzaakte grote onenigheid in en tussen de beide 
Kamerfracties der CHU. De Nieuw-Guineakwestie 
bracht Oud en Stikker met elkaar in conflict. 
Het verlies van de positie van grootste partij van het 
land kwam bij de KVP hard aan. Zij zette een groot 
offensief in om de politieke eenheid te herstellen. Zij 
bewoog de opvolger van Lieftinck, Van de Kieft, een 
jeugdvriend van Drees, tot een belastingverlaging. 
Romme kwam met een motie voor een vrijere loonpo
litiek, waartegen minister Suurhoff ernstig bezwaar 
maakte. De motie werd niet in stemming gebracht 
maar bleef boven de arbeidsmarkt hangen, waar zij 
tot groot meningsverschil tussen het NVV en de con- . 
fessionele vakorganisaties leidde. Het Episcopaat 

vaardigde een mandement uit waarin het lidmaat
schap van Vara en NVV voor een katholiek verboden 
bleef en het lidmaatschap van de PvdA werd antra
den. De PvdA organiseerde een grate kaderdag, waar
op, tot ontstemming van de KVP-bestuur, Drees 
uiting gaf aan zijn bezorgdheid. Zo koerste men a! 
strijdend op de verkiezingen van 1956 af. In verband 
met zijn leeftijd had Drees zich willen terugtrekken. 
Het was Burger die besefte dat de PvdA zonder Drees 
wei kon vergeten nummer een te blijven. 18 Na een felle 
campagne wist Drees de PvdA ook in zeteltal boven de 
KVP van Romme uit te tillen. Deze tweede nederlaag 
in successie voor de KVP frustreerde de kabinetsfor
matie van 1956. Aangezien de CHU - ook met het 
oog op de Hofmans-affaire - weigerde aan een kabi
netsformatie zonder PvdA mee te werken, bleef er na 
zes maanden geen ander alternatief over dan weer een 
kabinet-Drees, door Burger als informateur in nauw 
maar vrijblijvend overleg met Romme voorbereid. 
Toen mede onder invloed van de Hongaarse opstand 
een bestedingsbeperking onvermijdelijk bleek, schoof 
de KVP de verantwoordelijkheid op de socialistische 
minister Hofstra en Suurhoff af. De departementale 
voorkeuren van Drees werden nu tegen hem uit
gespeeld. De PvdA zou de partij van de bestedingsbe
perking, de KVP de partij van de bezitsvorming zijn. 
Burger nam de knap-gevaarlijke propagandistische 
leus hoog op.t 9 Bij de Statenverkiezingen van 1958 
had de PvdA stemmenverlies moeten noteren; onder 
druk van ledenverlies had het NVV bovendien zijn me
dewerking opgezegd. Een KVP-amendement om de 
verlengingsduur van de tijdelijke belastingverhogin
gen van twee jaar tot een jaar terug te brengen, duidde 
hij, in het Iicht van het regeringsprogram (van bet 
extra-parlementaire kabinet) aan als 'woordbreuk' . 
Hofstra had weinig aanmoediging nodig om bet amen
dement-Lucas onaanvaardbaar te achten; ook nadat 
Romme in een motie de bereidheid had getoond om 
een verlenging met twee jaar op basis van een SER
advies in heroverweging te nemen. De andere socialis
tische ministers schaarden zich achter hem. De breuk 
in de brede basis was een feit. 20 

Met de afloop was Drees niet gelukkig. Hij beschouw
de het termijngeschil niet als een zaak die de kiezers 
sterk aansprak. Bovendien verwachtte hij dat de gena
men maatregelen een gunstig economisch effect zou
den sorteren. De verkiezingen zouden dan onder een 
voor de PvdA beter klimaat plaatsvinden. Maar Drees 
wenste zich niet - zoals kabinetsleider MacDonald in 
1931 had gedaan - van zijn partij te isoleren. 
Werd zijn verwachting niet bevestigd door de conclu
sie, die F.J. ter Heide in zijn proefschrift trok? Van 
beide PvdA-ministers Hofstra en Suurhoff zou men 
kunnen zeggen dat zij de fout maakten de restrictieve 
politiek te lang te willen voortzetten. Zij toonden aan 
over eeri. aanzienlijke dosis politieke moed te beschik
ken door tijdens economisch herstel impopulaire 
maatregelen te treffen, maar vervreemdden zich daar
mee van hun eigen achterban! 2 1 Gezegd moet echter 
worden dat Zijlstra, de opvolger van Hofstra op Fi
nancien, de verlenging met bet tweede jaar doorzette. 
Ten tijde van de crisis bestond bij de PvdA nog het 
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zelfvertrouwen dat bet regeren zonder socialisten niet 
mogelijk zou blijken. Inderdaad verliep de formatie 
van bet Jiberaal-confessionele kabinet-De Quay moei
zaam en was de start zwak. Maar na verloop van tijd 
keerde het economische getij. De sociaal-democraten 
bemerkten dat zij, op de stoep van wat beloofde een 
welvaartsstaat te worden, in de oppositie waren he
land. 

Geen leiband 
De voorstelling van zaken alsof Drees aan de leiband 
van Romme liep is eenzijdig. Met bebulp van de libe
rale oppositie kon de KVP in de Kamer menig punt 
scoren, maar in het kabinet stond Drees zijn mannetje 
en bij de verkiezingen versloeg hij zijn imposante te
genpartij tot tweemaal toe. 
Oud-premier Drees bleef de vergaderingen van het 
partijbestuur nog geruime tijd bezoeken. Maar naar
mate de jaren vorderden, ging hij zich zorgen maken 
over de ontwikkelingen in zijn partij. Het grote 
werkstuk van Den Uyl, Om de kwaliteit van het be
staan, kon hij niet in overeenstemming brengen met 
zijn sobere opvattingen over openbare financien. Het 
flirten door enkele jongere partijgenoten met terro
ristische acties, vervulde hem met afschuw. Als geheel
onthouder en niet-roker kon hij zich niet vinden in de 
tolerantie waarmee socialistische gemeentebesturen 
het drugprobleem tegemoet traden.22 Het was voor 
hem meer dan een generatieconflict een gewetenszaak. 
De terugval in de oude polarisatie-tactiek beschouwde 
hij als een tragische vergissing. 
Mag men die bezwaren nu afdoen als 'verraad' aan de 
beginselen, die hij sinds de jaren dertig voor de PvdA 
had vertolkt? Met Mansholt ben ik van mening, dat 
het juist Drees' rechtlijnigheid was, die hem in 1971 
tot zijn bedanken bracht. 23 Uit de studie die Bart 
Tromp aan Drees en het democratisch socialisme24 

wijdde, komt hij te voorschijn als een tamelijk ouder
wets sociaal-democraat. Zijn culturele bagage was die 
van Roland Holst en Gorter. Als de PvdA Drees iets 
zou kunnen verwijten, dan is bet, dat bij bet Neder
lands socialisme geen nieuwe inboud heeft kunnen ge
ven. 
De historische betekenis van Drees ligt in bet feit, dat 
hij in een van de moeilijkste perioden 1 uit onze ge
scbiedenis, door bet sluiten van allerlei compromissen 
op basis van een vertrouwen dat zijn partijaanbang 
overscbreed, de Nederlandse economie geleid beeft 
naar een periode van snelle en langdurige expansie, zo
als ons land sinds de zeventiende eeuw niet meer had 
gekend. Het is omstreden of dit economisch wonder 
kan worden verklaard met het beleid van .de 
kabinetten-Drees. Griffith heeft er terecht op gewe
zen, dat deze bloei zich ook in andere Europese Ianden 
- met een andere sociaal-economische aanpak -
heeft voorgedaan.25 Voor een groot dee! van het Ne
derlandse volk stood bet bestuur van Drees ecbter ga
rant voor een stuk sociale zekerbeid. Met een woord 
dat in de Iatere PvdA irritatie opwekte, maar dat het 
destijds voor hem reserveerde: bij was uitgegroeid tot 
een nationaal staatsman. 26 

Sommige van Drees' opvattingen en methoden zullen 
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achterbaald blijken te zijn. Maar na de periode van 
polarisatie, nu de frustratie over het oppositie-voeren 
voelbaar is, Jijkt de kunst van bet politiek compro
mis - zijn grenzen en mogelijkheden - aan een her
waardering toe. 
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Signalementen 

Sociaal-democratie en de onschuld 
van bet andersom denken 

De kanttekeningen van Jan Pronk bij de studie over 
sociaal-democratie en mensenrechten van Marnix 
Krop in SenD van september j .I. nopen op hun beurt 
tot enkele opmerkingen over twee door hem geponeer
de stellingen. Om te beginnen de stelling aan het begin 
van zijn artikel dat 'het bestrijden van belangen van 
economische machtsgroepen vaak niet mogelijk blijkt 
zonder de politieke rechten van de betrokken elite aan 
te tasten' . 1 Die stelling vloeit volgens Pronk voort uit 
wat hij het 'andersom' denken van socialisten noemt, 
d.w.z. andersom dan de zogeheten conservatief
liberale politieke stromingen. De Jaatsten proberen 
volgens Pronk de spanning die tussen klassieke en 
sociaal-economische mensenrechten ontstaat als ge
volg van het vrije markt beginsel, te ondervangen door 
aan de klassieke mensenrechten een hogere prioriteit 
toe te kennen. Socialisten zouden daarentegen de nei
ging hebben om 'eerst economische machtsongelijk
heden af te breken, omdat anders burgerlijke en poli
tieke rechten toch niet verwezenlijkt kunnen wor
den.' 2 Die socialistische neiging bestaat inderdaad, 
maar heeft die neiging ook in de praktijk zijn nut be
wezen? Anders gezegd, is aan de hand van de politieke 
geschiedenis van het socialisme aan te tonen dat bur
gerlijke en politieke rechten niet zijn te verwezenlijken 
zonder eerst de econornische machtsongelijkheden af 
te breken en was het daarbij onvermijdelijk de burger
lijke en politieke rechten van de betrokken elite aan te 
tasten? 

Geen brood zonder vrijheid 
Voor de Nederlandse en Westeuropese geschiedenis 
van de sociaal-democratie gelden zein ieder geval niet. 
Eerder was sprake van het omgekeerde: uitbreiding 
van de burger- en politieke rechten ging vooraf aan de 
afbraak van de sociaal-economische ongelijkheid. Zo 
hebben de in.voering van het algemeen kiesrecht, de 
uitbreiding van de vakbondsvrijheid, vrijheid van me
ningsuiting en het stakingsrecht aanzienlijk bijgedra
gen tot een nivellering van de sociaal-economische 
machtsverhoudingen. Dat is bereikt door de sociaal
democratische strategie van politieke en sociale 
machtsvorming (o.a. de vakbeweging) waardoor die 
uitbreiding van rechten werd afgedwongen van de 
liberaal-burgerlijk staat. Met instemming citeer ik dan 
ook Pronk waar deze opmerkt dat 'van die verander
baarheid van de burgerlijke staat werd gebruik ge
maakt om, althans in zich moderniserende en industri
aliserende samenlevingen, een verzorgingsstaat op te 
bouwen.' 3 Geen paradijs op aarde, zo schrijft Pronk 

vervolgens, maar 'een goed compromis tussen politie
ke democratie en sociale gelijkheid' en bij die conclu
sie sluit ik me van harte aan. Overigens signaleert 
Krop in zijn hoek terecht dat die verzorgingsstaat niet 
aileen tot stand is gekomen dank zij de sociaal
democraten. 4 Dat neemt niet weg dat hij die verzor
gingsstaat toch beschouwt als een resultaat van 
' sociaal-democratische ontwikkeling' waarin 'de 
voorwaarden voor de mens om als politiek wezen te 
functioneren en de voorwaarden voor de mens om 
zich als sociaal en economisch wezen te kunnen ont
plooien, tot op heden het beste zijn vervuld.' 5 

Hoe anders is dat gegaan in Oost-Europa en de Sovjet
Unie waar de neiging van bet socialisme om niet aileen 
'andersom' te denken maar ook te doen, het heeft ge
wonnen en in die gedaante al decennia aan de macht 
is! Dat een-partijsocialisme heeft de strategie gevolgd 
zoals geformuleerd in de stelling van Pronk, d. w .z. 
men heeft door inperking van de burgerlijk en politie
ke rechten inderdaad een einde gemaakt aan de heer
sende sociaal-economische machtsongelijkheid. Maar 
die strategie leidde ook tot de twee gevaren die Pronk 
in aansluiting op zijn stelling signaleert: de aantasting 
van al die klassieke rechten (en dan niet aileen van de 
betrokken elite) en de ontwikkeling van een meer dan 
sterke overheid en een omvangrijke publieke sector. 
De afwezigheid van de burgerlijke en politieke rechten 
zoals vrijheid van meningsuiting en vereniging werkte 
echter al spoedig het ontstaan van een nieuwe elite 
-de nomenclatuur in de Sovjet-Unie - in de hand. 
De nomenclatuur eigende zich allerlei privileges toe 
terwijl de burgers verstoken bleven van de meest ele
mentaire rechten. De socialistische strategie in de 
Sovjet-Unie en Oost-Europa heeft geleid tot langduri
ge, zeer grove en systematische schendingen van bijna 
aile mensenrechten, zowel de fundamentele mensen
rechten als o.a. bet recht op Ieven, als de burgerlijke en 
politieke rechten. Het is niet pathetisch bedoeld maar 
de conclusie is onomstotelijk: de strategie voortvloei
ende uit de stellingen van Pronk heeft juist dat veroor
zaakt wat hij als gevaren signaleert: schending van 
mensenrechten en een staat die zich in aile opzichten 
hoven de burgers verheven acht en zelfs niet bij mach
te is gebleken materiele welvaart te brengen! Een con
clusie die in bet programma van Gdansk, de aanzet tot 
de oprichting van de Poolse vakcentrale Solidarnosc, 
als volgt wordt verwoord: 'De geschiedenis heeft ons 
geleerd dater geen brood is zonder vrijheid. Voor ons 
gaat bet 66k om gerechtigheid, democratie, waarheid, 
wettigheid, menselijke waardigheid, vrijheid van den
ken en om vernieuwing van Polen, en dus niet aileen 
om brood en beleg. ' 6 

Een derde weg? 
Wat betekent dit nu voor de Derde-Wereldlanden? 
Moeten ze de Westeuropese sociaal-democratische 
strategie volgen of de Oosteuropese socialistische stra
tegie? Of is er nog zoiets als een eigen weg, zogezegd 
tussen Oost en West in? Tot nu toe zijn de ontwikke
lingen in de socialistische Derde-W ereldlanden die de 
Oosteuropese strategie min of meer gevolgd hebben, 
waarlijk niet hoopvol. Het socialistische China keert 
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langzaam maar zeker terug naar enkele marktbeginse
len terwijl vanuit de bevolking om meer democratie 
d. w .z. burgerlijke en politieke rechten gevraagd 
wordt. In Birma is het een-partijsocialisme een com
pleet fiasco geworden. Het Afrikaanse een-partij
socialisme stagneert eveneens op aile fronten. Het Cu
baanse socialisme bevindt zich al jaren op dood spoor 
en dreigt nu zelfs een anachronisme te worden in de so
cialistische wereld. Fidel Castro wijst perestroika en 
glasnost voor zijn land af. Ondertussen stagneert de 
economie en blijven de burgerlijke en politieke rech
ten onderworpen aan de macht van Fidel Castro's par
tij. 
Daarentegen weten sociaal-democratische partijen in 
Ianden met een meer-partijen systeem als bijvoorbeeld 
Venezuela, Costa Rica en de Dominicaanse Repu
bliek, waar ze ook nog aan het bewind zijn, zich rede
lijk te handhaven. De Costaricaanse sociaal
democratische partij PLN is er zelfs in geslaagd om 
van Costa Rica een voorbeeld van vreedzame ontwik
keling te maken. Het is het enige Latijnsamerikaanse 
land dat geen Ieger heeft, waar een redelijk goed on
derwijssysteem functioneert en de basis is gelegd voor 
een sociaal verzekeringssysteem. Dit ailes is bovendien 
mogelijk gebleken in de schaduw van de Noordameri
kaanse arend. De ervaring van de afgelopen decennia 
heeft ondertussen vee! socialisten in Latijns Amerika 
geleerd dat totalitaire regimes van rechts en links 
slechts economische stagnatie, onderdrukking en ar
moede brengen. Bijna aile politieke partijen, vakbon
den en andere sociale organisaties hebben een zeer ho
ge prijs moeten betalen voor deze ervaring. De herzie
ning van de 'marxistische' kijk op de liberale demo
cratie, die Krop voor West-Europa aan het eind van de 
negentiende eeuw situeerF, is daar nu dan ook volop 
aan de gang. Zo hebben de jongste ontwikkelingen in 
Mexico volgens Octavio Paz ook tot gevolg gehad dat 
'sommige radicaallinkse groepen met een achterstand 
van jaren ontdekten dat democratie niet in strijd is met 
socialisme, iets wat ook vaker gezegd zou moeten wor
den tegen Fidel Castro en Daniel Ortega.' 8 

Waarom zou dit proces van herwaardering van de de
mocratie, dat zich overigens niet aileen beperkt tot La
tijns Amerika, niet leiden tot de ontwikkelingen die 
ook West-Europa heeft gekend? Waarom zouden de 
sociaal-democraten in die Ianden er niet net als inder
tijd in West-Europa in slagen de maatschappelijke on
gelijkheid als eerste op de politieke agenda te plaatsen 
waardoor 'de democratie de vreedzame uitdrukking 
van de klassenstrijd wordt'?9 Tal van politieke partij
en, vakbonden en andere sociale organisaties bevin
den zich al geruime tijd op dit spoor. Ze beseffen daar
bij heel goed dat het niet gaat om het eenvoudigweg 
kopieren van de Westeuropese democratie. Dat zou 
trouwens ook moeilijk kunnen want er is niet een 
Westeuropees democratisch model. Er zijn vele mo
deilen die een aantal elementaire kenmerken gemeen
schappelijk hebben zoals bijvoorbeeld het beginsel 
van politieke pluriformiteit. Maar niemand zal toch 
beweren dat de Zweedse sociaal-democratie model is 
geweest voor de Duitse of Nederlandse sociaal
democratie? 
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Dat neemt niet weg dat men wei van elkaars strate
gieen en modellen kan leren en waarom zou dat ook 
niet voor Derde Wereldlanden gelden? Zo'n uitwisse
lingsproces zal dan mogelijk leiden tot bijvoorbeeld 
een Mexicaans sociaal-democratisch model. De essays 
van Octavio Paz over de Mexicaanse politiek zijn in 
dit opzicht een demonstratie van hoe men met kennis 
van en zicht op de eigen politieke nationale cultuur de 
politieke ontwikkelingen in het eigen land kan analy
seren in het Iicht van de moderne politieke ontwikke
lingen in de wereld. Sterker nog, dergelijke analyses 
kunnen geborneerde westerse democraten weer wak
ker schudden en duidelijk maken hoe moeilijk maar 
ook hoe belangrijk het is de burgerlijke en politieke 
rechten voor verval te behoeden. Zo constateert Paz in 
zijn jongste essays over de recente ontwikkelingen in 
de Mexicaanse politiek dat in zijn land de traditie van 
het politieke relativisme dat moderne democratieen 
kenmerkt, voiledig ontbreekt: 'in onze geschiedenis 
accepteerden noch de overwinnaars noch de overwon
nenen ooit dat hun overwinningen en hun nederlagen 
betrekkelijk en voorlopig waren. Het was ailes of 
niets, meer een religieuze dan een politieke formule .' 10 

Geen onschuldige discussie 
Dat brengt mij bij de tweede stelling van Pronk in zijn 
artikel waar ik een enkele kanttekening bij wil plaat
sen. In tegenstelling tot zijn eerste stelling onderschrijf 
ik zijn opvatting dat 'de socialistische buitenlandse 
politiek zoals die op het punt van de mensenrechten in 
de praktijk door de PvdA werd gevoerd en uitgedra
gen - inderdaad redelijk evenwichtig is geweest.' 1 1 

Met zijn daaraan voorafgaande suggestie dat de dis
cussie in de partij over die socialistische buitenlandse 
politiek min of meer onschuldig is, en gevoerd werd 
uit o.a. 'oprecht verzet tegen de (koloniale) machtson
gelijkheden en de elitaire besluitvormingsprocessen 
die zo kenmerkend waren geweest voor de jaren vijf
tig' 12 , heb ik echter grote moeite. lk heb de jaren vijf
tig niet, maar de jaren zeventig en tachtig wei in de 
partij meegeinaakt. Zonder nu een nietes-weiles spel
letje te willen beginnen over wie nu hooghartige kri
tiek op wie heeft, vind ik het verwijt van Pronk aan 
Marnix Krop op dit punt onterecht. Het verwijt kan in 
ieder geval op zijn minst ook gemaakt worden aan het 
adres van bijvoorbeeld de Latijns Amerika Kommis
sie die jarenlang hooghartig elke kritiek terzijde legde 
en zich niet eens verwaardigde met sociaal
democraten uit Latijns Amerika te praten! Daarom 
aileen al was die discussie niet z6 onschuldig. 
Maar ook inhoudelijk deugde de discussie niet. De 
sociaal-democratische beginselen van onze partij en 
die van de Westeuropese partijen in het algemeen wor
den in het Advies van de Latijns Amerika Kommissie 
(december 1981), onder het mom van respect voor de 
eigen cultuur van Latijns Amerika, doodeenvoudig 
terzijde geschoven als niet relevant. Zo staat in hoofd
stuk 2.3. 'Demokratie en Socialisme', paragraaf 12 
van dat Advies het volgende te lezen: 'Door deze grote 
verschillen in historie en situatie kan en mag de PvdA 
Latijns Amerika niet beoordelen op grond van onze 
historische ervaring en normen t.b.v. demokratie en 
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socialisme. In toenemende mate lijkt in Latijns Ame
rika een vorm van demokratie geeigend te zijn, die 
steunt op direkte participatie van de georganiseerde 
bevolking. Vanuit de georganiseerde zeggenschap in 
wijken, fabrieken, verenigingen, lijkt een ander type 
demokratie wellicht te kunnen worden opgebouwd 
dat niet direkt aan de West-Europese opvatting van de 
parlementaire demokratie gemeten kan worden op 
zijn demokratische gehalte.' In paragraaf 13 wordt 
het nog eens dunnetjes over gedaan: 'Tegen de achter
grond van de ontwikkelingen in Latijns-Amerika zo
als hierboven ruwweg aangeduid, kan gezegd worden 
dat de typische vorm van sociaal-demokratie die zich 
in West-Europa hand in hand met de parlementaire 
demokratie heeft ontwikkeld, voor de meeste Ianden 
in Latijns Amerika vooralsnog niet geschikt is geble
ken. ' Het Westeuropese sociaal-democratische model 
ongeschikt verklaard voor Latijns-Amerika, het 
Oosteuropese volksdemocratische model als geeigend 
beschouwd, daar komt dit Advies op neer! 

Hoe was het mogelijk dat in een Latijns Amerika 
Kommissie van een sociaal-democratische partij in 
Nederland totaal geen belangstelling bestond voor de 
opvattingen van sociaal-democraten in Latijns Ameri
ka? Daarvoor zijn verschillende verklaringen te ge
ven. Een van die verklaringen is afkomstig van de Pe
ruaanse schrijver Vargas Llosa in zijn debat met de 
Westduitse schrijver en sociaal-democraat Gunther 
Grass. De laatste had na een bezoek aan Nicaragua be
weerd dat 'de volken van Latijns-Amerika hun pro
blemen niet zouden oplossen zolang ze het voorbeeld 
van Cuba niet volgden.' 13 Vargas Llosa vraagt zich af 
hoe een rechtgeaarde en integere democraat als Gun
ther Grass er toe komt om dat wat goed en nuttig is 
voor de Bondsrepubliek, niet goed en nuttig te vinden 
voor Latijns-Amerika en vice versa. 'Voor de Bonds
republiek - d.w.z. voor West-Europa en de ontwik
kelde Ianden - luidt het ideaal: een democratische 
maatschappij die hervormingen bewerkstelligt door 
middel van verkiezingen, met representatieve staats
instellingen, vrijheid van meningsuiting, politieke 
partijen, vakbonden; een open maatschappij die de 
soevereiniteit van bet individu respecteert en geen cen
suur noch culturele dwang aanvaardt. Voor Latijns 
Amerika daarentegen luidt het ideaal: de revolutie, de 
gewelddadige machtsovername, de instelling van de 
eenheidspartij, de gedwongen collectivisering, de bu
reaucratische dwangbuis voor de cultuur, het concen
tratiekamp voor de dissident en de afhankelijkheid 
van de USSR.' De verklaring voor deze schizofrenie is 
volgens Va~gas Llosa dat 'men in wezen sceptisch is 
over de capaciteit van de Latijnsamerikaanse Ianden 
om het systeem van samenleving en vrijheid in ere te 
houden, dat de Westerse Ianden tot hun huidige situa
tie heeft gevoerd.' Dat alles zou het gevolg zijn van 
'een onbewust vooroordeel, een vaag gevoel, een soort 
onberedeneerd racisme.' 14 

Ik ken dit vooroordeel, dit onberedeneerde racisme uit 
ervaring en heb er zeer sterke staaltjes van mee ge
maakt in nota bene het milieu van ontwikkelingswer-. 
kers dat ook Latijns Amerika druk bevolkt. Maar 

naar mijn idee is deze verklaring te eenzijdig en onvol
doende. Vee! Westeuropeanen kunnen de aanblik van 
zoveel ellende, onderdrukking, uitbuiting, 
machtsmisbruik en noem aile kwalen van de Derde 
Wereld maar op, gewoonweg niet aan en zoeken daar
om naar een snel en alles omvattend recept. Een recept 
dat overigens ook door vee! Latijnsamerikaanse 
schrijvers, politici en vakbondsleiders werd aangepre
zen. Dat recept bleek in vee! gevallen erger dan de 
kwaal, zo hebben we inmiddels geconstateerd. De La
tijnsamerikaanse revolutie vrat Of zijn eigen kinderen 
op Of leidde tot meedogenloze rechtse militaire dicta
turen. In het uur van de waarheid kwamen de massa's 
niet in opstand en bleken de revolutionairen een voor
hoede zonder achterban te zijn. 15 

Van getuigenis naar sociaal-democratische politiek 
In West-Europa werden deze revolutionairen echter 
beschouwd als een werkelijke voorhoede en hun radi
caal linkse opvattingen sloten aan bij zoals Marnix 
Krop schrijft 'een grondzee van links anti
parlementarisme en direct democratisch sentiment' 
aangevuld met 'een grote behoefte aan identificatie 
met revolutionaire processen elders.' 16 Deze door 
Krop gesignaleerde sentimenten en opvattingen, aan
gevuld met een fikse dosis anti-Noordamerikanisme, 
kregen volop kans zich te manifesteren als gevolg van 
de openheid van de PvdA jegens allerlei actiegroepen. 
Die openheid was en is op zichzelf een goede zaak, 
maar betekende wei dat de partij het accent verschoof 
van politieke haalbaarheid naar de politieke getuige
nis. Dat heeft zeker te maken gehad, zoals Krop 
schrijft, met de tamelijk abrupte generatiewisseling in 
de PvdA en uiteraard met de ontwikkelingen in de ja
ren zestig. Toen echter vanuit Latijns Amerika de po
litieke haalbaarheid bij democratisch links steeds 
meer op de voorgrond trad, bleek dat hier nog niet be
grepen te worden. De sociaal-democraten die een uit
weg uit het geweld tussen links en rechts wilden zoeken 
door bijvoorbeeld deelname aan verkiezingen (zoals 
bijvoorbeeld de Guatemalteekse sociaal-democrati
sche partij), ontmoetten tot voor kort maar weinig be
grip . Daar begint nu langzaam verandering in te ko
men. WBS en EVS organiseerden half oktober een 
conferentie over de dilemma's van de sociaal
democratie in de buitenlandse politiek als het gaat om 
de klassieke mensenrechten en de sociaal-economi
sche mensrechten. 
De Latijns Amerika Kommissie heeft zich daarbij 
aangesloten en hield kort daarna een werkbijeen
komst waar gesproken werd over democratie en men
senrechten. Hopelijk krijgt die bijeenkomst nog een 
vervolg, maar dan ook met Latijnsamerikaanse 
sociaal-democraten als gasten. Het zou de buitenland
se politiek van onze partij goed doen als zij eens kon
den uiteen zetten waarom ze meedoen aan verkiezin
gen (Guatemala en El Salvador), waarom ze met de 
Verenigde Staten rekening houden en kiezen voor een 
pluriforme democratie (Costa Rica, Venezuela en de 
Dominicaanse Republiek) of waarom ze met militai
ren onderhandelen (Uruguay en straks Chili). Ook 
binnen de EVS, waar bet onderwerp 'Mensenrechten, 
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democratie en ontwikkeling' voor twee jaar tot speer
punt is gekozen, zouden !eiders van zusterpartijen nu 
aan het woord moeten komen. Ik moet zeggen dat ik 
nog altijd mijn hart vasthoud als ik discussiestellingen 
lees waarin beweerd wordt dat 'het parlementair
democratisch systeem naar westers model niet meer 
garant staat voor participatie in de besluitvorming, 
dan andere maatschappijmodellen, waaronder bij
voorbeeld de een-partijstaat in een aantal Ianden.' 
(stelling 1, werkgroep 2 over participatie en democra
tisering tijdens de EVS-studiedag op 5 november j.l.). 
Wat mij betreft, kiezen we voor het parlementair
democratisch systeem omdat het gebaseerd is op onze 
sociaal-democratische beginselen, omdat het histo
risch effectief is gebleken en niet in de laatste plaats 
omdat men het in de Derde Wereld zelf ook wil. Laten 
we als PvdA meewerken aan de uitbouw van de bur
gerlijke staat in de Derde Wereld opdat ook daar wel
vaart, vrijheid en gelijkwaardigheid mogelijk zullen 
worden. 

Piet Ne/issen is directeur van CLAT -Nederland, en lid 
van de Latijns Amerika Kommissie van de Partij van 
deArbeid. 
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Boeken 

De onmacht van de sociologie 

Leen Hoffman bespreekt: 
H.A. van Stiphout, Tussen /oyaliteit en satisfactie in 
de consumptiemaatschappij. Een verhandeling over 
de verenigbaarheid van een prestatiemaatschappij en 
een verzorgingsstaat, Proefschrift, Rijksuniversiteit 
Leiden, Distributiecentrum Overheidspublikaties, 
Den Haag, 1988, 319 biz., f 37,50. 

Aile wetenschappen kennen hun evenwichtstheorieen: 
zowel de natuurwetenschappen als de sociale weten
schappen. De redenen daarvan liggen ongetwijfeld in 
het streven naar duurzaamheid en/of overleving. Fy
sische onevenwichtigheden kunnen tot natuurrampen 
leiden en maatschappelijke onevenwichtigheden kun
nen leiden tot revoluties, economische crises enzo
voort. Ik vrees echter dat aileen in de natuurweten
schappen theorieen zijn ontwikkeld met praktische 
voorwaarden die daadwerkelijk tot evenwicht leiden 
of die van bestaande situaties kunnen zeggen of ze al 
dan niet evenwichtig zijn. 
De sociale wetenschappen zijn zover nog lang niet en 
het is de vraag of ze ooit zover zullen komen. Dat is 
jammer, want politici zouden daarvan dankbaar ge
bruik kunnen maken. Het verst gevorderd is de econo
mie. Deze heeft consistente modellen ontwikkeld met 
evenwichtige groeipaden, die zowel Iabiel als stabiel 
kunnen zijn. Het meest ideale groeipad is dat waarbij 
de economische groei gelijk is aan zowel de interest
voet als de bevolkingsgroei. Deze theorie is echter een 
lege huls, puur ontsproten uit wiskundige technieken, 
ontbloot van elke realiteitszin. Meestal wordt bij dit 
soort theorieen uitgegaan van de voorwaarde dat ieder 
economisch subject zijn maximaal belang nastreeft; 
en dat kan produktie, behoefte, nut, consumptie en
zovoort zijn. Bij deze voorwaarde is niet al te vee! wis
kundige kennis nodig om met behulp van zogenaamde 
marginale substitutie- en transformatievoeten ideale 
evenwichtssituaties te beredeneren. Deze voorwaarde 
is in feite het kenmerk van het markt- en prijsmecha
nisme, dat dit zo aantrekkelijk maakt door zijn een
voud. 
Het zou aardig zijn als er een verbond zou kunnen 
worden gesloten tussen de economie en de sociologie, 
waarbij de sociologie de economische evenwichts
voorwaarden een praktische en kwantitatieve invul
ling geeft. Met nadruk zeg ik praktisch. Mijns inziens 
is er weinig behoefte aan een nieuwe Paretiaanse wel
vaartstheorie, waarin sociologen en economen elkaar 
wei hebben gevonden, maar die eigenlijk slechts dele
ge huls heeft verguld. En er is ook geen behoefte aan 
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een theorie als die van Samue/sons 'revealed preferen
ce', die niet meer zegt dan dat de voorkeur van ieder 
subject tot uiting komt in diens marktgedrag, waar
door de econoom met een gerust hart aan zijn wiskun
dige evenwichtsmodellen kan sleutelen. 
Met gretigheid ben ik begonnen te lezen in het proef
schrift van H.A. van Stiphout in de verwachting dat 
daarin een verbinding zou worden gelegd tussen de 
economische en sociologische evenwichtstheorieen. Ik 
had daarvoor twee redenen: 1. het hoek behandelt de 
verenigbaarheid van een prestatiemaatschappij en een 
verzorgingsstaat en in het bijzonder de stabiliteits
vraag van de consumptiemaatschappij; 2. Van Stip
hout staat bekend als een zeer veelzijdig socioloog die 
niet schroomt zich met tal van maatschappelijke ver
schijnselen bezig te houden. Helaas moet ik constate
ren dat mijn gretigheid niet werd beloond; ik heb geen 
praktische link aangetroffen. Ik voeg daaraan meteen 
toe dat dit niet een verwijt aan Van Stiphout mag zijn; 
de materie is kennelijk te weerbarstig. Desondanks 
legt de auteur een aantal verbanden waarvan het de 
moeite waard is kennis te nemen. 

Het stabiliteitsprobleem 
Het proefschrift gaat over de relatie tussen de presta
tiemaatschappij en de verzorgingsstaat of eigenlijk 
over de verenigbaarheid van beide. De prestatiemaat
schappij is sterk afgestemd op motivatie en de verzor
gingsstaat op loyaliteit. De samenhang tussen presta
tiemaatschappij en verzorgingsstaat noemt de auteur 
de consumptiemaatschappij . De auteur behandelt dus 
de stabiliteitsvraag van de consumptiemaatschappij 
en met name de voorwaarden daartoe. Het zal de lezer 
niet onbekend zijn dat in deze maatschappij spannin
gen ontstaan vanwege enkele strijdige voorwaarden. 
Het is de vraag of deze strijdigheid permanent is en of 
ze is te voorkomen danwel te bestrijden. Laat mij en
kele van die tegenstrijdigheden noemen die vrijwel da
gelijks tot spanningen leiden. Prestatie hangt duide
lijk samen met arbeid en bevrediging van de behoefte 
van degene die presteert. In de verzorgingsstaat is de 
samenhang tussen individuele behoefte en prestatie er 
niet altijd. In de verzorgingsstaat bestaat geen arbeids
ethos, dus moet in de consumptiemaatschappij een, 
volgens de auteur, inertietolerantie bestaan. Kortom, 
voor degenen die niet kan presteren, voelt de con
sumptiemaatschappij zich verantwoordelijk door 
middel van onder meer het leveren van (quasi) publie
ke goederen. Daarvoor moeten collectieve lasten wor
den geheven en dat gaat aileen zonder problemen als 
de werkenden voldoende loyaliteit kunnen opbren
gen. Pagina's lang neemt de auteur de lezer mee door 
het oerwoud van theorieen die de stabiliteitsproble
men behandelen en van, veelal kwantitatieve, be
schrijvingen van deze problemen. 
Leiden deze theorieen en beschrijvingen tot de conclu
sie dat de consumptiemaatschappij stabiel is? Van 
Stiphout geeft op deze vraag geen ondubbelzinnig ant
woord. Je merkt duidelijk dat hij vindt dat ze stabiel 
moet zijn, terwijl hij tegelijk de onmogelijkheid daar
van inziet. Dat wordt duidelijk bij de behandeling van 
de stabiliteitsvoorwaarden. Wat ingewikkeld, maar 

correct, schrijft hij aan het begin ervan: 'Er dient een 
coherent beeld te ontstaan van morele noties en het 
handelen moet in het perspectief van de realisatie van 
een politiek en ethisch ideaal geplaatst kunnen wor
den'. In dat geval is belasting betalen een vanzelfspre
kendheid. Deze noodzakelijke publieke moraal, die 
socialisten zo graag omarmen eist volgens Van Stip
hout de volgende voorwaarden. 
1. Er moet een meer gelijke inkomensverdeling be
staan, waardoor er geen directe relatie bestaat tussen 
arbeidsprestatie en -beloning. Van Stiphout maakt 
duidelijk dat dit een problematische voorwaarde is, 
gezien de steeds meer gehoorde vraag naar prestatie
beloning en gezien de individuele gedragingen zich aan 
de nivelleringsnoodzaak te onttrekken, ondanks het 
feit dat de doorsnee Nederlander van mening is dat er 
meer inkomensnivellering moet komen. 
2. Informatie die de stabiliteitsvoorwaarden belasten 
moet worden achtergehouden. Concreet betekent dit 
dat de belastingdruk onzichtbaar moet blijven (dus 
een verschuiving van de directe naar de indirecte be
lastingdruk - Van Stiphout noemt dit niet). Met an
dere woorden, wat niet weet wat niet deert. Ook deze 
voorwaarde is problematisch. We Ieven immers in een 
democratie waar openheid een groot goed is. 
3. De 'kraakbaarheid' moet worden verminderd. De 
auteur bedoelt daarmee dat er maatregelen moeten 
worden getroffen om bijvoorbeeld belastingontdui
king en misbruik van sociale voorzieningen te voorko
men. De praktijk bewijst dat ook deze voorwaarde een 
problematische is, gezien de voortdurend in discussie 
zijnde reparatiewetgeving en maatregelen tegen frau
de. 
4. De loyaliteit moet worden gecultiveerd en gelnstitu
tionaliseerd. Dit vereist meer consensus, meer van
zelfsprekendheid, meer begrip, meer solidariteit en 
meer tolerantie. 
Met andere woorden, in een stabiele consumptiemaat
schappij, moet bij de individuen duidelijk de bereid
heid bestaan het individuele belang, dat zozeer ge
diend wordt in de prestatiemaatschappij, niet altijd 
prioriteit te geven. 
Het vie! mij op dat Van Stiphout in zijn analyse nog 
een voorwaarde noemt die hij in zijn slothoofdstuk, 
dat de stabiliteitsvraag behandelt, niet aanbeveelt. Op 
blz. 267 schrijft hij dater vroeger een monopoliseren
de en indoctrinerende morele autoriteit bestond (hij 
noemt de kerk; hij had ook de communistische partij 
kunnen noemen) die de noodzakelijke loyaliteit kon 
opleggen. In de huidige maatschappij wil de overheid 
die taak echter niet tot zich trekken omdat zij neutraal 
behoort te zijn. 

Het antwoord op die stabiliteitsvraag, in globale zin 
de hiervoor genoemde vier voorwaarden, stelt mij te
leur. Het ruim 300 pagina's tellende hoek verdient 
meer. Ik vraag me af of Van Stiphout niet beter een 
andere methodiek had kunnen kiezen om tot operatio
nele aanbevelingen te kunnen komen. Zijn methodiek 
was een literatuurstudie op basis van zowel weten
schappelijke geschriften als van statistische onderzoe
kingen. Mijns inziens is het niet onmogelijk dat de ge-
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bruikte statistieken verantwoordelijk zijn voor de wei
nig operationele aanbevelingen. Ik zal dat met een 
voorbeeld toelichten. 
In het hoofdstuk over inkomensverhoudingen schrijft 
hij dat er een de-institutionalisering optreedt omdat 
burgers hun inkomensstijging lager waarderen dan die 
stijging, als gevolg van a) hogere maatstaven die men 
door die inkomensstijging aanlegt en b) de stijging die 
anderen ontvangen. Van Stiphout maakte hier ge
bruik van de analyses van de economen Van Praag, 
Kapteyn en Van Herwaarden. Dat hier sprake is van 
de-institutionalisering wordt terecht geconstateerd. 
Een even interessante conclusie, die Van Stiphout niet 
trekt, is dat men zeer voorzichtig moet zijn met het 
trekken van conclusies uit sociologisch geaarde sta
tistieken, omdat de eenheden onvergelijkbaar zijn. In 
het voorbeeld van de inkomensverdeling waardeert 
het ene individu een inkomensstijging van een gulden 
anders dan een ander individu. Die guldens hebben in 
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feite een andere dimensie gekregen en mogen niet zon
der een kwantitatieve correctie met elkaar worden ver
geleken. Ik sluit niet uit dat hetzelfde geldt voor veel 
van de door Van Stiphout gebruikte statistieken (veel
al verzameld door SCP en OSA). Wellicht een sug
gestie voor een volgende analyse. 
Mijn conclusie luidt dat Van Stiphout een interessant 
hoek heeft geschreven over een belangrijk maatschap
pelijk probleem. Het boek gaat helaas echter niet ver
der dan een beschrijving van dit probleem. Gezien de 
veelheid van literatuur die de auteur gebruikt moet 
wellicht de conclusie worden getrokken dat de sociale 
wetenschappen nog niet zo ver zijn dat zij voor dit pro
bleem adequate oplossingen kunnen aanreiken. 

Leen Hoffman is plv. directeur Scholing & Interme
diaire Voorzieningen bij het Directoraat-Generaal 
voor de Arbeidsvoorziening. 
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Vervo/g biz. 369 
van politiezorg over de burgers. Degenen, die zich op 
dergelijke argumenten (zullen) beroepen ve~geten dat 
men in feite, als gevolg van een scheve verdelmg, lange 
tijd overbedeeld is geweest. Dat men daaraan gewend 
geraakt is, is begrijpelijk. Gewenning aan. en ontwen
ning van, mogen echter geen belemmermg vori?~n 
voor een meer rechtvaardige verdeling van pohtle
zorg . 
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Rein Bloem 
vertaalde dit gedicht. 
Zeif publiceerde hij o.a. 
de bundel Van de aarde 
(1982) 
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Drie betrokkenen 

Wat mij even spijt is 
dat ik nooit een veenmol heb gezien, 
niets weet van de betrekking 
tussen mijzelf, een veenmol en de aarde. 

Ooit sprak ik met een meisje op hetland: 
hoor hoe rijk het leven is 
want vrolijk zingt de veenmol! 
Zij sloeg dubbel van het lachen. 

Ik werd in stilte verliefd 
(zij was er niet een uit de stad!). 
Harder lachte zij en maakte uit 
dat ik een veenmol was. 

Ik was er niet kapot van, 
wat wist ik van de betrekking 
tussen haarzelf, een veenmol en de aarde. 

Maar nu ik me bedenk, 
krioelt een leger vreemdste krekels 
op de muren in mijn schedel. 
lk ben er niet uit. 

MaGaoming 
Ma Gaoming is een van de leidinggevende dichters van de nieuwste /ichting Chinese schrijvers, die de laatste drie 
jaar ruim vertegenwoordigd was op Poetry International. Humor, ze/fkritiek en relatieproblemen geven blijk 
van een individua/iteit die tot voor kort in China verwerpelijk werd bevonden. 
Het bovenstaande gedicht in Iichte toonaard laat een jonge, romantische intellectueel uit de grote stad (Peking 
ongetwijfeld) aan het woord; hij komt in de provincie een meisje (en later ook zichzelf) tegen dat van want en en 
van de oogst vernielende aardkrekel ojveenmol weet. 
Het is niet onmogelijk dat Ma Gaoming in dat meisje zijn vrouw Qiong/iu verbeeldt: 
zij komt uit de provincie en blijkt in haar eigen werk een uniek natuurtalent te zijn, dat buiten aile stromingen om 
baanbrekende poezie schrijft. Over haar in de toekomst zeker meer. 
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