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Verlicht despotisme 

Met het wetsontwerp dat de beleidsvoornemens 
'Groei en krimp universiteiten en academische zieken
huizen' moet regelen, miskent minister Dee/man de 
plaats van wet en wetgever in ons staatsbestel. De kern 
ervan (artikel 2) behelst een blanco-machtiging waar
mee de minister zich de bevoegdheid wil toeëigenen 
zeer ver in detail tredende ingrepen in de bestaande in
stellingen van wetenschappelijk onderwijs te plegen. 
Naast bezuinigingen denkt de minister daarbij kenne
lijk ook aan 'fijnmazige' ingrepen in het kader van de 
herstructurering van het wetenschappelijk onderwijs. 
Naar de strekking en inhoud van die herstructurering 
moet men verder raden. 
Is op zulk een blanco-cheque wat tegen? Ja, het consti
tutionele bestel van onze democratische rechtsstaat 
berust mede op het beginsel dat het optreden van het 
uitvoerend bestuur aan inhoudelijk wettelijke normen 
gebonden dient te zijn. Daarnaast brengt het staats
rechtelijk evenredigheidsbeginsel mee dat naarmate 
de rechts belangen die in het geding zijn zwaarder we
gen en de overheidsingrepen daarin intensiever en ge
richter zijn, de uitvoerende overheid aan strakkere 
normen gebonden moet zijn. 
Om welke belangen gaat het hier? In de eerste plaats 
om de, zeer onlangs nog bij de Wet op het Weten
schappelijk onderwijs 1986 vastgelegde autonomie 
van de universiteiten als instellingen, waarop, als de 
minister zijn zin krijgt, iedere departementale oekaze 
inbreuk zal kunnen maken. In de tweede plaats om de, 
in verschillende geciviliseerde staten uitdrukkelijk 
grondwettelijk gewaarborgde, academische vrijheid 
waaraan de machtigingswet iedere institutionele bete
kenis kan ontnemen. In de derde plaats om essentiële 
belangen van instellingen en personen die van het mi
nisteriële goedvinden afhankelijk zullen worden. 
De blanco-bevoegdheden die minister Deetman thans 
vraagt zijn daarom zo verwerpelijk, omdat zij komen 
bij de financiële bevoegdheden die hij tegenover de 
universiteiten al heeft. Ongeclausuleerde beleidscom
petenties in combinatie met een feitelijk financie
ringsmonopolie scheppen een situatie die sterk lijkt op 
die van een benevolent - of kwaadaardig - verlicht 
despotisme. Een 'government of men' in plaats van 
een 'government of law'; een regime van gunsten, ge
nade en ongenade in plaats van bij de wet vastgelegde 
rechten en verplichtingen. De democratische rechts
staat is indertijd op de gekroonde souverein veroverd 
als reactie op dat regime. Het lijkt erop dat minister 
Deetman en zijn ambtelijke hofmeiers het voor het 
universitaire bestel weer willen herstellen. Het parle
ment als mede-wetgever kan nu een minimum aan his
torisch besef en zeI frespect tonen door een in de staats
rechtelijke deemstering dwalende minister tot de con
stitutionele orde te roepen. 
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Economische vernieuwing en de 
collectieve sector 

Het sociaal-democratisch denken over beïnvloeding 
en sturing van de economie is een geschiedenis van 
ontnuchtering. Bij die ontnuchtering hebben het besef 
van de toenemende complexiteit van een zich interna
tionaliserende economie, de voortschrijdende domi
nantie van multinationale concerns, en de weinig in
spirerende ervaringen in Oost en West een belangrijke 
rol gespeeld. Aanvankelijk, in de jaren twintig, leek 
een socialistische planeconomie het aangewezen mo
del; vervolgens gingen de gedachten uit naar nationale 
(vooral indicatieve) planning in combinatie met natio
nalisatie van sleutelbedrijven. Na de Tweede Wereld
oorlog volgde de omarming van het keynesiaans ma
cro-economisch beleid. Hoewel weinig uitgewerkte 
ideëen over indicatieve planning, sectorstructuurbe
leid en 'socialisatie van de vraag' af en toe de kop 
opstaken, raakte de PvdA in de jaren vijftig en zestig, 
onder indruk van de forse economische groei, sterk 
gepreoccupeerd met verdelingsvraagstukken. 
De economische stagnatie en de massa-werkloosheid 
maken het oude vraagstuk van beïnvloeding en sturing 
weer actueel. Eigenlijk actueler dan ooit, nu overeen
stemming lijkt te bestaan over de stelling dat men met 
een nationaal keynesiaans beleid niet erg ver komt om 
in voldoende mate groei en werkgelegenheid, voor
waarden voor de naoorlogse sociale welvaartsstaat, te 
scheppen. Nog altijd geldt, aldus Marjanne Sint op 
een onlangs gehouden WBS-bijeenkomst over indus
triepolitiek, dat we produktie en werkgelegenheid wil
len afstemmen op maatschappelijke behoeftebevredi
ging. Maar wat bedoelen we eigenlijk als we voor ons 
heel vertrouwde begrippen als plannen, ordenen, stu
ren hanteren? Vooral: hoe vertalen we die begrippen 
in operationeel beleid in deze tijd van snelle verande
ringen, die zich steeds minder lijkt te lenen voor een 
centraal begeleide economie?' 
Kort voor de verkiezingen van 1986 verscheen het 
PvdA-rapport Werk maken 1 , een poging om een 
eigentijds antwoord op bovengestelde vraag te geven. 
Het rapport werd ter linker- en rechterzijde (in en bui
ten de partij) onthaald als een goed initiatief, met de 
nodige kwaliteit. Het blijkt echter ook fundamentele 
vragen op te roepen. Nu de PvdA in de oppositie zit , is 
er alle aanleiding voor verdere discussie. Dit artikel 
- dat mede gebaseerd is op de al genoemde studie
bijeenkomst van de Wiardi Beckman Stichting over 
industriepolitiek2 - is bedoeld als een wat provoce
rende, maar nog onvoltooide bijdrage aan die discus
sie. Begonnen wordt met een korte samenvatting van 
Werk maken. 

Werk maken 
In het rapport wordt een vijftal doelstellingen gefor-

muleerd. Als meest centrale doelstelling beschouwen 
de opstellers (1) economisch herstel en groei. Maar het 
moet dan gaan om een type groei dat gericht is op àlle 
factoren die relevant zijn voor welvaart en niet alleen 
geproduceerde goederen en diensten . Benadrukt 
wordt dat (2) behoud van omgevingsrijkdom ook eco
nomisch gezien urgent is. Hoe meer het milieu ver
armt, des te meer kapitaal en arbeid er nodig is voor 
het bereiken van eenzelfde welvaartsniveau. Milieu en 
economie zijn verzoen baar mits adequate technologi
sche vernieuwing gerealiseerd kan worden. 
Dit alles is niet mogelijk zonder (3) verandering van de 
economische structuur. Aanpassing aan de gewijzigde 
omstandigheden - zoals verschuiving in de interna
tionale arbeidsverdeling, versnelling in technologische 
ontwikkeling en veranderende behoeften - is urgent, 
niet in de laatste plaats met het oog op een betere be
nutting van de hulpbronnen kapitaal en arbeid. Het 
noodzakelijke herstel van investeringen zal, ook bij 
traditionele bedrijvigheid, in het teken moeten staan 
van (4) Sociale innovatie. Economische groei zal het 
moeten hebben van proces- zowel als produktinnova
tie. 
Nu strookt procesinnovatie op het eerste gezicht niet 
met het streven naar (5) herstel van werkgelegenheid. 
Toch is afremmen van procesinnovatie in onze open 
economie niet wenselijk . Ze kost op termijn veel meer 
werkgelegenheid, en leidt tot verarming van ons land. 
Indirect leidt goedkopere en kwalitatief betere pro
duktie ook tot expansie van bestaande vormen van 
produktie. Daarnaast kunnen produktinnovatie, ge
richte stimulering van de binnenlandse vraag, een 
krachtige aanpak van de scholingsproblematiek, een 
versterking van de positie van het midden- en kleinbe
drijf, en een verdergaande arbeidsduurverkorting de 
massawerkloosheid terug dringen. 

Investeringsherstel en 'technologische en sociale ver
nieuwing van de economische structuur' zoals de on
dertitel van het rapport luidt - staan dus centraal in 
deze benadering wat er op economisch gebied in ons 
land zou moeten gebeuren . Maar hoe valt dat te berei
ken , of althans naderbij te brengen? Met een stimule
rend macro-economisch beleid alleen komt men er 
niet. De marges daartoe zijn zeer gering. Verder moet, 
aldus het rapport, bedacht worden dat kwalitatieve 
groei niet alleen met een scherp randvoorwaarden
stellend beleid bereikt worden; zo'n beleid werkt eer
der afremmend, en draagt te weinig bij aan de noodza
kelijke herstructurering. Gezien de sterke afhankelijk
heid van de wereldconjunctuur is het voor kleine eco
nomieën als Nederland noodzakelijk om zich t.a. v. de 
produktiestructuur te specialiseren. Het rapport con-
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cludeert dat een op de toekomst gericht structuur be
leid nodig is, waarbij ook specifieke maatregelen ver
eist zijn . 
Om zo'n beleid verantwoord te kunnen uitstippelen is 
primair een sociaal-economische verkenning nodig 
van: ontwikkelingen waarmee men in het beleid hoe 
dan ook rekening zal moeten houden . Zo'n verken
ning levert materiaal op om kansen en gevaren voor de 
Nederlandse economie te kunnen identificeren. Ze 
vormt de grondslag van het beleid dat door de over
heid wordt gevoerd, en dat de individuele onderne
mingen richting en perspectief moet bieden. 

Hoewel dit concept doet denken aan 'indicatieve plan
ning' stelt men met nadruk dat het bedrijfsleven zèlf 
de wegen moet zoeken om haar plaats te behouden in 
de internationale arbeidsverdeling, markten moet af
tasten, proces- en produktinnovaties moet ontwikke
len en daartoe moet investeren. Het is noch wenselijk, 
noch mogelijk dat de overheid de marktontwikkelin
gen naar haar hand tracht te zetten. De overheid moet 
een kader, een economisch en maatschappelijk draag
vlak scheppen waar impulsen van uitgaan voor ver
sterking van de economische structuur. Daartoe pleit 
men - schematisch samengevat - voor: 
1. ondersteuning van de markt via een gericht voor
waardenscheppend beleid. Een deel van de reeks voor
stellen voor (overheids)investeringen in de infrastruc
tuur passen in dat kader. Ook moet de overheid haar 
eigen uitgaven aan Research and Development (R&D) 
verhogen, en R&D en het bedrijfsleven tot hogere uit
gaven op dit gebied stimuleren. Betere coördinatie van 
onderzoek, evenals betere diffusie van beschikbare 
kennis, en vergroting van toegankelijkheid voor het 
midden- en kleinbedrijf worden benaderukt. Voorts 
wordt een aantal voorstellen gedaan met betrekking 
tot het functioneren van de arbeidsmarkt, waarbij 
vooral de nadruk ligt op maatregelen voor her-, om
en bij-scholing. Er moet gezorgd worden voor vol
doende beschikbaarheid en risicodragend kapitaal, 
dat ook voor het midden- en kleinbedrijf, in het bij
zonder voor startende ondernemers, toegankelijk 
moet zijn. Generieke maatregelen als het stimuleren 
van investeringen via de WIR zijn niet (meer) nodig, 
niet effectief genoeg, en zouden daarom geleidelijk 
aan moeten verdwijnen. 
2. Grotere doelmatigheid van een samenhang in het 
overheidsbeleid. Men bepleit meer interne samenhang 
op beleidsterreinen die voor het structuurbeleid van 
belang zijn; minder bureaucratie en bemoeïenis van de 
centrale overheid, en daarmee ook een zekere decen
tralisatie van het economisch en technologie-beleid. 
Het zelforganiserend vermogen in de samenleving 
moet worden vergroot, onder meer door versterking 
van regionale insituten en ontwikkelingsmaatschap
pijen. 
Toch wordt dit alles onvoldoende geacht voor het be
reiken van doelstellingen als groei en werkgelegen
heid, en zeker voor het realiseren van het gewenste ty
pe groei. Daarom wordt ook gepleit voor: 
3. Het scheppen van een richtinggevend kader, en wel 
langs twee wegen: (a) via het selecteren van aandachts-

4 

gebieden, dat wil zeggen van voor ons land relevante 
mogelijkheden van innovatie. Het gaat hierbij niet al
leen om 'hightech' -produktie, maar ook om innovatie 
in bestaande 'traditionele' sectoren. Hierop moeten 
R&D-uitgaven worden gericht. Het beleid inzake 
overheidsinvesteringen, onderwijs en scholing zou 
mede op de aandachtsgebieden moeten worden afge
stemd, (b) via verschuivingen in de lastendruk, en uit
breiding van het instrument van milieuheffingen. Zo 
wordt meer milieuvriendelijke en, als het even kan, 
ook meer arbeidsintensieve bedrijvigheid gestimu
leerd. Diepgaande studie op dat gebied wordt bepleit. 
Waar nodig dient een en ander te worden aangevuld 
met verscherping van de randvoorwaarden die de 
overheid van oudsher aan de produktie stelt. 
4. Vergroting van het sociaal-cultereel draagvlak. Dit 
onder meer via publieksvoorlichting over innovatie; 
'assessment studies'; een grotere betrokkenheid van 
werknemers op 'meso' -niveau (specifieke scholings
programma's, technologie-adviespunten, nieuwe 
overlegstructuren) en op micro-niveau (medezeggen
schapsrechten; ARBO-wet). 

Het instrumentarium is al met al hoofdzakelijk 
'marktconform'. Men meent dat 'de overheid vooral 
gebruik moet maken van de mogelijkheden die het 
marktmechanisme biedt om haar doelstellingen voor 
aanpassing en verandering van de economische struc
tuur te realiseren, en zich zoveel mogelijk onthoudt 
van directe interventie in het marktgedrag van indivi
duele bedrijven en consumenten '. De overheid moet 
toezien op voldoende concurrentie3 , en marktvoor
waarden beïnvloeden als daarmee dringend noodza
kelijke maatschappelijke en economische effecten 
kunnen worden bereikt. 'Het begrip "marktconfor
miteit" betreft m.a. w. het instrumentarium waar bij 
voorkeur gebruik van wordt gemaakt, en niet de doel
stellingen en evenmin de mate van overheidsinterven
tie. " 
Een samenhangend overheidsbeleid moet worden uit
gewerkt in een strategisch beleidsprogramma, op basis 
van een confrontatie van doelstellingen met de resulta
ten van de eerder genoemde sociaal-economische ver
kenning. Het stellen van prioriteiten, en scherpe selec
tie van aandachtsgebieden zijn hierbij noodzakelijk . 
Een regeringscommissie voor het structuurbeleid 
krijgt tot taak om de verkenning te doen opstellen, en 
voorstellen voor het programma formuleren. Na een 
reactie van het kabinet volgt overleg met sociale part
ners, en worden de resultaten aan het parlement voor
gelegd. De uitvoering is een zoals van de betreffende 
ministeries en instellingen, waarbij het Ministerie van 
Economische Zaken een centrale rol is toegedacht. 
In aansluiting op eerdere verkiezingsprogramma stelt 
het rapport bij wijze van conclusie vast: 'Het struc
tuurbeleid moet (. . . )vooral gericht worden op bevor
dering van (innovatieve) investeringen en werkgele
genheid middels stimulering van enerzijds R&D, an
derzijds scholingsprogramma's, waarbij het aan
dachtsgebiedenbeleid (. . . ) centraal staat en dit beleid 
zich ook uitstrekt tot (overheids)investeringen in de 
infrastructuur'. 
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Tot zover de samenvatting van het rapport Werk ma
ken 

Hoofdpunten van kritiek 
Het oude dilemma plan-markt laat in Werk maken z'n 
sporen na. Opvallend veel aandacht wordt gegeven 
aan de institutionele vormgeving: strategische verken
ning en dito beleidsprogramma, een regeringscommis
sie, sociaal convenant, enzovoort. En steun aan 
multinationale bedrijven wordt gebonden aan voor
waatden. Deze uitweg uit het dilemma plan-markt is 
echter voor velen niet overtuigend gebleken. 4 In de 
woorden van Marjanne Sint: 'De moeilijkheid blijft 
het hoe. Die vraag wordt noch beantwoord door een 
wet aan te kondigen, noch door een regeringscommis
sie voor de economische structuur samen te stellen, en 
ook niet door meer bedrijfstakstudies uit te doen voe
ren'. 
Daarbij komt dat het aandachtsgebiedenbeleid, zoals 
bepleit door de commissie, alleen kans van slagen 
heeft als twee vooronderstellingen juist blijken te zijn. 
- het is voor de overheid mogelijk om tekortkomin
gen in de economische structuur en nieuwe kansen 
voor het bedrijfsleven vrij scherp aan te geven; 
- door overheidssteun wordt de bereidwilligheid van 
bedrijven om de 'juiste' R&D en innovatieve investe
ringen te doen zódanig vergroot, dat een versterking 
van de nationale economische structuur daarvan het 
gevolg is. 
Op deze vooronderstellingen valt echter het nodige af 
te dwingen. Het is bekend dat ondanks de genereuze 
generieke overheidssteun het met de investeringsbe
reidheid nog altijd niet best is gesteld. Wordt door in
vesteringssteun vanuit Den Haag werkelijk de in
vestingsbereidheid verhoogd? Onderzoek leert dat het 
aannemelijk is dat in de meeste gevallen op z'n best 
vervroeging van reeds voorgenomen investeringen op
treedt. Dat ligt voor de hand, aldus Schenk: 'de op de 
korte termijn gefixeerde ondernemer verlangt een der
mate hoog rendement dat de steun wel heel omvang
rijk moet zijn wil zij iets uithalen. En de meer op de 
lange termijn georiënteerde oligopoloide investeerder 
is strategisch bezig en doet nauwelijks aan concrete 
kosten / opbrengsten berekeningen; heeft hij eenmaal 
besloten dat de investering noodzakelijk is, dan is 
steun natuurlijk mooi meegenomen, maar allerminst 
bepalend. '5 

De effectiviteit van de miljarden verslindende over
heidsbijdrage aan het investeringsklimaat lijkt al met 
al op zijn minst dubieus. Temeer daar een deel van de 
investeringen zeker niet tot werkelijke modernisering 
leidt. Nu bepleit Werk maken, juist op grond hiervan, 
meer specifieke steun: aandachtsgebieden-beleid. 
Slechts nader omschreven projecten, die binnen de 
aandachtsgebieden vallen en aan zekere criteria vol
doen komen in aanmerking. Daarmee is het probleem 
echter bepaald niet opgelost. Men wil kansrijke gebie
den aangeven (en dus ook aangeven welke gebieden 
dat niet zijn). Maar die gebieden komen internatio
naal sterk overeen, nadere precisering is nodig. In de 
woorden van Zeg veld: 'die aandachtsgebieden omvat
ten eigenlijk groot deel economie. Je moet dan kiezen 

en je kampt dan met het prognoseprobleem'. Werk 
maken, aldus De Jong, problematiseert dat vereiste 
voorspellend vermogen niet. 'Men veronderstelt dat 
de voorgestelde procedure de toekomstige compara
tieve voordelen ipso facto realiseert. Men beantwoord 
de cruciale vraag dus als ware het een organisatiepro
bleem'. 
Voor invulling van aandachtsgebieden is het formule
ren van concrete doelen nodig. Ruim omschreven aan
dachtsgebieden die in feite ingevuld moeten worden 
door de markt bieden weinig houvast voor controle op 
wat er met stimuleringsgelden gebeurt. Nadere invul
ling vanuit Dan Haag stuit echter op problemen. Het 
idee bijvoorbeeld dat men daarbij zou moeten aan
knopen bij comparatieve voordelen die onze econo
mie kent, is in een dynamische wereld niet erg bevredi
gend. De Jong wijst op een samenspel van factoren die 
elk specifieke prognose-problemen oproepen: de in
ternationale dimensie wordt steeds groter; de patro
nen van opkomende, stagnerende en verdwijnende 
(sub)sectoren wisselen voortdurend, er treden voort
durende wijzigingen in organisatievormen op; en in
teractie van deze factoren leidt tot een zeer complexe 
uitkomst. Een scherpe en verantwoorde selectie lijkt 
zo haast uitgesloten. 
Een alternatief, zoals ook door de commissie geop
perd (p . 28-33) zou kunnen zijn om zich bij de nadere 
invulling van het aandachtsgebieden-beleid te concen
treren op grotere ondernemingen met gevestigde repu
tatie maar hoever reikt vanuit die 'commandotoren' 
het zicht? 

Steun aan grote concerns 
Steun aan grote ondernemingen betekent steun aan 
multinationale ondernemingen of aan bedrijven die 
- als het beleid succes heeft - dat al snel worden. 
Potentiële 'winners' op het innovatieveld zijn immers 
haast zonder uitzondering de bedrijven die zich om
vangrijke eigen R&D-uitgaven kunnen permiteren. 
Nu vindt zo ' n zeventig procent van de R&D in het be
drijfsleven plaats in slechts vijf grote concerns. Grote 
bedrijven zijn, zoals Zegveld het uitdrukt, 'structuur
bepalend' . In Werk maken wordt dat in feite onder
kend, en dus dienen zij: 'gezien de uitstralingseffecten 
op de nationale economie ( . . .) betrokken te worden 
bij het structuurbeleid. ' Het probleem is nu dat ' ... 
hun strategische beslissingen vertrekken vanuit een ge
heel andere dimensie dan de nationale economie als 
basis voor activiteiten '. Dus dient 'ernaar gestreefd te 
worden dat een maximaal gebruik gemaakt wordt van 
de voordelen die zij door hun activiteiten in Nederland 
voor onze economie hebben, (maar) voorkomen moet 
worden dat zij een groot beslag leggen op bestaande 
regelingen terwijl de resultaten (inclusief uitstralings
effecten) van de steun voor een belangrijk deel en bin
nen de kortste keren weglekken naar het buitenland. 6 

Vandaar het voorstel voor steun onder voorwaarden. 
Maar is deze uitweg uit het dilemma niet een zwakte
bod? Het vraagstuk lijkt belangrijk genoeg voor ver
dere bezinning. Zo kan men zich afvragen of grote 
concerns zich lenen voor de rol van partner - laat 
staan schaakstuk - in een overheidsbeleid als voorge-
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steld. Ze zijn betrokken bij ontwikkeling en verwer
king van basis-innovaties7 , en juist daar treedt inter
nationaal een aanzienlijke concentratie op. In bijna 
alle produktcategorieën wordt meer dan de helft van 
de wereldproduktie verzorgd door niet meer dan vijf 
concerns. De omvang die echt doorslaggevende steun 
zou moeten hebben, is zo groot, dat het werkelijk de 
vraag is of je er überhaupt aan moet beginnen. 8 

Bovendien wordt het succes van het industriebeleid zo 
in hoge mate afhankelijk gemaakt van commercieel 
succes van een gering aantal bedrijven. Bedrijven die 
wat dat betreft op de wereldmakt kansen zien, zullen 
daar sowieso op inspringen. Ook dat roept de vraag op 
of de subsidiërings überhaupt nodig is. 8a We zien dan 
nog af van de controle-problemen die op dit gebied rij
zen. 'Er zijn nauwelijks controlemechanismen om de 
stroom geld en kennis binnen de nationale grenzen te 
houden. Als beleidsmaker is men overgeleverd aan on
dernemingsstrategieën, die ook voor beleidsmakers 
niet geheel uit de doeken worden gedaan. '9 

Het risico dat hulp, zoals dat ook bij generiek steun
verleningsbeleid het geval is 'weglekt'; lijkt al met al 
groot. Wellicht dat daarom beter gezocht kan worden 
naar beleidsconcepties, waarin niet de grote concerns, 
maar het midden- en kleinbedrijf in de eerste plaats 
profiteert van het structuur- en aandachtsgebieden be
leid. In veel literatuur wordt gewezen op hun essentiële 
rol in het innovatieproces. Ook 'wat betreft het schep
pen van werkgelegenheid is het midden- en kleinbe
drijf, inclusief startende ondernemingen, van grote 
betekenis. 10 Kortom: grote concerns zijn wellicht 
structuurbepalend, maar moet versterking van onze 
economische structuur dan ook in belangrijke mate 
direct op deze bedrijven gericht zijn? In Zweden 
meent men van niet. Daar wordt het volgens Roobeek 
als 'common sense' aanvaard dat overheidsteun niet 
zozeer naar winstrnakende grote ondernemingen gaat 
(zij kunnen hun projecten zelf wel financieren), maar 
terecht komt bij opkomende kleinere ondernemingen 
en bij onderzoeksinstellingen. Het 'spin-off' argu
ment wordt hier omgedraaid: er zal uitstraling naar 
grote bedrijven plaatsvinden, gezien hun contacten 
met toeleveranciers, onderzoeksinstellingen en uni
versiteiten. 

Andere accenten 
Er valt echter ook vanuit een heel andere invalshoek 
kritiek op Werk maken uit te oefenen; daarbij komt 
zoals we zullen zien, de hierboven aangeduide progno
se- en stuurbaarheidsproblematiek in een wat ander, 
gunstiger licht te staan. Het belang van innovatie 
wordt namelijk ook in Werk maken vooral benadrukt 
in reactie op de economische stagnatie en de achter
stand van Europa op Japan en de VS. Dat is misschien 
toch een te economistische benadering. Kok wijst er 
op dat, hoe belangrijk groei en concurrentiepositie 
ook zijn, ze niet meer dan hulpmiddel vormen. Waar
uit bestaat die groei, wat zijn de externe effecten, is er 
een zekere richting aan te geven: dat zijn vragen die 
van elementair belang zijn. 11 En ten tweede: wat kan 
de rol van het relatief kleine Nederland hier precies in 
zijn? Zelfs voor Europa is die conceptie dubieus. Was-

6 

sen berg concludeert dat er sprake is van een 'irratione
le (in de zin van te kostbare, te laat in gang gezette en 
daardoor illusoire) (. .. ) Europese imitatiewedloop'. 
En vervolgt: 'Wat vooralsnog ontbreekt is eensgezind
heid over het maatschappelijk nut van de nieuwe tech
nologische mogelijkheden. 12 

Het lijkt de moeite waard daar nader op in te gaan. 
Maatschappelijk nut verwijst naar maatschappelijke 
behoeften, en wordt terecht geassocieerd met (1) (se
mi)collectieve voorzieningen. Het verwijst verder 
daarmee overlappend, naar (2) de vraagzijde van de 
economie, produktinnovatie en het maatschappelijk 
draagvlak dat voor technologische innovatie van 
doorslaggevend belang is. In beide gevallen kan (3) de
centralisatie van beleid gewenst zijn. Dit zijn drie ele
menten die stuk voor stuk in Werk maken wel aan de 
orde worden gesteld, maar die in een wat andere con
ceptie een meer centrale plaats in een sociaal-democra
tisch getinte industriepolitiek zouden kunnen inne
men. We lopen ze in omgekeerde volgorde langs . 

Het belang van decentralisatie 
Op decentraal niveau, aldus Schenk, 'zieje veel meer 
mogelijkheden liggen; je weet ook om welke kleine en 
middelgrote ondernemingen het gaat. Dat zijn onder
nemingen die je in Den Haag over het hoofd ziet. Je 
moet dus decentraliseren naar regionale en lokale 
overheden toe. 13 Werk maken spreekt in dat verband 
over bevordering van het zelforganiserend vermogen. 
Bos en Van Delden 14 wijzen erop dat er in dit opzicht 
veel te doen is: Amsterdam kan heel anders profiteren 
van innovatie dan Rijnmond, Den Haag, Twente, 
Groningen. Gemeenten hebben hier dus een taak 
naast de rijksoverheid. Schenk meent dat men daarbij 
klustersgewijs te werk moet gaan. Een overheidsli
chaam zou per provincie, regio of gemeente één of 
meer centrale projecten moeten formuleren op het ge
bied van de infrastructuur. Daaromheen moet dan een 
industriepolitiek gevoerd worden, waarbij een grote 
rol is weggelegd voor de provinciale technologische in
stituten en regionale ontwikkelingsmaatschappijen. 
In Zweden stimuleert men, zoals Roobeek opmerkte, 
kleinere 'high-tech' bedrijven ondermeer via regionale 
ontwikkelingsfondsen. Bevoegdheden en beschikbare 
middelen op regionaal niveau zijn op dit moment in 
Nederland niet adequaat. IS 

Het is in dit kader van belang erop te wijzen dat de 
nieuwe technologieën grootschalige massa-produktie 
minder relevant maken. Er ontstaan meer mogelijkhe
den voor kleinschalig produceren ('economics of 
scope' in plaats van 'economics of scale'). Noote
boom wijst er op dat, hoewel dit op zich goed nieuws is 
voor het midden- en kleinbedrijf, hier tegelijk een be
dreiging vanuit gaat; grote bedrijven kunnen nu ook 
tot serie-produktie overgaan. 16 Met deze tendens 
hangt samen dat Tayloristische concepten van ar
beidsorganisatie ook bedrijfseconomisch steeds min
der geschikt te worden. 17 Werkgevers reageren daar 
volgens Vreeman heel verschillend op. De volgens 
hem dominante stroming onder werkgevers in dit land 
streeft naar een vaste kern van arbeidskrachten, met 
daaromheen losse arbeidscontracten en 'subcontrac-
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ting' met toeleveranciers. Als gevolg daarvan, aldus 
Vreeman, 'is het in ons land heel moeilijk voor de vak
beweging om een modern beleid te ontwikkelen' 
(Loon)eisen en dergelijke komen dus weer sterk op. 
Dat bevordert het maatschappelijk draagvlak van 
technologische innovatie bepaald niet. 
De meeste van zijn aanbevelingen zijn overigens ook 
te vinden in Werk maken. IS Ze bewegen zich op het 
snijvlak van decentralisatie en het stimuleren van 
nieuwe bedrijvigheid. Zo speelt de gemeente Rotter
dam een actieve rol bij het ontwikkelen van nieuwe 
overlegstructuren, organiseert toekomststudies, en 
dergelijke. Modernisering van een haven in een ver
pauperende omgeving is niet alleen sociaal maar op 
den duur ook economisch niet aanvaardbaar. 

Het belang van de vraagzijde en produktinnovatie 
Werk maken stelt dat innovatie en modernisering van 
het bedrijfsleven een noodzakelijke voorwaarde vor
men voor een duurzaam behoud van zoveel mogelijk 
arbeids-plaatsen en het scheppen van nieuwe werkge
legenheid. Een noodzakelijke voorwaarde, daar lijkt 
iedereen het over eens. Maar ook een voldoende? De 
redenering berust op de zogenaamde compensatie-ge
dachte: procesinnovatie leidt ceteris paribus wel tot 
arbeidsuitstoot, maar de overige omstandigheden blij
ven nu juist niet gelijk. Lagere kosten en hogere kwali
teit maken uitbreiding van afzet en dus produktie en 
werkgelegenheid mogelijk. Bovendien kan produktin
novatie tot nieuwe werkgelegenheid leiden. 19 Toch zit 
daar een probleem. Want bij de nieuwe technologieën 
gaat het primair om basis innovaties die vooralsnog 
overwegend toepassingsmogelijkheden in procesinno
vatie kennen. 2o 

Produktinnovaties in de sfeer van particuliere con
sumptie doen zich slechts op beperkte schaal voor. De 
tijd van de emancipatie van de arbeidersklasse als con
sumenten viel samen met de expansie van de jaren vij f
tig en zestig waarin de economische groei in belangrij
ke mate gedragen werd door auto's, televisies, huis
houdelijke apparaten, enzovoort en tal van vormen 
van complementaire produktie. 21 Het is zeer de vraag 
of binnen afzienbare tijd een vergelijkbare verande
ring van levensstijl en een daaraan gekoppelde toena
me van nieuwe consumptie zullen optreden. De zoge
naamde verzadigingsthese heeft dus een zekere plausi
biliteit. Dat zou het al dikwijls gesignaleerde spaar
overschot, de terughoudendheid ten aanzien van bin
nenlandse investeringen, en het geringe succes van 
generieke investeringssteun mede kunnen verklaren. 
De basis-innovaties bieden echter belangrijke moge
lijkheden voor bevrediging van behoeften die mede 
via de collectieve sector tot uitdrukking zullen moeten 
worden gebracht: in de sfeer van de infrastructuur (zie 
hieronder) maar ook van maatschappelijke dienstver
lening, onderwijs, enzovoort. 22 Bij produktinnovatie 
zou, zo stelde Kooistra, de kwartaire sector een hoofd
rol kunnen spelen; ook als terrein van experimenten 
op dit gebied, omdat men met ontwikkelde produkten 
dan niet direct de wereldmarkt op hoeft. 

Industriepolitiek en terreinen van staatszorg 
Specifiek beleid blijkt, aldus Zeg veld, eigenlijk alleen 
succesvol op gebieden waar de overheid ook een ande
re rol speelt. Het beleid met betrekking tot de infra
structuur en andere terreinen van staatszorg zou in de 
industriepolitiek een veel prominentere rol kunnen 
spelen. Het prognoseprobleem, zoals eerder in dit ver
haal aangeduid, zou aanzienlijk geringer worden. Het 
is bij het aanwijzen van prioriteitsgebieden niet nood
zakelijk om op de stoel van bedrijven te gaan zitten en 
gebieden aan te wijzen waar zij commercieel kansrijk 
zijn. Bedrijfstak-studies zoals bepleit in Werk maken, 
'assessment' -studies, en regionaal onderzoek van de 
Economisch-Technische Instituten geven vermoede
lijk voldoende aanknopingspunten voor prioriteitstel
ling. 
Het is in ieder geval aantrekkelijk om in het kader van 
de industriepolitiek een belangrijk accent te leggen op 
projecten en (overheids)investeringen op het gebied 
van de infrastructuur. Het is in de politiek onomstre
den dat hier een belangrijke taak voor de overheid 
ligt. 23 Het idee is natuurlijk vaker geopperd, onder an
deren door Den Uyl ten tijde van het kabinet-Cals, en 
recentelijk in de Innovatienota ('79). Van Dijk laat 
zien dat het alleen voortdurend ontbroken heeft aan 
uitwerking in concrete beleidsvoornemens en -instru
menten. 24 En toch: 'Het is natuurlijk waar dat de 
overheid door middel van haar investeringen die in het 
infrastructurele kader passen, een geweldige invloed 
kan uitoefenen', aldus De Jong. 
In Werk maken zelf wordt betoogd: 'Overheidsin
vesteringen kunnen een geschikt instrument zijn voor 
een gerichte en directe impuls voor investeringen (de 
opdrachten gaan veelal naar particuliere bedrijven). 
(Zij) kunnen een 'trekpaard-functie' hebben door hun 
( ... ) uitstralingseffecten naar technologie, particulie
re investeringen, werkgelegenheid. Zij vinden per de
finitie plaats op gebieden waar de overheid zelf markt
partij is, in het verleden deskundigheid heeft opge
bouwd, innovatieve ontwikkelingen direct kan orga
niseren en beïnvloeden, en ook zo er mede voor kan 
zorgen dat de technologie zich ook ontwikkeld op ge
bieden van overheidsvoorzieningen en maatschappe
lijke dienstverlening'. (p. 46) 

Het is niet moeilijk voorbeelden te vinden, ook in 
Werk maken staan er een aantal. 
• Technologische en wetenschappelijke infrastruc
tuur. Het verruimen van de kennisbasis is wellicht het 
belangrijkste infrastructurele project waarvoor de 
overheid nu staat. Ook het opbouwen van kennis bij 
werknemers op het gebied van technologische en so
ciale innovatie is van groot belang. De samenhang tus
sen grote concerns en het midden- en kleinbedrijf zou 
volgens Werk maken meer gestimuleerd moeten wor
den. De vraag is waar men het aangrijpingspunt moet 
zoeken: direct bij het midden- en kleinbedrijf via (me
de) door overheden geëntameerde projecten?2S Den 
Dunnen wees op het belang van 'een uitgebreid open 
informatie-systeem waardoor mensen die op vernieu
wingen uit zijn, daar makkelijk van kunnen aftappen. 
Dat kunnen we ook maatschappelijk, als overheden, 
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organiseren. Dat zullen we in Nederland ook moetE 
doen - regionaal opgesplitst, maar wel in Nede 
land. ' 
• Volksgezondheid, milieu en energie. Het mili~ 
wordt traditioneel niet gerekend tot infrastructuu 
maar het wordt steeds duidelijker dat het op peil hOl 
den en groei van de produktie afhankelijk is van e~ 
redelijk gezond eco-systeem. Op het beleidsterre 
'milieu' is nieuwe bedrijvigheid en nieuwe technologie 
ontstaan. Maar die markten komen pas goed van de 
grond als de overheid optreedt. Hoe langer men 
wacht, hoe duurder sanering en het aanbrengen van 
noodzakelijke voorzieningen dreigen te worden. Zon
der overheidsinvesteringen en particuliere investerin
gen die uitgelokt of afgedwongen worden door de 
overheid, zal er juist op dit gebied van onderinveste
ring sprake zijn. Ook het technologiebeleid (en de in
ternationale concurrentiepositie) is hier in het ge
ding. 26 

Het lange termijn-belang van energiebesparing, 
warmte-krachtkoppeling, en ontwikkeling van duur
zame energiebronnen wordt door slechts weinigen 
ontkend. Maar, zoals Potma zei: 'Het is slechts in een 
stroomversnelling te brengen wanneer de overheid 
daarin optreedt. Kijken we naar energie, dan hebben 
we te maken met een produkt dat in een monopolisti
sche structuur zijn markt vindt. 'Hier kan het midden
en kleinbedrijf ingeschakeld worden; 'decentrale pro
jecten liggen voor de hand.' Wassen berg bepleit het 
sterker zoeken naar het gemeenschappelijke of com
plementaire in milieu-, gezondheid- en energietechno
logieën in verband met de hogere gecombineerde pro
ductiviteit en exportwaarde die dan te verwachten is . 
De potentiële betekenis van innovaties op dit hele ge
bied wordt ook beklemtoond door Junne en Van Tul
der die erop wijzen dat toepassingen van nieuwe ba
sistechnologieën vooral dan bijdragen tot hernieuwde 
groei, als ze problemen uit de achter ons liggende pe
riode (zoals de sterk toegenomen kosten van energie 
milieu en grondstoffenwinning) mede helpen oplos
sen. 27 

• Transport, vervoer, stedelijk complex. Ook dit is 
een bekend voorbeeld. Nederland als delta-economie 
heeft hier traditioneel veel van zijn bedrijvigheid en in
dustrie aan te danken. Zowel rond Schiphol als rond 
de haven van Rotterdam zijn inmiddels regionale pro
jecten in gang gezet. Integrerend is in dit verband de 
suggestie van Wassen berg: 'De woon-, werk- en pu
blieksfuncties van de grote steden zijn uit elkaar ge
dreven omdat ze elk een eigen schaal vergen; de ortho
doxe oplossing is (ruimelijke) scheiding van die func
ties. Door de schaalbehoeften van de stad en niet de 
schaalbehoeften van de technologie als uitgangspunt 
te kiezen, ontstaat een krachtige impuls voor de ont
wikkeling van een transport- en communicatietechno
logie die de stedelijke functies verzoent en integreert in 
plaats van separeert. ' 

De lijst met voorbeelden is gemakkelijk uit te breiden 
(gezondheids- en bejaardenzorg; maatschappelijke 
dienstverlening). Als het gaat om industriepolitiek 
lijkt sprake te zijn van een versmalling van het taakge-

8 

bied van de overheid. Maar als je naar die voorbeelden 
kijkt, aldus Roobeek, 'dan zie je dat de taak van de 
overheid enorm verbreed wordt omdat vanwege de 
complexiteit van huidige samenleving en economie die 
infrastructurele taak steeds meer gesocialiseerd 
wordt. ' 
Het zal al lastig genoeg zijn om hier tot een samenhan
gend beleid te komen. De mogelijke meningsverschil
len in politiek en ambtelijk Den Haag liggen als het 
ware voor het oprapen: de omvang van de kwartaire 
sector in de politieke prioriteitsstelling; de mate waar
in de overheid zich actief mag bemoeien met vormge
ving en gebruik van infrastructurele voorzieningen28 ; 

conflicten tussen departementen, de verdeling van be
voegdheden met name in de semi collectieve sector; en
zovoort. Wat dat betreft lijkt de waarschuwing van De 
Jong terecht: 'Er moet meer lijn in het infrastructuur
beleid komen. Mijns inziens heeft de overheid daar 
haar handen al aan vol. ' 

Conclusies 
In het begin van dit artikel werd aangegeven dat de 
meeste voorstellen in Werk maken het voorwaarde
scheppend beleid betreffen, maar dat men zelf het 
meeste verwacht te bereiken via het aandachtsgebie
denbeleid. Vervolgens werd betoogd dat waarschijn
lijk dat laatste restant van plandenken de zwakke plek 
van het rapport is. De voorstellen voor specifiek 
steunbeleid lijken te berusten op een overschatting van 
hetgeen de staat via het geïnternationaliseerde be
drijfsleven aan nationale economische en maatschap
pelijke belangen kan dienen. 
In aansluiting daarop werd gepoogd om voortbou
wend op veel van wat in Werk maken te vinden is, een 
aantal elementen aan te dragen voor een structuurbe
leid dat noch de sectorstructuur, noch het simuleren 
van basisinnovaties tot uitgangspunt heeft. De effecti
viteit van beleid lijkt gebaat bij versterking van de eco
nomische structuur via het midden- en kleinbedrijf en 
via modernisering van de infrastructuur, dus bij grote
re decentralisatie en een goed ontwikkeld regionaal 
economisch beleid. Voorts zou aan de vraagzijde de 
collectieve sector een grotere rol kunnen spelen door 
een grotere betrokkenheid van vakdepartementen op 
in aanmerking komende terreinen van staatszorg. 
Kortom: goeddoen wat je toch al doet. 
Het leergeld is betaald: defensief en offensief steunbe
leid kostte miljarden. Zou het leerproces van strategi
sche planning in het 'eigen bedrijf' dat overheid heet 
kunnen gaan starten? 

Noten 
I. Werk maken. Technologische en sociale vernieuwing 

van de economische structuur. Proeve van een indicatief 
meerjarenprogramma van de Partij van de Arbeid, Am
sterdam, april 1986. Dit rapport , dat de goedkeuring 
van het PvdA-bestuur verwierf, werd opgesteld door een 
commissie onder voorzitterschap van J. Ritzen . De ove
rige leden van de commissie waren: R. de Boer, 1. van 
der Doef, A. Goedmakers, A. van der Hek , J . Harmsen, 
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c. Inja, D. van der Laan, Th. Potma, H . Verkoren, P . 
van Driel (secr.). 

2. Op 22 oktober 1986 hield de Wiardi Beckman Stichting 
een studiebijeenkomst over industriepolitiek, onder 
voorzitterschap van M. Sint. Inleidingen werden gehou
den door H.W. de Jong, H. Schenk, W. Zegveld en R. 
Vreeman . Dit artikel is sterk geïnspireerd door wat die 
middag naar voren werd gebracht. De (bewerkte) tekst 
van de inleiding van De Jong is elders in dit nummer af
gedrukt. In dit artikel aangehaalde uitspraken, waarbij 
de bronvermelding ontbreekt, zijn op de betreffende bij
eenkomst gedaan. 

3. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het rapport inzake 
een te voeren mededingingsbeleid weinig of niets te mel
den heeft. 

4. Vgl. ook een aantal commentaren in de pers op de door 
de commissie-Ritzen voorgestelde institutionele vorm
geving van het economisch structuurbeleid. 

5. H. Schenk, 'Industriepolitiek: een 'common sense bena
dering', Maandschrift Economie, 1985 nr. 3, p . 202, en 
de daaraan voorafgaande beschouwing. 

6. Vgl. Werk maken, p. 32/ 33. 
7. Zie R. van Tulder/ G. Junne, 'Hoera "nieuwe" techno

logieën?', ir. R. van Tulder (red.), Touwtrekken om 
technologie, Amsterdam, Anne Vondeling Stichting 
1986. 

8. E. Smit en E. Loontjes menen dat de kans op succes bij 
steun aan 'high tech' -produktie dubieus is. Wellicht valt 
er technologisch succes te behalen, maar de kans op goe
de commerciële resultaten is klein. Ze wijzen er op dat 
bij dit soort steun het falen van de overheid veel minder 
aan het licht komt dan bij steun aan noodlijdende be
drijven . E. Smit/E. Loontjes, Kansrijke industrieën en 
overheidssteun, Afstudeerverslag TH Twenthe, 1985. 
Van Tulder wijst erop dat nieuwe technologieën steeds 
complexer worden. Daarmee worden de door bedrijven 
te investeren bedragen steeds groter, en vervolgens ook 
het beroep op overheidssteun. R. van Tulder, ' De be
dreigde positie van kleine landen in de technologiewed
loop', in: R. van Tulder, op.cit. 

8a. Het volgende voorbeeld is illustratief. Gist-Brocades 
kreeg in het kader van steun aan biotechnologie in 1984 
voor 20 miljoen aan ontwikkelingskrediet toegezegd en 
voor 80 miljoen aan subsidies (looptijd tot 1988). Een di
rectielid verklaarde tegenover Het Financiële Dagblad 
dat men niets doet omwille van de subsidie. Men zou een 
project stoppen als het te weinig veelbelovend lijkt. Dan 
maar geen subsidie. Zonder subsidie zouden we ook de 
research hebben opgevoerd, maar minder snel. Gist 
geeft de voorkeur aan generieke regelingen i.v .m. de 
eigen autonomie, maar is tevreden over hoe het nu gaat. 
Het Financiële Dagblad, 10 dec. 1985. 

9. Vgl. R. van Tulder/ G. Junne, op.cit.; A. Roobeek , 
'Overheidsinterventie in het marktproces' , in: R. van 
Tulder, op.dt.; A. Wassenberg, 'Europese indutriële sa
menwerking' , Economisch-Statistische Berichten, 28 
mei 1986. 

10. Vgl. A. Roobeek, op.cit. Het lijkt overigens niet ver
standig om defensieve steunverlening in de bekende vor
men definitief af te wijzen, vooral niet in gevallen waar
bij het afzien van steun tot grote maatschappelijke 
kosten zou kunnen leiden. Zie ook de opmerkingen over 
'matching' in het artikel van De Jong elders in dit num
mer. 

11 . W. Kok, 'Technologieoverleg voor een offensief sociaal 
en economisch vernieuwingsbeleid' , in: R. van Tulder, 
op .cit. 

12. A. Wassenberg, op.dt. 
13. Dit idee sluit aan bij de conclusies van een conferentie 

van de WBS over regionaal economisch beleid. Zie P. 

van Driel, ' Regionaal beleid: naar een regionalisering 
van economische politiek?', in: Socialistisch regionaal
economisch beleid. Verslag van een WBS-conferentie, 
Amsterdam, 1985. Schenk werkt deze conceptie uit met 
Kaman in: 'Naar een ruimtelijk geöriënteerd specifiek 
technologiebeleid' , dat gepubliceerd zal worden in H. 
Schenk (red.), Industrie- en technologiebeleid, Gronin
gen, voorjaar 1987. 

14. Zie de Volkskrant,6nov.1986. 
15 . Een wethouder, aanwezig op de studiedag, wees daar 

met nadruk op. 
16. B. Nooteboom, 'Het Midden- en Kleinbedrijf: de 

eersten en de laatsten?' In: R. v. Tulder (red.) op.cit. 
17 . Vgl. Europa schiet niet tekort als het gaat om industriële 

kennis, meent Albeda, voorzitter van de Wetenschappe
lijke Raad voor het Regeringsbeleid . Waar het om gaat 
is niet onze technologie, maar de organisatie van de pro
duktie , om het tegelijkertijd verwezenlijken van lagere 
kosten, kwaliteit en flexibiliteit van de produktie door 
op een nieuwe manier met arbeid om te gaan. Hij noemt 
dan o.m. werkgelegenheidsgarantie; het doorspreken 
van de ondernemingsstrategie met werknemers, taak
verrijk ing i.p.v . uitholling, e.d. (Het Financiële Dag
blad, 4 nov . 1986). Zie verder o.m.: T. Huppes, Een 
nieuw ambachtelijk elan, Stenfert Kroese 1985 . Zie ook: 
P. Broertjes . 'Mensen zijn flexibeler dan machines' de 
Volkskrant 15. 

18. Werk maken, zie blz.: 7, 15,18,24,30. 
19. Zonder arbeidsduurverkorting zou de economische 

groei evenwel hoger moeten zijn dan de stijging van de 
arbeidsproduktiviteit wil er per saldo sprake zijn van ex
tra werkgelegenheid. Daar is weinig zicht op. Weliswaar 
is de stijging van de arbeidsproduktiviteit (macro) nog 
niet verontrustend hoog, maar daarbij speelt een leeref
fect en vooral vertraging vanwege de noodzakelijke aan
passing van kwalificaties en arbeidsorganisaties een rol. 
Freeman en Soete verwachten een acceleratie van ar
beidsproduktiviteitstijging in de jaren negentig. (Zie F. 
Prakke, 'De armoe van het werkgelegenheidsdebat' ,In
termediair, 27 juni 1986. 

20. Zie W.M. de Jong, 'Technologische ontwikkeling: sti
mulans of belemmering voor economische groei?, ESB, 
16 juli 1986. 

21. Zie S. Kooistra, 'Sociale innovatie en nieuwe produk
ten' , in R. van Tulder, op.cit. 

22. Zie S. Kooistra, op.cit.; W. Kok, op.cit.; R. van Tul
der/ Go Junne, op.cit. 

23. Dat de staat een belangrijke taak heeft op dit gebied 
wordt door alle partijen onderschreven. Volgens Boreel 
(Centraal Beheer) dreigt Nederland bij uitblijvende 
overheidsinvesteringen te verworden tot renteniersnatie. 
Hij wijst op het oplopende spaaroverschot; door gebrek 
aan binnenlandse beleggingsmogelijkheden worden in
situtionele beleggers steeds meer gedwongen elders te be
leggen. Vgl. F. van Empel, 'Een rendementsexplosie', 
Intermediair 30 mei 1986. Wagner hield een pleidooi 
voor overheidsinvesteringen, vooral in de infrastruc
tuur, en verwees in een vraaggesprek met De Ingenieur 
(20 dec. 1985) naar een uitspraak van Lardinois over de 
Markerwaard : 'als we onze gang mogen gaan hebben we 
geen cent overheidsgeld nodig. Wat dit land niet tekort 
komt is geld. De vraag is, wat doe je ermee'. Ook Van 
der Zwan pleit de laatste tijd weer krachtig voor meer 
overheidsinvesteringen . Opvallend is dat hij in 1977 ook 
al sprak over de wenselijkheid van een publiek investe
ringsplan (dat deel moest uitmaken van industrieel 
speerpuntenbeleid) op het samenhangende terrein van 
vervoer, transport en urbanisatie . Aldus kon aan het be
drijfsleven weer afzetperspectieven geboden worden. 
(Zie: P. Kalma, 'De leerzame dwaalwegen van Arie van 
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Wie maakt werk? 
Kanttekeningen bij het rapport - Ritzen 

Onderstaande beschouwingen zijn afkomstig van 
iemand die geen socialist is, meer wetenschappelijk 
econoom dan politicus of politiek econoom, en die in 
het verleden er meermalen blijk van heeft gegeven 
nogal sceptisch tegenover industrie- of structuurpoli
tiek te staan. Dit scepticisme zal in het commentaar op 
het PvdA-rapport Werk maken en in de beantwoor
ding van de vragen die het thema oproept, doorklin
ken, al wil dat niet zeggen dat mijnerzijds geen waar
dering bestaat voor de pogingen ondernomen door de 

Jopstellers om tot klaarheid in een zeer ingewikkelde 
problematiek te brengen, en om een te ontwerpen be
leid met de weerbarstige realiteit in overeenstemming 
te brengen. 
Mijn benadering zal tot uiting komen in het aan de or
de stellen van een serie punten van meer algemene 
strekking. 

Ondernemers maken werk 
Het rapport wordt ons aangeboden onder de pakken
de titel Werk maken. De vraag hoe werk gemaakt 
wordt in een vrije markteconomie wordt evenwel niet 
besproken. Er wordt als vanzelfsprekend vanuit ge
gaan dat de markteconomie niet voldoende werk gene
reert, en dat deze lacune door een meer offensief ge
richt structuurbeleid van de overheid aangevuld moet 
worden . 
Als deze vraag naar het maken van werk gesteld wordt 
in het kader van een markteconomie, moet evenwel 
eerst het functioneren van ondernemingen en onder
nemers ter sprake worden gebracht. Want in de 
markteconomieën van de Verenigde Staten en Japan 
liggen de verhoudingen anders dan in West-Europa. 
Deze beide markteconomieën, waarmee Europa zich 
moet meten, genereren wel voldoende nieuwe onder
nemingen en nieuwe werkgelegenheid , zoals de cijfers 
uitwijzen. In de Verenigde Staten is de werkgelegen
heid in de laatste vijf en twintig jaar voortdurend 
gestegen: van 65 miljoen manjaren in 1960 naar 98 
miljoen manjaren in 1984. Dit is een regelmatige stij
ging geweest, zoals blijkt wanneer men de 
werkgelegenheidsontwikkeling met vijfjaarlijkse in
tervallen traceert. De bijna 35 miljoen nieuwe banen 
zijn niet ontstaan bij de grote concerns - de vijfhon
derd grootsten op de Fortune-lijst - die sinds 1970 
vijf à zes miljoen arbeidsplaatsen verloren hebben. 
Hogere en lagere overheden, universiteiten, zieken
huizen hebben eveneens werkgelegenheid verloren, 
zodat in feite kleine en middelgrote organisaties -
voornamelijk ondernemingen - voor de werkgele
genheidscreatie hebben gezorgd. 
Bij deze kleine en middelgrote ondernemingen zijn de 
verliezen van de genoemde grote organisaties overge-
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compenseerd, zodat er veertig miljoen of meer banen 
bij zijn gekomen, en dat terwijl er op z'n minst .vijf 
miljoen banen verdween in de sectoren die van ouds
her voor groei van de werkgelegenheid zorgden. 
(Drucker 1985, blz. 2). Waar zijn deze nieuwe banen 
vandaan gekomen? Voornamelijk uit nieuw gestichte 
ondernemingen. In de Verenigde Staten is het aantal 
ondernemingen gestegen van 11,2 miljoen in 1960 tot 
18,5 miljoen in 1985, een stijging van meer dan vijftig 
procent! 
Voor Japan geldt hetzelfde: tussen 1963 en 1981, is het 
aantal ondernemingen gestegen van vier miljoen tot 
6,2 miljoen, een toename van ruim vijftig procent. 
Ook de Japanse totale werkgelegenheid is sterk ge
groeid . 
Leg hier de cijfers voor Europa eens naast. Tussen 
1960 en 1984 is de werkgelegenheid in de Europese Ge
meenschap blijven steken op 105 miljoen manjaren. 
Een geringe toename in de zeventiger jaren van nog 
geen twee procent is sinds 1980 weer ongedaan ge
maakt. Parallel daarmee laat de groei van nieuwe on
dernemingen verstek gaan. In Zweden, de Bondsrepu
bliek, Nederland, België en Frankrijk is de onderne
mingspopulatie tussen de jaren zestig en het begin van 
de jaren tachtig stabiel gebleven of gedaald; in Enge
land was er een kleine stijging. De laatste jaren is er 
enige opleving in de groei van de ondernemingspopu
latie in Europese landen, zodat alles bij elkaar van een 
groei tussen nul en tien procent gesproken kan wor
den, een mager contrast met de circa vijftig procent in 
de Verenigde Staten en Japan. (Zie voor de gegevens 
en bronnen: de Jong 1985-1 en 1986). 
Werk maken geschiedt door ondernemingen, en dan 
niet zozeer vanwege de grote, multinationale onderne
mingen maar door de stichting van nieuwe onderne
mingen en door uitbreidingen bij kleine en middelgro
te ondernemingen, dat wil zeggen door ondernemer
schap. Ik mis in het rapport Werk maken het besef van 
deze rode draad die door de onderhavige problema
tiek heen loopt. Alvorens te spreken over beleid dat 
stimulerend op de economische structuur moet inwer
ken - zodat 'een hogere groei en werkgelegenheids
potentie' zou kunnen ontstaan, zoals op blz. 27 wordt 
gezegd - zou de vraag naar het falend (of liever: ont
brekend) Europees ondernemerschap aan de orde ge
steld moeten worden. Het moet duidelijk zijn dat geen 
enkel overheidsbeleid in landen als de onze in staat is 
of zal zijn om met betrekking tot de ontwikkelingen 
waarover wij spreken - miljoenen arbeidersplaatsen 
en honderdduizenden ondernemingen - compense
rend op te treden. 
Anders geformuleerd: ter wille van groei en werkgele
genheid in Europa en ook in Nederland is niet primair 
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vereist een beleid dat bestaande grote ondernemingen 
stimuleert door steun, subsidies, informatie, het ont
werpen van toekomstprogramma's, enzovoort -
maar dat de weg naar ondernemerschap en de vesti
ging van nieuwe ondernemingen vrijmaakt. Datgene 
wat de kabinetten-Lubbers en de meeste andere rege
ringen in Europa in dit opzicht tot stand brengen is 
nog maar een fractie van datgene wat nodig is: elimi
natie van het woud van regelingen, reductie van be
lastingen voor kleine ondernemingen, verkleining van 
het bruto-netto traject, flexibiliteit in de arbeids- en 
organisatieverhoudingen, enzovoort. 
Ik weet heel goed dat deze hervormingen niet of niet in 
voldoende mate en niet op tijd zullen worden tot stand 
gebracht. Allerlei meer of minder geldige redenen kan 
men tegen een drastische hervorming aanvoeren, en de 
belangengroepen - van de overmatig uitgedijde over
heidsdepartementen tot de grote ondernemingen en 
vakbonden toe - beperken de politieke haalbaarheid. 
Maar daarom lijkt het ook illusoir om volledige en 
volwaardige werkgelegenheid in Europa - wellicht 
met uitzondering van West-Duitsland en Zwitser
land - te verwachten gedurende de rest van deze 
eeuw. In een markteconomie waarin ondernemer
schap verstek laat gaan kan overheidsbeleid geen soe
laas bieden. 

Socialisme en ondernemingsgewijze produktie 
Waarom heb ik dit punt het eerste gereleveerd? Omdat 
mij de vraag is gesteld naar de verhouding van socialis
me en industriepolitiek (of structuurpolitiek; op het 
verschil tussen die twee kom ik nog terug). Het socia
lisme heeft altijd moeite gehad met de ondernemings
figuur. Socialism-e is een geheel van denkbeelden om
trent de inrichting en ontwikkeling van de samenle
ving, waarin het economische aspect een grote en met 
de loop der decennia, toenemende betekenis heeft ver
kregen. Juist in zo'n soort samenleving is de relatie 
met de figuur, die meer dan wie ook de oorzaak van de 
structurele economische veranderingen is, van uitzon
derlijk belang. 
Het socialisme heeft lange tijd dit belang van de on
dernemersfunctie niet onderkend . Dat kwam grosso 
modo door twee oorzaken: 
I. De identificatie van de ondernemer met de kapita
list, en de neiging om de tegenstelling kapitaal en ar
beid - volgens het schematisch denken van de 
Ricardiaans-Marxistische school - als de voor
naamste beweegkracht van de maatschappelijke evo
lutie op te vatten . 
2. Deze maatschappelijke evolutie werd geacht te ver
lopen volgens ontwikkelingswetten waarin de tech
niek, dankzij de bijdrage van Kar! Marx als een cen
trale factor werd aangemerkt; de onafwendbaarheid 
van deze tot grootschalige techniek en organisatie drij
vende krachten laten geen ruimte voor de rol van de 
onafhankelijke, creatieve ondernemer. 
Deze visie werd (en wordt) emotioneel gaarne geaccep
teerd door intellectuelen (socialistische en andere) die 
met een zeker dédain op de vaak weinig intellectueel 
ontwikkelde, winst najagende zakenlieden neerkij
ken. De tegenstelling tussen 'doeners' en 'denkers' zit 
in het Europese cultuurpatroon ingebakken. 

Op grond van een en ander werd de toenemernde 
grootschaligheid van het produktieproces voorzien en 
tegelijkertijd de onteigening van de - toevallige, of 
op grond van vererving gevormde - bezitters van de 
produktiemiddelen geëist. Het laatste lukte niet in de 
westerse samenleving; vanwege het politieke verzet 
dat ertegen rees, maar tevens vanwege de aan de ge
dachtengang inherente contradictie tussen de groot
schalige produktiewijze die sinds het laatste kwart van 
de negentiende eeuw opkwam, en de claim op onteige
ning. In veel bedrijfstakken zijn grootschalige voort
brenging en organisatie, economische veroudering en 
nationalisatie/ socialisatie, hand in hand gegaan in 
Europa. Men denke aan de geschiedenis van de spoor
wegen, steenkolenmijnen, ijzer- en staalindustrie, de 
scheepsbouw, enzovoort. Het gevolg was dat de socia
listische en/ of nationalistische ideëen, middels deze 
uitwerking, de staat hebben opgezadeld met het imago 
van 'redder in de nood'. 
Eigenaren van slechtlopende grote ondernemingen 
was deze ontwikkeling dikwijls niet onwelkom. Wan
neer het fiasco kwam volgde dikwijls een dubbele 
reactie: het grote publiek distantieerde zich teleur
gesteld van het socialistisch gedachtengoed en een 
kleine groep intellectuelen riep om 'beter' (dat wil zeg
gen door prognosen ondersteund en beter gecoördi
neerd beleid). Een en ander verklaart zowel de neiging 
tot conservatisme in de dertiger én tachtiger jaren bij 
kiezers als de multiplicatie van plannen in deze perio
den . In bedrijfstakken waar de markt van meet af aan 
een internationale was (elektrotechniek, computers, 
vliegtuigen, enz.) heeft onteigening van grote onder
nemingen weinig kans gemaakt, en is dan ook weinig 
bediscussieerd. 
In de jaren twintig en dertig kwam daarnaast nationa
le planning als alternatief naar voren. In plaats van de 
vergemeenschappe!iji<mg van de produktiemiddelen, 
dan maar de nationale regulering van het grote be
drijfsleven, zodat dit tenminste zou werken overeen
komstig nationaal gestelde doeleinden en prioriteiten. 
De misère waarin Europa door de oorlogen geraakt 
was, ondersteunde, naar het velen toescheen, die idee. 
Sommigen die wellicht integrale planning niet onder
schreven, waren niettemin bereid de rol en taak van de 
overheid als strategische bepaler van 'the comman
ding heights of the economy' te onderschrijven. 

De dynamiek van de markteconomie 
De internationalisatie van economieën en markten 
maakte in de jaren zestig en zeventig een einde aan de
ze illusies . Grote delen van het bedrijfsleven ontgroei
den snel de dimensies van de nationale markt. Van de 
tweehonderd grootste Nederlandse ondernemingen 
waren er in 1980 een honderdzestig in meer of mindere 
mate gemultinationaliseerd (de Jong 1984, blz. 139-
144). 
Ondertussen bleef de markteconomie onderhevig aan 
dezelfde golven van expansie en contractie, die haar 
van ouds hadden gekenmerkt. Sommigen spreken van 
lange conjunctuurgolven, maar het is niet noodzake
lijk een regelmatigheid in periodiciteit en amplitude te 
onderschrijven, om deze dynamische beweging van 
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het marktsysteem te erkennen. De onvoorspelbaar
heid - en daarmee impliciet de onbeheersbaarheid -
van deze dynamiek berust in wezen op het samenspel 
van een drietal factoren, die evenzovele uitingen zijn 
van ondernemersactiviteit. Ten eerste: de internatio
nalisatie van het systeem, onder andere door de toe
voeging van nieuwe economische regio's. Pas de laat
ste tien jaren zijn Japan en de zogenaamde New In
dustrializing Countries's bedreigingen geworden voor 
de Verenigde Staten en de EG. Welke regio's zullen 
dat in de komende tien jaren zijn? 
Ten tweede: de patronen van opkomende en onder
gaande sectoren wisselen voortdurend, mede onder in
vloed van technologie, consumentenvoorkeur, relatie
ve loon-prijsbewegingen, enzovoort. Wie voorspelt de 
toekomstige patronen en op grond van welke be
trouwbare methoden van onderzoek? Ex-post lijkt dit 
redelijk uitvoerbaar, maar ex-ante slaat men teveel de 
plank mis, te meer daar niet alleen richting, omvang 
en kwaliteit van de dynamiek geprojecteerd moeten 
worden, maar ook het 'tijdpad'. De discussies die in 
de jaren vijftig bijvoorbeeld werden gevoerd over 
automatisering waren niet alleen prematuur, maar 
misten ook de kwalitatieve dimensie die typerend was 
toen deze automatisering twintig jaar later doorzette: 
de flexibiliteit van de automatiseringssystemen. De 
stormachtige groei van de computerindustrie is door 
niemand voorzien, IBM niet uitgezonderd. 
Ten derde: beide voorgaande processen worden verge
zeld van voortdurende structuurveranderingen: de op
komst van nieuwe structuurvormen en de ondergang 
van oude vormen. Tot voor kort gold als adagium dat 
grote concerns praktisch gevrijwaard waren voor 
overnames; de aan de gang zijnde 'megamergers' in de 
Verenigde Staten en Europa kwamen onverwacht en 
men tast nog naar de interpretatie van dit fenomeen 
(Davidson 1985). In de concentratiegolf van 1968-
1973 werd door bijna iedereen de stelling van het be
drijfsleven onderschreven dat fuseren een onomkeer
baar proces is. Eind jaren zeventig kwamen evenwel 
grootscheepse herverkavelingen op gang, omvattend 
opsplitsingen, afstotingen en verzelfstandigingen niet 
alleen van mislukte, maar ook van goed lopende on
dernemingen. Wie voorzag de thans furore makende 
internationale joint ventures en de franchise-bewe
ging? 

De interactie van deze drie basisfactoren genereert bo
vendien een uitermate complexe uitkomst: 'Things 
happen by human action, but not by human design' 
(A. Ferguson, 18e eeuw). Deze menselijke activiteiten 
kunnen elkaar versterken, neutraliseren of middels 
botsingen in evenwicht houden; de eruit resulterende 
patronen vallen niet te voorspellen. Dit is - zo men 
wil - de onzichtbare hand van het marktproces, en 
deze interpretatie van Adam Smith's fameuze meta
foor valt niet samen met de onder economen gangba
re, die aan een stelsel van volledige mededingings
markten een optimale maatschappelijke uitkomst toe
schrijft. 
Men kan het probleem ook vanuit de industriepolitie
ke hoek formuleren. Een EG studie (EG 1979) aan het 
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. eind van de jaren zeventig zag de industriepolitiek la
verend tussen de Scylla van de verschuivende interna
tionale arbeidsverdeling en de Charybdis van de door 
ieder land gewenste structuur, zoals bepaald door het 
streven naar de verwezenlijking van een complex ge
heel van economische en sociale doeleinden . In een 
lang artikel over een Europese industriepolitiek geeft 
de Italiaanse econoom Andrea Bollina het volgende 
commentaar: 'Het gaat daarom in de eerste plaats om 
de vraag of herstructurering gericht is op aanpassing 
van de economie aan de internationale arbeidsverde
ling, of ingegeven wordt door het verlangen om de be
staande structuur te handhaven. Men kan spreken van 
"ex-ante "-beleid als de beleidsmakers erin slagen om 
verschuivingen in het patroon van comparatieve voor
delen te voorspellen. Blijft het bij reacties op een reeks 
van externe schokken, dan is er slechts sprake van 
"ex-post "-beleid. '(Bollina 1983, blz. 68) 
De vraag of de autoriteiten het toekomstige patroon 
van de comparatieve voordelen van landen kunnen 
voorspellen, wordt in Werk maken niet als prealabele 
kwestie besproken. Er wordt van uitgegaan, dat de zo
genaamde programmatische aanpak, waarbij over
heid en bedrijfsleven met elkaar samenwerken bij de 
selectie van kansrijke (deel)technologie, opstelling 
van meerjarenprogramma's, aanmelding van projec
ten, koppeling in samenwerkingsverbanden, en (me
de)financiering door de overheid, de toekomstige 
comparatieve voordelen ipso facto realiseert. (Werk 
maken, blz. 31). 
Men lijkt de beantwoording van de cruciale vraag als 
een organisatieprobleem te beschouwen, terwijl het 
prognoseprobleem onbeantwoord blijft. Beide zijn 
uiteraard van betekenis maar kunnen niet zonder el
kander. Een goede organisatie, gepaard met onjuiste 
prognosen leidt evenzeer tot mislukkingen als de pa
ring van juiste prognosen aan een slechte organisatie . 

Een nationaalorganisatieprobleem? 
Ik meen dat niet alleen aan het prognoseprobleem 
- dat wil zeggen ondernemersprobleem par excellen
ce - stilzwijgend wordt voorbijgegaan, maar dat ook 
de voorgestelde organisatie, passend bij de program
matische aanpak, problemen zal opwerpen. Gekozen 
wordt voor samenwerking en integratie (blz. 31). Ik ga 
in mijn kritisch commentaar even voorbij aan de his
torie van de mislukte samenwerkingsvormen der jaren 
zeventig, teneinde de aandacht te richten op enkele 
analytische aspecten . 
Samenwerking tussen ondernemingen en tussen on
dernemingen en overheidslichamen geschiedt op basis 
van behoud van zelfstandigheid, met het doel een re
sultaat te bereiken dat de samenwerkende partners af
zonderlijk niet kunnen behalen. Dat kan zich in prin
cipe in vier gevallen voordoen: 
1. Transacties kunnen te groot of te complex zijn voor 
een enkele onderneming. 
2. Samenwerking kan een ongunstige marktpositie 
corrigeren, door schepping van tegenmacht. 
3. De onzekerheid van nieuwe activiteiten vergt distri
butie van het risico over meerderen. 
4. Samenwerking biedt soms een oplossing om her-
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structurering, in de zin van rationalisatie en hergroe
pering, te bereiken: het idee van de geordende terug
tocht. 
Samenwerking kent evenwel ook kostenposten, soms 
zeer hoge: de, vaak langdurige, onderhandelingen 
over opzet en methode; de verdeling van de lasten; de 
omslachtige organisatie; het 'free rider' probleem 
(klaplopen); belangenconflicten, enzovoort die te za
men de samenwerkingsparadox vormen: het resultaat 
hangt af van de gemeenschappelijke actie van partici
panten, die ieder voor zich uit zijn op maximalisatie 
van de eigen voordelen. Dit vraagstuk doet zich voor 
bij praktisch alle samenwerkingsvormen, lopend van 
kartels en losse oligopolies tot joint ventures en 
onderzoek- en ontwikkelingsovereenkomsten (de 
Jong 1985-2, hfdst. I). 
Deze samenwerkingsparadox bewerkt dat samenwer
kingsvormen, indien zij al tot stand komen, instabiele 
configuraties zijn. In een groot deel van de literatuur 
bestaat hierover eensgezindheid. Samenwerkingsvor
men ondergaan daarom wat Killing (ten aanzien van 
de joint ventures) de 'failure cycle' noemde: als de re
sultaten tegenvallen of uitblijven, is de typische reactie 
een strakkere organisatie met meer sturing van boven
af. Dit remt de besluitvorming, waardoor de bemoeie
nis van participanten toeneemt, de zaak nog ingewik
kelder wordt en het resultaat verder terugloopt, enzo
voort (Killing 1983, blz. 12). Gekozen wordt daarom 
soms voor samenwerking in een organisatievorm met 
één dominante partner. Dit werkt beter dan bij gelijke 
inbreng en zeggenschap, maar voorstellen dienaan
gaande doen partners dikwijls besluiten van de samen
werking afte zien, zoals Fokker bij het Airbus project. 
Men geeft niet graag het heft van eigen organisatie uit 
handen. 
De balans van opbrengsten en kosten bij samenwer
kingsvormen is onduidelijk en niet gemakkelijk op te 
maken. Wat heeft Fokker bij voorbeeld gewonnen en 
verloren bij de herhaalde pogingen tot samenwerking 
met V.F.W., Mc. Donnel-Douglas, de Japanners? 
Het financiële of technologische lokaas dat derden 
(bij voorbeeld de overheid) voorhouden enerzijds, en 
de perspectivische onderschatting van de toekomstige 
kosten anderzijds, verleiden veel ondernemingen tot 
samenwerking; eenmaal van start gegaan blijkt de ba
lans van baten en kosten echter anders uit te pakken en 
strandt de coöperatie. 
Samenwerking kan ook met de mededingingspolitiek 
van de EG botsen. De voorstellen die dienaangaande 
gedaan worden (Werk maken, blz. 31) zijn niet op 
voorhand probleemloos, gezien vanuit Brussel. Indien 
het inderdaad wezenlijk is dat uitsluitend bedrijven en 
onderzoekinstellingen die iets te bieden hebben bij de 
projecttoewijzing en eventuele financiële ondersteu
ning worden betrokken, zoals gesteld wordt, dan heeft 
men te maken met ondernemingen die sterke markt
posities hebben . Samenwerking grenst dan aan con
currentiebeperking en gaat snel daarin over. In de rede 
van EG-commissaris Sutherland van november 1985 
is verscherpt toezicht op joint vertures en dergelijke 
aangekondigd, en de Nederlandse overheid zowel als 
de ondernemingen zouden goed doen daarmee terdege 

rekening te houden . 
Enkele opmerkingen over verticale integratie zijn 
eveneens op z'n plaats. Er wordt tamelijk algemeen 
gesteld: 'Een toekomstgericht structuurbeleid zal 
daarom meer "verticaal" (toeleverancier-producent
afnemers van diensten en produkten) dan, "horizon
taal" (sectoraal) georiënteerd zijn'. (Werk maken, 
blz. 28). De reden voor het woord 'daarom' wordt op 
de voorafgaande bladzijde gegeven: 'behoeften en 
technologieën trekken zich van de bestaande sector
en bedrijfsindelingen weinig aan '. Tegelijkertijd 
wordt dit motief gebruikt om het gebied van het 'in
dustriebeleid' markant uit te zetten: onder het werkge
bied valt eigenlijk de gehele economie; niet alleen de 
marktsector, niet alleen de industrie, maar alles van 
scholing en infrastructuur tot en met landbouw, visse
rij en dienstverlening. En passant zij opgemerkt dat 
het verschil tussen een nationale planpolitiek en be
doeld programmatisch structuurbeleid mij vooral ver
baal toeschijnt. 
Terug naar de verticale conceptie. Ik zet er drie vraag
tekens achter: Ten eerste lijkt het een misvatting te 
denken dat de huidige innovaties in tegenstelling tot 
vroegere een apert verticale inslag hebben. De stoom
machine, de elektriciteit, het vliegtuig, staalfabricage, 
de auto, hadden evenzeer verstrekkende gevolgen 
voor de verticale relaties dwars door de gehele samen
leving heen. De auto schiep behoefte aan wegen, tun
nels, bruggen; aan petroleum-raffinaderijen, mam
moettankers en adequate havens; supermarkten zijn 
ondenkbaar zonder auto's en zijn dan ook pas met de 
motorisering ontstaan, enzovoort. De aan de gang 
zijnde innovaties verschillen in dit opzicht niet van de 
vorige, en evenmin als bij deze kan men de gevolgen 
voorzien en in een omvattende programmering opne
men. Dat thans en in de toekomst voorzieningsproble
men ontstaan is geen reden om tot industrie- en struc
tuurpolitiek over te gaan. 'Gebrek aan economische 
resultaten is niet voldoende om industriepolitiek te 
rechtvaardigen', aldus Adams & Klein in hun samen
vattende conclusie (blz. 405). De vraag is : '() of een in
dustriepolitieke strategie méér oplevert dan de aan 
zich overgelaten marktkrachten ' (Adams & Klein, 
1983 blz. 406). 
Ten tweede ontstaan door nieuwe technologieën en 
behoeften nieuwe sectoren; de markt genereert deze 
sectoren doordat de nieuwe technologie toegepast 
wordt in richtingen en op gebieden waar kostenvoor
delen te behalen zijn. Ongeveer de gehele bespreking 
(in de hoofdstukken drie en vier van Werk maken) van 
de aan de gang zijnde en mogelijke toepassingen van 
de informatie-technologie en de biotechnologie wijst 
dit uit. Voorbeelden zoals electronic publishing, tele
conferencing, interferon, bestrijding van olievervui
ling op zee, enzovoort zijn door 'de markt' bedacht en 
reeds al dan niet met succes beproefd. Lukt zoiets dan 
ontstaat een nieuwe sector of sub-sector. Wat moet 
een verticaal georiënteerde, programmatische struc
tuurpolitiek hier nu uitrichten? In feite niet veel meer 
dan in mooi ogende rapporten navertellen wat onder
nemingen reeds doen. 
De misvatting ontstaat vermoedelijk doordat men het 
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begrip sector relateert aan de bestaande CBS-indeling 
van bedrijfsgroepen en -klassen. Maar we weten al
lang dat deze indeling de economische realiteit niet 
weerspiegelt. Economisch gesproken is de sector het 
geheel van de produkten en/ of activiteiten waar on
dernemingen elkaar in rivaliserende relaties op de 
markt ontmoeten. Dat geschiedt evengoed tussen uit
geverijen van romans, als tussen ondernemingen, die 
glasvezelkabels produceren. Soms worden de rivalise
rende relaties omgezet in samenwerkings- of beheer
singsrelaties, maar de horizontaliteit ervan - en daar
mee het sectoraspect - blijft overeind. 
Ten derde, weet men van verticale relatievorming in 
haar verschillende gedaantes en gevolgen (verticale in
tegratie, quasi-integratie, lange termijn contracten, 
enzovoort) heel weinig af. In de theoretische gedach
tenvorming worden uiteenlopende elementen beklem
toond, zoals besparingen als gevolg van technische 
factoren (ijzer- en staalfabricage), kwaliteitseisen, 
schaalvoordelen, machtsposities en de omzeiling 
daarvan, marktpenetratie, ondernemingsstrategie, 
prestige, empirebuilding, de marktfase, enzovoort. 
De stelregel van Adams & Klein aanhoudend, zou een 
verticaal georiënteerde, programmatische industrie
politiek betere resultaten moeten kunnen aanwijzen 
dan een marktontwikkeling zonder interventie. Maar 
over de bovengenoemde, in de literatuur vermelde ele
menten bestaan grote verschillen van mening, waar 
het belang, omvang, voorkomen en effecten betreft. 
Voorts krijgt men sterk de indruk dat de verticale rela
ties aan bewegingen onderhevig zijn, maar of dat sa
menhangt met techniek, sectorontwikkeling dan wel 
met de algemene conjunctuur is evenzeer omstreden. 
Vermoedelijk zouden de meeste onderzoekers wel wil
len onderschrijven dat machtsposities in markten en 
marktomvang ('de arbeidsverdeling wordt beperkt 
door de omvang van de markt') twee belangrijke de
terminanten van verticale activiteit zijn. Geen van bei
de zijn echter een voorwerp van industriepolitiek. 
Tenslotte zijn mij geen generaliserende empirische 
studies over de balans van voor- en nadelen van verti
cale integratie door de markt bekend. Wel over afzon
derlijke gevallen, maar ieder geval ligt weer anders . 
Aan de door Adams & Klein opgestelde regel valt dus 
niet te voldoen. De keuze voor een verticale, program
matische industriepolitiek valt derhalve slechts op 
ideologische gronden of voor ad hoc-gevallen te fun
deren . Zij ontbeert een economisch-theoretische 
grondslag. 

Manipulatie van de vraagzijde? 
Geldt deze conclusie ook voor het wijdere structuur
beleid? Wij komen daarmee op de door Wassen berg 
(1986) in een recent artikel aangesneden problema
tiek . De verbrokkelde Europese markt, de in sommige 
opzichten bestaande technologische achterstand en 
het ontbreken van een regulerende vraagimpuls drij
ven volgens deze auteur veel Europese ondernemingen 
tot samenwerkingsvormen over de Europese context 
heen. Dit loopt niet parallel met een pan-Europees be
lang. Er ontstaat namelijk geen Europees antwoord, 
maar een wedloop van nationaal-industriële belangen, 
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waaruit niet dan onrendabel blijkende oplossingen te
voorschijn zullen treden. 
Coördinatie aan de vraagzijde is vereist en kan zich 
manifesteren in tenminste vier programma's betref
fende achtereenvolgens: het stedelijke complex, de ar
beidsmarkt, volksgezondheid, milieu en energie en de 
materiële en immateriële infrastructuur. Vanuit de or
ganisatie van de vraag zouden stimulansen kunnen 
uitgaan naar Europese aanbieders en kan de komende 
mondiale overcapaciteit op veel technologische gebie
den het hoofd worden geboden. 
Een soortgelijke strategie wordt in Werk maken be
pleit maar dan op Nederlandse schaal (blz. 64-93). In 
prinicpe valt voor een dergelijke coördinatie van de 
vraagzijde van de markt, met als kern het overheids
optreden op de aangewezen structuurterreinen, wel 
iets te zeggen. Het ligt buiten het bestek van de eigen
lijke industriepolitiek, al zou het gevolgen kunnen 
hebben voor de ontwikkeling van industrie en com
merciële dienstverlening. Ik voorzie evenwel de vol
gende problemen: 
1. Zo'n beleid werkt alleen bij een gecoördineerde 
Europese opzet, en niet in te zien valt waarom de on
derlinge rivaliteit aan de vraagzijde niet evenzeer zou 
werken aan de aanbodzijde. De obstakels lopen uiteen 
per te organiseren sector of terrein (het opzetten van 
een TGV verbinding of een kanaaltunnelproject is ge
makkelijker dan alle Europese gemeenten dezelfde 
milieuregelingen of gezondheidspolitiek te doen vol
gen), maar op vele gebieden lijken zij mij minstens zo 
onneembaar als die aan de aanbodszijde. 
2. Generale voorwaarde zou een afgeslankte, meer ge
coördineerde en slagvaardiger overheidsorganisatie 
zijn,. die doeltreffende beslissingen over de bestaande 
beleidsgrenzen heen zou kunnen nemen. En dat op 
Europees niveau! Voor we zover zijn, zijn we vijfen
twintig jaar verder. 
3. Het derde punt is het beslissende: zelfs met gecoör
dineerde Europese vraagstimulering bewerkt men 
geen duurzame economische expansie. De gehele eco
nomische geschiedenis onderstreept dat (voorop onze 
nationale ervaringen met de Nederlandse Handel 
Maatschappij in de eerste helft van de negentiende 
eeuw (Van Mansveldt 1924». Auto's, vliegtuigen, 
stoommachines, chips, personal computers, elektri
sche lampen, enzovoort zijn gepionierd en ontwikkeld 
door ondernemers en slechts bij uitzondering, meer 
dan als regel, tot stand gekomen vanwege overheids
bestellingen. De Schumpeteriaanse ondernemer is uit 
de economische ontwikkeling van de westerse markt
economie niet weg te denken . Daarmee eindig ik, waar 
ik begon: Europa heeft te weinig ondernemers, in ver
gelijking met Japan en de Verenigde Staten. De analy
se van dit probleem is - evenals trouwens de signale
ring ervan - nauwelijks begonnen. Een uitzondering 
maak ik voor een uitstekend artikel, waarvan de titel 
mijn basisstelling zou kunnen weergeven: 'Innovation 
is entrepreneur-led'. (Sweeney, 1984) 

Egaliserende steun: regel of uitzondering? 
Nog enige opmerkingen over het 'matching' pro
bleem. Moet men, wanneer het buitenland bedrijfs-
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takken of ondernemingen steunt, daar ook niet toe 
overgaan, op straffe van verlies van eigen bedrijvig
heid? Op deze vraag valt mijns inziens geen algemeen 
ontkennend of bevestigend antwoord te geven. Verge
lijk: als Nederland in de jaren zeventig de scheeps
bouw niet gesteund had, terwijl anderen dat wel de
den, had de nationale economie daar groot voordeel 
aan gehad. Zouden wij Fokker geheel aan eigen lot 
hebben overgelaten, dan is het de vraag of deze onder
neming nog op de markt geweest zou zijn. In het alge
meen is het onjuist om het principe van steun te base
ren op het 'matching' argument. 
Egaliserende steun wordt snel ingeroepen door be
langhebbenden, maar voor goed beleid geldt dat de 
nood hoog moet zijn, en het een bedrijfstak moet be
treffen die toekomst heeft. Voorts moet er sprake zijn 
van een effeciënt geleide onderneming. Kortom: te
rughoudendheid is geboden, maar voor de uitzonder
lijke gevallen is het parool: alle zeilen bijzetten. 

De lege doos van de industriepolitiek gevuld door poli
tici? 
Tenslotte enkele punten uit Werk maken waarmee in
stemming betuig kan worden. Dat betreft het weidse 
terrein van de infra-structurele politiek, die het rap
port overigens lijkt te identificeren met industrie- en 
structuurbeleid. Infra-structurele voorzieningen be
horen inderdaad tot de verantwoordelijkheid van de 
overheid en dit is, in de Nederlandse geschiedenis, van 
oudsher erkend. Dijken, kanalen, wegen, landaan
winning, de aanleg van spoorwegbeddingen, onder
wijs, enzovoort zijn reeds voor de opkomst van het so
cialisme door de staat ter hand genomen; de onder
steuning van dergelijk beleid is geen prerogatief van 
enige politieke partij in ons land en wordt in allerlei 
kringen vooral getoetst op vragen betreffende doel
matigheid, kosten en alternatieven. 
Evenzo zal de eis tot een goed milieubeleid op weinig 
weerstand stuiten, behalve bij die ondernemingen en 
hun medewerkers die aan de verscherpte eisen moeten 
voldoen. Zulke belangenconflicten zijn in iedere sa
menleving aan de orde en als regel komen er slechts op 
termijn en met de nodige tussenstappen oplossingen te 
voorschijn. Met socialisme heeft dit alles weinig te ma
ken, getuige het feit dat in de Verenigde Staten dezelf
de problematiek aan de orde is en dat in dit land - ge
kenmerkt door een vrije markteconomie - de milieu
eisen als regel strenger uitvallen dan in Europa of Ne
derland. 
Hoe waardevol de beschouwingen over infrastructuur 
en milieu ook zijn, zij raken nauwelijks de eigenlijke 
industriepolitieke of structuurpolitieke vraagstukken. 
Zij horen in een rapport over Werk maken dan ook 
slechts zijdelings ter sprake te komen . Men bedrijft 
geen infrastructureel - of milieugericht beleid om 
'werk te maken'; het zijn beleidsterreinen die het wer
ken mogelijk moeten maken en zij dienen derhalve af
gestemd te zijn op de vereisten van de werkmakende 
ondernemingen en van de werkverzettende deelne
mers aan onze samenleving. De rollen hier omdraaien 
zou blijk geven van onjuist inzicht in de relaties van 
oorzaak en gevolg en tot grote fiasco's kunnen leiden 

(niemand kan thans bij voorbeeld voorspellen of de 
beëindiging van de aanleg van de Oosterseheldedam 
onze werkgelegenheid zal stimuleren op grond van de 
opgedane kennis; maar daarom is zij ook niet aange
legd). 
Het geheel overziende kom ik tot de conclusie dat in 
Werk maken veel goeds staat, dat echter voor het on
derhavige probleem niet direct relevant is, terwijl de 
bespreking van het eigenlijke vraagstuk - de indus
triële versterking en herstructurering, alsmede de er
mee verbonden werkgelegenheid - tot weinig overtui
gende stellingsnames leidt, en cruciale vraagstukken 
laat liggen. In een eerder artikel over de industriepoli
tiek heb ik dit beleid een 'lege doos' genoemd; daar
mee bedoelend dat zulk beleid een rationeel-theoreti
sche grondslag ontbeert. Het zogenaamde 'market 
failures' model, dat industriebeleid rechtvaardigt om
dat de markt vanuit verschillende gezichtspunten te 
kort zou schieten, kan niet als funderende ratio die
nen. Men leidt de veronderstelde tekortkomingen na
melijk af uit een wetenschappelijke fictie: het volledi
ge mededingingsmodel, dat door abstrahering van tijd 
en ruimte zichzelf buiten de werkelijkheid plaatst. Het 
groeicyclusmodel biedt, zo bleek uit genoemd onder
zoek (de Jong 1985-3) evenmin een grondslag. Gege
ven deze stand van zaken is uiterste terughoudendheid 
inzake overheids-stimulerend beleid jegens de indus
triële en structurele ontwikkeling geboden. De erva
ring bevestigt deze stellingname: enerzijds blijkt over
heidsbemoeienis tot niet onbelangrijke fiasco's te lei
den; anderzijds zijn ongeveer alle thans belangrijke 
Nederlandse ondernemingen ontstaan in de periode 
vóór 1914, toen het overheidsoptreden op industrieel
politiek terrein tot minimale proporties was terugge
bracht. 
Waar theorie en empirie zo duidelijk aanwijzingen ge
ven, kan men nog slechts op grond van politieke wen
sen industriebeleid verdedigen. Het is dan niet anders 
dan logisch dat de daarvoor verantwoordelijke politici 
de blaam incasseren, die de publieke opinie terecht 
aan het falen van zulk beleid toekent. 
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Theo van Lier treedt af 

Met ingang van I februari a.s. treedt Theo van Lier af 
als voorzitter van de redactie. Het is geen afscheid, 
want hij keert, na het voorzitterschap te hebben over
gedragen aan Sam Rozemond, terug in de rijen der ge
wone redacteuren. 

Wat bezielt iemand, zo vraag je je bij een korte terug
blik op Van Lier's SenD-activiteiten af, om niet min
der dan vijfendertig jaar, dat wil zeggen, vanaf 1951, 
lid van de redactie te blijven? Een definitief antwoord 
op deze vraag wordt hier niet gegeven, maar men kan 
wel constateren dat Van Lier überhaupt niet iemand is 
die van snel opstappen houdt. Hij was bijvoorbeeld 
ook 21 jaar Kamer-lid, en vervolgens dertien jaar lid 
van de Raad van State. 
Die neiging tot continuïteit kenmerkt hem ook als het 
gaat om zijn politieke opvattingen. Als 'Doorbraak
katholiek' , zoals het in het jargon heet, zeer actief in 
de katholieke werkgemeenschap van de Partij van de 
Arbeid, paarde hij een streven naar doelmatigheid, en 
een afkeer van overmatig centralistische besturing, 
aan een groot gevoel voor sociale rechtvaardigheid, in 
het bijzonder waar het de laagste inkomens betreft. 
Tot op de dag van vandaag houdt hij daaraan vast, ge
tuige bijvoorbeeld zijn pleidooien op redactievergade
ringen om als PvdA ideologisch weerwerk te leveren 
op het huidige denivelleringsstreven van rechts. 
Vooral in de eerste fase van zijn redacteur schap is hij 
in SenD menigmaal ingegaan op standpunten van an
dere democratisch-socialisten; standpunten die hij 
respecteerde, maar die hij voor bestrijding vatbaar 
achtte. Dat betrof, in 1952, Jacques de Kadt en diens 
wetenschappelijk-pragmatische, op Amerika geöriën
teerde visie, waar tegenover hij een meer normatief ge
kleurd socialisme stelde, dat op basis van humanisti
sche en christelijk-sociale waarden handelt, en dat ge
richt is op de opbouw van een welvaartsmaatschappij 
die geen 'maatschappij zonder hart' mag worden. Het 
betrof, ruim vijftien jaar later, Godfried van Benthem 
van den Bergh, die hij - we schrijven de beginperiode 
van Nieuw Links - verweet te veel nadruk te leggen 
op buiten-parlementaire acties, en de utopie van een 
door de rede geleide maatschappij na te jagen. 'De 
mens bestaat niet al/een uit rede', aldus Van Lier, die 
zijn kritiek op zijn mede-redacteur afsluit met de 
woorden: 'Ook Amsterdam en Den Haag zijn niet in 
één dag gebouwd, zelfs Wassenaar niet. ' 
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Daarnaast was en is Van Lier, zoals ook uit latere, el
ders gepubliceerde artikelen is gebleken, een goed po
litiek waarnemer. Zijn verknochtheid aan het naoor
logse verzorgingsstaat-socialisme (in zijn eigen woor
den: 'principieel belangrijke hervormingen werden 
pragmatisch geformuleerd') verhinderde hem niet om 
ook ongunstige ontwikkelingen waar te nemen en 
scherp onder woorden te brengen. 'Het laatste 
kabinet-Drees', zo schrijft hij in 1967, 'tot stand geko
men na de grootste verkiezingsoverwinning van de 
PvdA (32, 7%), had in wezen al geen mogelijkheden 
meer om een politiek van maatschappelijke hervor
ming, zelfs niet langs de weg van langzame geleidelijk
heid door te voeren. ' En: 'De geschiedenis van 1956 
kan ons intussen voor vandaag een duidelijke les Ie
ren: dat de kansen voor een radicaal- vooruitstrevende 
politiek niet alleen afhangen van het stempercentage 
dat de Partij van de Arbeid weet te behalen. Maar het 
hangt onder meer ook af van de politieke constellatie 
waarin zich die 20-30% van de kiezers bevinden, die, 
hoewel niet op de PvdA stemmende toch voorstanders 
zijn van zo 'n politiek, of van een verwante politiek. ' 
Vervang' 1956' door' 1986' , en de evaluatie door het 
partijbestuur van de laatste Tweede-Kamerverkiezin
gen (alweer: een grote overwinning) had achterwege 
kunnen blijven. 

Na zijn benoeming tot lid van de Raad van State heeft 
Van Lier, conform de opvatting die hij over de uit
oefening van zijn ambt huldigde, eigenlijk niet meer in 
SenD gepubliceerd. In 1976 volgde hij J. van der Lee 
op als voorzitter van de redactie. Die taak heeft hij 
steeds nauwgezet vervuld; streng soms, en niet zonder 
de klok uit het oog te verliezen, maar steeds met ple
zier en vol hartelijkheid jegens zijn mede-redacteuren. 
Niet alleen bedanken zij hem hiervoor; zij hopen ook 
dat hij een actief redacteur blijft, en dat hij zich, na 
zijn recente vertrek bij de Raad van State (waarop het 
artikel in dit nummer een soort toegift vormt) weer 
eens in het debat over socialistische politiek zal willen 
mengen. 

We maken van de gelegenheid gebruik om het vertrek 
van een andere redacteur, Henne Pauli, aan te kondi
gen, en hem te bedanken voor het werk dat hij voor 
SenD heeft verricht. (pk) 
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De adviezen van de Raad van State 

Aan het eind van de zestiger jaren zei de oud-minister 
president Cals mij eens: 'We zijn het in de Staatscom
missie voor de openbaarheid eens geworden over de 
openbaarmaking van de adviezen van de Raad van 
State'. Als Kamerlid een beetje geschrokken ant
woordde in toen: 'A Is jullie dat college met alle geweld 
belangrijk willen maken, dan moet je vooral zo 'n 
voorstel doen. 'Later ben ik hier wat anders tegenaan 
gaan kijken. 
Sinds 1814 is het de voornaamste taak van de Raad 
van State om advies uit te brengen aan de regering over 
de ontwerpen van wet en van algemene maatregel van 
bestuur. We weten niet beter of het hoort zo, maar de 
plicht van de regering om advies te vragen is lang niet 
altijd algemeen toegejuicht. In 1848 heeft de toenmali
ge regering (het kabinet-Thorbecke was toen in func
tie) zich de grootst mogelijke moeite moeten geven om 
een zeer onwillige Tweede Kamer zover te krijgen dat 
zij haar bezwaren tegen deze advisering en tegen het 
voortbestaan van de Raad van State opgaf. Oud heeft 
dit in zijn boek: Het Constitutioneel recht van het Ko
ninkrijk der Nederlanden (1967) beschreven en er op 
gewezen, dat de instelling van de ministeriële verant
woordelijkheid de behoefte aan de Raad en zijn advie
zen had doen verminderen. Vóórdien nam de Koning 
zelf de beslissingen over de in te dienen wetsontwerpen 
en had hij behoefte aan een persoonlijk adviescollege. 
Nu de ministers de verantwoordelijkheid kregen voor 
de regeringstaak ten aanzien van de wetgeving hadden 
deze, geholpen door hun departementsambtenaren, 
de Raad van State veel minder nodig. Volgens Oud 
waren de adviezen van de Raad waardevol geweest 
omdat zij gegeven waren uit het oogpunt van 'alge
meen beleid', maar juist op dit punt konden de mi
nisters van de Raad van State moeilijk iets nieuws Ie
ren. Bovendien meende hij dat het in het leven roepen 
van allerlei gespecialiseerde adviesorganen, elk op hun 
gebied méér deskundig dan de Raad van State, dat col
lege zo langzamerhand wel overbodig had gemaakt. 
De praktijk heeft echter anders geleerd. Er is welis
waar veel deskundigheid van raadgevers, maar geen 
overzicht over het geheel en geen eenheid van beleid. 
Bekend is het gezegde dat we de 'Republiek der Zeven 
Verenigde Nederlanden' hebben vervangen door 'Het 
Koninkrijk der Veertien Onverenigde Departemen
ten'. Geklaagd wordt over 'de veertien wetsfamilies' 
(het zijn er sinds 1982 dertien) met hun eigen stijl, aan
dachtsgebieden, belangen en gezichtspunten. Natuur
lijk probeert het kabinet onder leiding van de minister
president daar verbetering in te brengen, maar zelfs de 
beste minister-president kan dit werk alleen niet kla
ren. Juist voor de noodzakelijke harmonisatie van de 
wetgeving is het daarom goed dat er een adviesorgaan 

als de Raad van State is om daar werk van te maken. 
Dit college beziet de wetgeving juist als één geheel, 
daarom is het ook de laatste adviesinstantie. De Raad 
brengt pas advies uit als de adviezen van de andere 
(gespecialiseerde) adviesorganen binnen zijn. Hij kan 
dan ook controleren of daarmee door de ministers en 
staatssecretarissen voldoende rekening is gehouden. 
Bovendien is het zo dat er echte 'wetgevingsdeparte
menten' zijn, waar een grote deskundigheid op het ge
bied van wetgeving aanwezig is, maar ook andere 
waar men nog het een en ander, en soms heel véél op 
dit gebied moet leren. Daarbij moet men toch ook in 
het oog houden dat er vaak onder grote druk moet 
worden gewerkt aan nieuwe wetgeving; het parlement 
en de openbare mening dringen op spoed aan, de de
partementsleiding brengt de druk over op de ambtena
ren. Er moet dan met te grote haast, dus slordig wor
den gewerkt. De leek heeft er vaak geen voorstelling 
van hoe omvangrijk en ingewikkeld onze wetgeving is. 
Foutloos daaraan iets toe te voegen of daarin iets te 
wijzigen vergt grote deskundigheid, opmerkzaamheid 
en 'gezette overweging'. Het is ook heel vaak geen 
werk dat door een paar mensen kan worden gedaan, 
maar een samenwerkingsproject van een aantal teams 
van deskundigen. 
Het is daarom naar mijn mening heel nuttig dat er een 
lichaam is als de Raad van State, waarin kennis is ver
zameld van de werking van onze parlementaire demo
cratie en dat toch op enige afstand staat van het poli
tieke gewoel, dat als taak heeft de kabinetsvoorstellen 
op het gebied van de wetgeving door te lichten en op 
deugdelijkheid te bekijken, alvorens de regering deze 
naar de Tweede Kamer stuurt (wetsontwerpen) of in 
het Staatsblad bekend maakt (algemene maatregelen 
van bestuur). Dit college heeft geen enkele beslissings
bevoegdheid ten aanzien van de wetgeving, deze is in 
ons staatsbestel uitsluitend voorbehouden aan rege
ring en Staten-Generaal. Regering en Staten-Generaal 
zijn dan ook veel belangrijker dan de Raad van State, 
maar deze laatste zou toch moeilijk kunnen worden 
gemist. 

Hoe wordt de taak van advisering uitgeoefend? 
In de wet wordt helemaal opengelaten aan welke crite
ria de Raad van State de wetgevingsvoorstellen van het 
kabinet moet toetsen. De Raad heeft dat dus geleide
lijk zelf ingevuld. Nu de adviezen alle worden gepubli
ceerd kan iedereen die er in geïnteresseerd is zelf na
gaan hoe de Raad dat heeft gedaan. Maar ook dit is 
niet meer een simpele zaak, niet iets wat je op één 
blaadje papier kunt neerschrijven. Een volledige uit
eenzetting van de toetsingspunten zou langzamerhand 
een boekdeel vergen . 

Th.J.A.M. van Lier 
Oud-lid van de Raad van 
State; voorzitter van de 
redactie van SenD 
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Men kan hierbij een onderscheid maken tussen de in
houd van de wetgevingsvoorstellen (waar gaat het om) 
en hun vorm (hoe is het onder woorden gebracht). 
Wat de vorm betreft zijn bij voorbeeld van belang: de 
duidelijkheid, de consistentie, de overzichtelijkheid 
van de indeling enz. 
Zowel vorm als inhoud kunnen worden geraakt als het 
gaat om de harmonisatie. Rechtsbescherming, straf
bepalingen, vergunningsbepalingen, overgangsrege
lingen en nog veel andere zaken die in veel wetten 
voorkomen behoren in beginsel overal volgens het
zelfde patroon te worden geregeld, dat maakt het voor 
burgers en overheden iets gemakkelijker de steeds 
groeiende stapel van de wetgeving te hanteren. Afwij
kingen mogen alleen worden toegelaten voor zover de 
aard van de materie die nodig maakt (en dat moet dan 
worden gemotiveerd). Hier zijn ook van belang de 
, Aanwijzingen voor de wetgevingstechniek' , vastge
steld door de minister-president (voor het laatst in 
1984, het zijn 153 punten op 26 bladzijden). De wetge
vingsambtenaren behoren deze in acht te nemen; 
meestal doen zij het ook maar je kunt er niet altijd op 
rekenen . 
De toetsing van de inhoud van de voorgestelde regelin
gen is in de regel van groter belang dan die van de 
vorm. Een zwaarwegend punt is het uiteraard wanneer 
strijdigheid met de Grondwet (of het Statuut van het 
Koninkrijk) moet worden geconstateerd. Volgens ons 
rechtstelsel is de rechter niet bevoegd te onderzoeken 
of de wet in strijd is met de Grondwet; alleen de rege
ring en de Staten-Generaal moeten dit punt bewaken. 
Het is dus ook voor de Raad van State een zaak van 
groot belang om hierop bij de advisering te letten. Van 
minstens even groot belang is strijd met internationale 
verdragen (en daarop gebaseerde bindende besluiten) 
vooral als het gaat om verdragen met betrekking tot de 
rechten van de mens. In de afgelopen jaren is meerma
len door de Raad een dergelijke strijd geconstateerd 
(bijvoorbeeld met de 'derde richtlijn' van de EG over 
gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de so
ciale verzekering en met het verdrag nr. 87 van de In
ternational Labour Organisation (ILO) over de vrij
heid van vakorganisaties bij de regeling van arbeids
voorwaarden voor 'trendvolgers'). Bij sommige inter
nationale verdragen, bij voorbeeld het EG-verdrag, 
kan zelfs de vraag rijzen of de Nederlandse wetgever 
nog wel bevoegd zou zijn om bepaalde regelingen te 
maken (bij voorbeeld over prijzen van landbouwpro
dukten). 
Strijdigheid met de wet kan alleen aan de orde komen 
bij algemene maatregelen van bestuur, en hier is de 
rechter wèl bevoegd om die te toetsen aan de wet. Ziet 
de rechter strijdigheid, dan zal hij tot gehele of gedeel
telijke onverbindendheid van de regeling moeten 
besluiten. Meent de Raad dat dit het geval is dan dient 
hij hiervoor te waarschuwen. (Komt een wet in strijd 
met een vorige wet, dan geldt de nieuwe wet; het is wel 
slordig en verwarringwekkend als de oude wet niet 
wordt ingetrokken of gewijzigd wanneer er nieuwe en 
andere bepalingen gaan gelden - dit behoort wèl te 
worden opgemerkt). 
Alle andere toetsingen die nog dienen te worden ge-
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daan worden tegenwoordig meestal ondergebracht 
onder het hoofd: 'beginselen van behoorlijke wetge
ving', dit naar analogie van de 'beginselen van be
hoorlijk bestuur' die door de administratieve rechter 
volgens de wet als toetssteen moeten worden aange
legd aan het handelen ('beschikken') van de overheid. 
Er zijn een aantal van die beginselen: bij voorbeeld het 
gelijkheidsbeginsel, het vertrouwensbeginsel (gewekte 
verwachtingen moeten worden gehonoreerd), het be
ginsel van de rechtszekerheid, van de zorgvuldige be
handeling, van de voldoende motivering, enzovoort. 
Het vaststellen dat een dergelijk beginsel is geschon
den zal in de regel leiden tot vernietiging van de over
heidsbeschikking door de rechter. 
Een dergelijke toetsing mag de rechter niet aan de wet 
aanleggen, voorzover deze tenminste niet reeds uit bij 
voorbeeld de verdragen over de rechten van de mens 
zouden voortvloeien. Hier volgen een aantal voorbeel
den van de toepassing van beginselen van behoorlijke 
wetgeving: 
I. Als iets geregeld moet worden dan moet dit in begin
sel in een wet worden geregeld. Ingewikkelde uitvoe
ringsmaatregelen die snel moeten kunnen worden ge
wijzigd kunnen in een algemene maatregel van bestuur 
worden opgenomen. Delegatie naar de minister of een 
andere autoriteit moet tot het onvermijdelijke worden 
teruggebracht. 
2. Gelijke gevallen moeten gelijk worden behandeld. 
Dus als een gehuwde man een AOW-pensioen krijgt 
wanneer hij 65 jaar wordt, dan ook een gehuwde 
vrouw die deze leeftijd bereikt. Dat brengt ook mee 
dat ongelijke gevallen ongelijk dienen te worden be
handeld naar evenredigheid met het verschil. 
3. Gerechtvaardigde verwachtingen behoren te wor
den geëerbiedigd: bij een verlaging van de maximum 
leeftijd voor de vervulling van een bepaald ambt bij 
voorbeeld moet men degenen die reeds in functie zijn 
in een dergelijk ambt in principe van zulk een bepaling 
uitsluiten, althans vanaf een bepaalde leeftijd. 
4. Je moet er op kunnen rekenen dat de wet van kracht 
blijft tot hij wordt gewijzigd of ingetrokken. Dus: 
geen bepalingen met terugwerkende kracht als die be
paling een verslechtering voor de burger inhoudt. 
5. Aan de overheidsinstanties mogen geen grotere be
voegdheden gegeven worden dan die werkelijk nodig 
zijn. Dus bij voorbeeld geen recht van parate executie 
van een vordering van de overheid als deze betwist 
wordt (ik denk hierbij aan het wetsvoorstel tot wijzi
ging van de verhaalsbepalingen in de algemene bij
standswet dat door de Eerste Kamer is verworpen). 
Met de beginselen van behoorlijk bestuur verwant is 
het redelijkheidsbeginsel: als de rechter tot het oordeel 
komt dat een overheidsinstantie een beschikking in re
delijkheid niet had kunnen nemen dan wordt deze ver
nietigd. Geldt dit ook als een verplichting van de wet
gever? Ik ben van opvatting dat dit het geval is. Er zou 
van een dergelijke onredelijkheid bij voorbeeld sprake 
zijn als een wet een schrijnende onrechtvaardigheid te
weeg zou brengen. Ik kan me echter moeilijk voorstel
len dat de Nederlandse wetgever in normale omstan
digheden tot zoiets in staat zou zijn. Mocht het echter 
ooit gebeuren dan zou de Raad dat moeten opmerken 
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en tot een zeer kritisch oordeel komen . 
Een andere vraag is of de Raad van State bij zijn advi
sering ook een beoordeling mag geven van het wetge
vingsbeleid of van een ander onderdeel van het beleid 
van het kabinet. Als men op de hierboven vermelde 
toetsingsregels let dan is het mijns inziens duidelijk dat 
daarbij in feite meestal mede een oordeel over wetge
vingsbeleid wordt gegeven. Wanneer de Raad zo'n 
oordeel niet meer zou mogen geven dan zou de advise
ring zich in de praktijk slechts tot het aanwijzen van 
louter technische gebreken in de wetgevingsvoorstel
len moeten beperken. Ik vraag mij af of je daarvoor 
een 'Raad van State' nodig zou hebben, men zou dan 
toch wel met een 'College voor punten en komma's' 
kunnen volstaan. 
Men hoeft er echt niet bang voor te wezen dat de Raad 
er op uit zou zijn beleidsoordelen te geven om louter 
partijpolitieke redenen. Dat hij dit niet zal doen, daar 
is al de gemengde politieke samenstelling van dit or
gaan borg voor. Maar nog belangrijker is dat iedereen 
weet (dus ook de staatsraden) dat de bepaling van de 
landspolitiek aan regering en parlement is voorbehou
den. 
Er is overigens een deel van de wetgeving waarbij de 
Raad er niet aan ontkomt om in hoofdzaak beleidsop
merkingen te maken, namelijk de wetgeving betref
fende de Rijksbegroting. De ontwerpen hiervan berei
ken de Raad van State zo vlak voor Prinsjesdag dat hij 
zich tot de hoofdlijnen moet beperken, die in de 'mil
joenennota' worden beschreven. Soms is door de 
Raad kritiek uitgeoefend op centrale punten van het 
beleid, daar waren dan (uiteraard) ook sterke redenen 
voor, (ik denk hierbij aan de tijd van het eerste 
kabinet- Van Agt, toen het begrotingstekort elk jaar 
opnieuw toenam evenals de collectieve lastendruk en 
de werkloosheid, terwijl men juist had toegezegd het 
tegenovergestelde te bevorderen) . 
Als er geen redenen zijn om opmerkingen over het be
leid te maken, en dat is vaak het geval, dan blijven der
gelijke opmerkingen ook achterwege. Een tussenvorm 
is soms dat kritiek wordt uigeoefend op gebreken in de 
motivering van een voorstel of van een onderdeel 
daarvan. Bij vele ontwerpen echter die aan de Raad 
worden voorgelegd blijven de echte politieke beslis
punten die daarin zijn vervat in het advies onbespro
ken omdat de deugdelijkheid van deze voorstellen op 
die punten niet in geding is . 
De adviezen monden allen uit in een slotuitspraak (het 
'dictum') waarbij een van zes verschillende formule
ringen wordt gebruikt. Wanneer er geen enkele reden 
is om opmerkingen te maken (een zogenaam 'blanco' 
advies) dan wordt aan de Kroon meegedeeld dat het 
college zich met het voorstel kan verenigen. Als er wel 
opmerkingen gemaakt worden maar niet van ernstige 
of grondige aard, dan wordt daarvoor aandacht ge
vraagd, zijn ze van meer ingrijpende aard dan wordt 
gevraagd daarmee rekening te houden. Is er sprake 
van ernstige kritiek op belangrijke onderdelen, dan 
wordt verzocht het voorstel niet eerder naar de Twee
de Kamer te zenden dan nadat met die opmerkingen 
rekening is gehouden. De meest negatieve uitspraken 
bevatten het advies om het voorstel 'niet aldus ' of 

'niet' naar de Tweede Kamer te zenden. Deze negatie
ve uitspraken behoren tot de uitzonderingen , maar zij 
komen elk jaar toch een aantal malen (op de zeven- tot 
achthonderd adviezen) voor. 

Wat voor resultaat hebben de adviezen? 
Vroeger, toen de adviezen niet openbaar werden ge
maakt was dat een geheim, behalve voor degenen die 
deel hadden uitgemaakt van een kabinet , of zelf 
staatsraad waren geweest. Deze laatsen waren immers 
ook bekend met het 'nader rapport' dat de bewindslie
den aan de Koningin schreven met hun oordeel over 
's Raad advies . Er was dus voor de staatsrechtsgeleer
den ruimte voor gissingen en veronderstellingen. Oud, 
lange tijd parlementariër, vatte zijn oordeel samen 
met de volgende zin: 'Zij (de adviezen) werden ont
vangen, gelezen, er werd een rapport aan de Kroon 
over geschreven, maar daar bleef het dan ook in de re
gel bij. Dat zij verandering zouden brengen in het mi
nisterieel beleid, mocht bij voorbaat (cursivering van 
mij) uitgesloten worden geacht' (pagina 457 in zijn 
eerder genoemd werk). Oud beriep zich onder meer op 
andere staatsrechtsgeleerden als Buys, Struycken en 
Heemskerk. Als enige uitzondering noemde hij Kra
nenburg, die als lid van de Staatscommissie van 1936 
voor een grondwetsvoorziening (1938) van andere le
den van die commissie die minister waren of geweest 
waren vernomen had dat deze de adviezen wel degelijk 
wisten te waarderen. Op hun gezag verklaarde de com
missie dan ook dat zij 'niet gaarne in overweging zou 
geven, den Raad van State uit te schakelen bij de wet
gevingsprocedure ' (t.a .p ., blz . 474) . Oud wees erop 
dat de Raad in het bijzonder was samengesteld uit 
oudere staatslieden aan wie men een aanvulling op 
hun karig pensioen gunde. Er was toen geen leeftijds
grens, er waren toen staatsraden van ver in de tachtig. 
In 1934 werd een leeftijdsgrens (voor nieuwe leden) 
vastgesteld van 75, en in 1976 van zeventig jaar. (In 
1926 was de gemiddelde leeftijd van de staatsraden 
ruim 68 jaar, thans ruim 61 jaar). 
Ik heb de 'oude tijd' niet meegemaakt, wel heb ik ze
ven jaren als staatsraad gediend voordat de adviezen 
openbaar moesten worden gemaakt. Mijn herinnering 
wijkt duidelijk afvan Oud's oordeel, al zou ik niet wil
len beweren dat er toen optimaal met de adviezen reke
ning werd gehouden. In de naoorlogse tijd was er veel 
ten gunste veranderd in de samenstelling en de werk
wijze van de Raad . De Vice-president Beel, en zijn op
volger Ruppert hadden veel gedaan om de kwaliteit 
van het werk van de Raad te verhogen . 
De mate waarin in die tijd 's Raads adviezen ernstig 
werden genomen varieerde nogal. Voor een deel hing 
dat natuurlijk af van de aard en de kwaliteit van het 
advies; dit laatste had weer veel te maken met de des
kundigheid van het lid of de leden die het advies had
den voorbereid en die kon wel eens uiteenlopen. Meer 
dan tegenwoordig werden er ook blanco-adviezen 
('adviezen conform') uitgebracht. Suggesties die een 
verbetering in wetstechnische of formele zin beteken
den werden vaak overgenomen, suggesties daarente
gen die de inhoud van de regeling raakten werden nog
al eens (niet altijd) 'weggeschreven', vooral als het om 
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een duidelijke beleidskeuze ging. De instelling van de 
betrokken minister of staatssecretaris (en diens staf!) 
was hierbij ook van belang. 
Er is wel eens opgemerkt dat het opvolgen van de ad
viezen zou worden gediend met het vragen van advies 
in een eerder stadium van de voorbereiding van het 
wetgevingsvoorstel, namelijk voordat het kabinet er 
zich in eerste instantie over heeft uitgesproken. Wan
neer het kabinet in zijn geheel zich over het onderwerp 
heeft gebogen en een eerste standpunt heeft ingeno
men zou het zich daarvan moeilijk meer los kunnen 
maken. Ik meen dat dit geen belangrijk punt is, zeker 
niet nu de adviezen openbaar worden gemaakt en in 
het kabinet is afgesproken dat het ontwerp na een nog
al negatief advies van de Raad opnieuw onderwerp 
van beraadslaging in het kabinet zal vormen. 
Sinds 1 mei 1980 is er echter veel veranderd, vanaf die 
datum worden de adviezen openbaar gemaakt. Wie de 
'witte' stukken ontvangt die bij het wetsontwerp ho
ren krijgt nu ook de 'blauwe' stukken bevattende de 
adviezen van de Raad van State en de nadere rappor
ten. Als er wijzigingen in het ontwerp zijn aangebracht 
wordt de oorspronkelijke versie (zoals aan de Raad 
toegezonden) ook bijgevoegd. 1 De pers pleegt aan die 
blauwe stukken aandacht te geven en de kamerleden 
die bij de behandeling van het wetsontwerp zijn be
trokken kunnen ook de opmerkingen van de Raad en 
de reactie daarop bestuderen. 
Het feit dat de publieke opinie en de Kamerleden thans 
ook van de adviezen van de Raad op de hoogte worden 
gesteld betekent een belangrijke verandering: de ad
viezen krijgen een grotere invloed. Men kan wel aan
nemen dat de Raad met het oog hierop zijn adviezen 
nog grondiger is gaan voorbereiden en de ontwerpen 
stelselmatiger aan een groot aantal ijkpunten is gaan 
toetsen. De bewindslieden zullen de gemaakte opmer
kingen niet licht 'wegschrijven' en wanneer zij die niet 
willen of kunnen overnemen zullen zij dat in de regel 
zo sterk mogelijk motiveren. In de recente jaarversla
gen van de Raad van State kan men lezen dat ongeveer 
twee derde deel van de gemaakte opmerkingen door de 
bewindslieden worden overgenomen. 2 

Belangrijker dan het voorgaande is echter dat het par
lement in de loop van de behandeling van een wetsont
werp alle gelegenheid heeft om door het kabinet niet 
overgenomen punten van 's Raads advies voor 'eigen 
rekening' te nemen indien het 't daarmee eens is. Hier
bij zijn de mogelijkheden van de Tweede Kamer in 
verband met het haar toekomend recht van amende
ment groter dan die van de Eerste Kamer. 
De wetgeving komt in ons land tot stand 'in gemeen 
overleg tussen regering en Staten-Generaal'. De be
windslieden weten dat zij tijdens dit proces in de regel 
concessies moeten doen. Het is een vaak langdurig 
proces, met een schriftelijke voorbereiding (soms met 
re- en dupliek), daarna vaak een mondeling overleg en 
tenslotte de openbare behandeling. Het is dan een 
kwestie van prudentie en onderhandelingstaktiek 
wanneer en hoeveel concessies er worden gedaan. Het 
kabinet zal in de regel aarzelen om in de beginfase 
reeds al het 'wisselgeld' uit te geven. Maar even onver
standig als te vroeg te veel toegeven kan het 'te weinig 
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en te laat' blijken. Daarom is het nader rapport toch 
niet het laatste woord waarnaar het effect van de ad
viezen van de Raad moet worden afgemeten. 
Met dit alles wil ik natuurlijk niet zeggen dat de op
merkingen van de Raad van State de parlementaire be
handeling van een wetsontwerp beheersen. In de regel 
komt daarbij veel meer aan de orde waarover de Raad 
heeft gezwegen. Maar meer dan eens blijken zijn op
merkingen ook in die fase van betekenis. De eenstem
migheid van de adviezen van de Raad is hierbij een 
factor van belang. 
Anders dan vele andere advies lichamen van de rege
ring, zoals bij voorbeeld de Sociaal Economische 
Raad, pleegt de Raad van State unanieme adviezen uit 
te brengen. De leden van de Raad hebben wel de be
voegdheid om een minderheidsadvies uit te brengen 
(art. 24 van de Wet op de Raad van State) 'hetwelk bij 
het advies van de Raad wordt gevoegd', maar zij zijn 
verstandig genoeg om zich zo op te stellen dat een min
derheid niet gedwongen wordt een afwijkend advies 
uit te brengen (in de tijd - sinds 1973 - waarin ik van 
dit college deel uitmaakte is het nooit gebeurd). Wat 
voor nut zouden de adviezen van de Raad nog hebben 
als zij, zoals de voorlopige verslagen van de Tweede of 
Eerste Kamer een staalkaart van onderling afwijkende 
politieke standpunten te zien zouden geven? Daar zit 
niemand op te wachten en bovendien kunnen de beide 
kamers der Staten-Generaal dat veel beter doen dan de 
Raad van State. 
Dit college is, hoewel niet 'democratisch gekozen' 
toch bij benoeming ongeveer samengesteld volgens de 
verdeling van de grote politieke stromingen in de 
Tweede Kamer (zij het dat 'politiek links' enigermate 
onderbedeeld is vergeleken met 'politiek rechts'). De 
leden hebben dus in overgrote meerderheid een uit
gesproken politieke overtuiging, die zij in hun vorige 
loopbaan vaak ook hebben moeten uitdragen, maar 
lid van de Raad van State geworden nemen zij enige 
afstand van de dagelijkse politieke strijd. Zonder hun 
politieke beginselen te verloochenen proberen zij toch 
telkens opnieuw boven partijpolitieke verschillen uit 
vast te stellen wat deugdelijke wetgeving is, rekening 
houdende met de belangen van de samenleving en al
gemeen geldende waarden. 

Noten 
1. De adviezen over ontwerpen van algemene maatregelen 

van bestuur (amvb) worden gepubliceerd in een bijlage 
van de Nederlandse Staatscourant. Men moet zich daar
op afzonderlijk abonneren . Mijn indruk is dat hier min
der aandacht voor bestaat. Als ik gelijk heb is dat jam
mer, want de amvb's passeren het parlement niet. Kriti
sche belangstelling van parlement en publieke opinie is 
dus wel wenselijk. 

2. Volgens R. Bakker (in het tijdschrift Regelmaat, voor
jaar 1986) leidde een door hem ingesteld onderzoek tot de 
conclusie dat van de opmerkingen die primair gericht wa
ren op een verandering in het wetsvoorstel, bijna vijftig 
procent, en van de opmerkingen gericht op het aanbren
gen van een verandering in de toelichting bijna vijfenze
ventig procent door het kabinet werd opgevolgd . 
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De terugkeer van de American Dream 

Het gerucht wil dat zowel in enige burelen van het Pen
tagon, het Amerikaanse ministerie van Defensie, als 
bij Buitenlandse Zaken in Washington op de avond 
van de 21e mei, vorig jaar, een zucht van verlichting is 
opgegaan en een enkele champagnekurk heeft ge
knald, toen de coalitie van minister-president Lubbers 
de Kamerverkiezingen bleek te hebben gewonnen. Al
dus zou de uitvoering van het in november 1985 geno
men besluit over de kruisraketten 'gewoon' door kun
nen gaan; al het werk om de Nederlandse regering zo
ver te krijgen, gecoördineerd door de ambassade te 
Den Haag, was niet voor niets geweest. 
HeelÏuidruchtig is de zucht niet geweest - zo belang
rijk is Nederland nu ook weer niet - en het was in elk 
geval alweer over, toen ik een dag of vij f later voor het 
eerst van mijn leven het Department of State betrad. 
De voor de Benelux verantwoordelijke ambtenaar 
moest nog eens met nadruk opmerken, dat 'natuur
lijk' ook een coalitie met de Partij van de Arbeid als 
een goed bondgenoot zou zijn beschouwd. Het feit dat 
het apart werd gezegd was in wezen veel betekenend. 
De toon van de man was trouwens iets te zelfverze
kerd, maar dat kan ook diens imborst zijn geweest. 
Toch had men zich in die beide departementen niet zo 
veel zorg behoeven te maken. Immers er waren niet al
leen interessante maar ook voorspelbare overeenkom
sten in de uitslag van de Amerikaanse presidentsver
kiezingen, eind '84 en die voor de Tweede Kamer, dit 
voorjaar. Niet de oppositie tegen harde bezuinigings
maatregelen - vooral ten koste van de laagste inko
mens - had in beide landen gewonnen, maar juist de
genen die voor die bezuinigingen verantwoordelijk 
waren. 

Hoezo, voorspelbaar? Een aantal Amerikaanse politi
cologen had al in 1985, na hun aanvankelijke verba
zing, vastgesteld dat die uitslag helemaal niet zo won
derlijk was. Hun analyse hield in, dat in het gedrag 
van de kiezers niet die bezuinigingen beslissend waren 
geweest, maar het economisch herstel sinds 1982 en, in 
het bijzonder, in het laatste jaar vóór de verkiezingen. 
Hun conclusie was dat, indien een aantal kerngege
vens zoals inflatie, koopkracht, werkgelegenheid en 
groei, zich in dat laatste jaar gunstig ontwikkelden een 
zittend president de overwinning niet kon ontgaan . 
Eigenlijk bleek dat al een hele tijd zo en konden zeges 
als die van Johnson in '64, Nixon in '72 en nu dus die 
van Ronaid Reagan daarmee zeer wel worden ver
klaard. 
In een aantal landen in Europa had zich sedertdien on
geveer hetzelfde verschijnsel voorgedaan: waar het 
slecht ging, verloor de zittende meerderheid, waar het 
goed ging (of liever, beter dan voorheen) won zij. 

Meest recente voorbeelden: België ('85), waar de coa
litie-Martens triomfeerde en Spanje ('86) waar de so
cialisten wonnen. Het kiesgedrag mag dan in Europa, 
naar onze eigen klassieke maatstaven, hoofdzakelijk 
'zwevend' zijn geworden. In feite betekent dit, dat 
oude sociologische categorieën in het stemgedrag, zo
als religie en klasse aan invloed hebben verloren en in
trinsiek politieke factoren - zoals de welvaartsper
ceptie - aan voorspellend belang hebben gewonnen. 
Lubbers' victorie was dus redelijkerwijze voorspel
baar, al zal niemand de omvang van zijn winst hebben 
voorzien. Dezelfde economische data die Reagan had
den 'geholpen' werkten nu in Lubbers' voordeel. 
In diverse Amerikaanse publikaties is, nog betrekke
lijk recent, aan het verschijnsel van de 'political busi
ness cycle' aandacht gegeven. Een studie over de lan
gere termijn is te lezen in een bundel, geredigeerd door 
John Chubb en Paul Peterson, The new direetion in 
Ameriean polities l , waarin de politicologen Kiewiet 
en Rivers de overwinning van Reagan verklaren . Een 
analyse van alleen de laatste presidentsverkiezingen, 
van overeenkomstige aard, komt van Ferguson en Ro
gers in The Atlantic. 2 Beide koppels auteurs hebben 
er, bij alle eensgezinsheid in hun conclusies, overigens 
een verschillende bedoeling mee. Kiewiet en Rivers 
willen laten zien dat de kiezers, voor welvaart kiezend, 
daarmee nog niet 'voorgoed' voor een nieuwe politiek 
hebben gekozen (zoals de beide redacteuren van de 
bundel menen) maar bij economische neergang in '88 
best kunnen terugkeren naar de Democraten. Fergu
son en Rogers willen waarschuwen voor een Democra
tische ruk naar rechts. Hun verlies in '84 heeft met hun 
voorkeuren niets te maken, aldus de beide auteurs. 
Juist hun gebrek aan een sociaal-economisch alterna
tief heeft extra aan hun verlies bijgedragen. Want nog
maals, de Amerikaanse burgers kozen voor Reagan 
ondanks in plaats van dankzij diens bezuinigingspoli
tiek. De Amerikaanse kiezer is, aldus Ferguson en Ro
gers, blijkens regelmatig opinie-onderzoek helemaal 
niet naar rechts opgeschoven en vindt Reagan's bezui
nigingen bovendien rijkelijk onbillijk. 
De vraag is dan natuurlijk: in hoeverre kan men een 
president reëel verantwoordelijk stellen voor het eco
nomische herstel? Daarover wordt zeer verschillend 
gedacht. Kiewiet en Rivers neigen zelf naar de conclu
sie, dat de invloed van de president maar zeer beperkt 
is en dat Reagan dus hoofdzakelijk geluk heeft gehad . 
De Amerikaanse economie is immers lang niet meer de 
autarkie die zij ooit is geweest en haar producenten 
hebben, zowel op de binnenlandse markt als in de ex
port, zwaar te concurreren met Europese landen en 
een aantal staten in de Pacific. 
De oud-directeur van het Office for Management and 
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the Budget (OMB), David Stockman, gaat in de me
moires over zijn periode in dienst van Reagan (1981-
1985) nog verder. 3 Als het aan de president had gele
gen (en vooral aan diens naaste adviseurs en ministers) 
was het in de VS zelfs één grote bende geworden. Het 
planmatig herstructureren van de economie volgens 
aanbod-economische normen liep immers uit op een 
fiasco. Wel werden namelijk de belastingen drastisch 
verlaagd, maar niet de overheidsuitgaven behalve de 
meest kwetsbare. (Voornamelijk de uitkeringen dus.) 
Vroeg of laat, aldus Stockman, zal zich dat op het ge
heel van de Amerikaanse economie wreken: het huidi
ge overheidstekort slokt namelijk twee derden van de 
nationale besparingen op. 
Tussenbeide: dat werpt een eigenaardig licht op de 
verkiezingsoverwinning in Nederland van Lubbers 
c.s. Als de Amerikaanse president de economie al niet 
meer (planmatig) naar zijn hand kan zetten (hoewel 
dat precies was wat hij wilde met de 'Reagan revol
ution'), hoeveel te minder geldt dat dan niet voor een 
Nederlandse regering? Ook de oppositie kan dus maar 
beter voorzichtig zijn met de neiging de economische 
ontwikkeling geheel of grotendeels aan het regerings
beleid toe te schrijven: het klopt niet en het geeft on
verdiende winst aan de tegenstander. 
Analyses als de hiervoor gereleveerde reduceren in fei
te politieke verandering en vernieuwing tot conjunctu
rele verschijnselen, grotendeels afhankelijk van eco
nomische conjunctuurbewegingen. De door Stock
man beschreven ervaringen in het Witte Huis lijken 
zulke analyses slechts te bevestigen: van meer funda
mentele veranderingen komt in feite weinig terecht. 
Bestaat de 'Reagan-revolution' dan uitsluitend uit 
electorale retoriek? Was het dan niet zo dat met Rea
gan een president van hoog ideologisch gehalte het 
Witte Huis betrad? Is er soms geen aanzienlijke uit
breiding te constateren van armoede-verschijnselen? 
Met andere woorden, is er misschien niet toch iets 
meer met de Verenigde Staten aan de hand dan een tij
delijke politieke conjunctuurverandering sedert 1980 
en duidt het presidentschap van Reagan wellicht niet 
toch op meer belangrijke, en vooral meer dan con
juncturele, wijzigingen in het Amerikaanse politieke 
systeem? In dit betoog stel ik mij voor drie vragen ter
zake meer specifiek aan de orde te stellen: 
I. Is het inderdaad Reagans beleid geweest dat, naar 
redelijke schatting, veertig tot vijftig miljoen Ameri
kanen (inclusief illegale migranten) tot armoede heeft 
gebracht, zoals vaak wordt beweerd? 
2. Heeft het optreden van president Reagan inderdaad 
de Amerikaanse politiek een nieuwe richting doen in
slaan? 
3. Is er, eventueelonafhankelij k van Reagans presi
dentschap, sprake van belangrijke politieke verande
ringen in de Verenigde Staten? 

Nieuwe armoede 
Het is nog maar zo'n twintig jaar geleden dat Michael 
Harrington het welvarende 'suburbia' in de Verenigde 
Staten opschrikte met The other America, de beschrij
ving van de even massale als over het hoofd geziene ar
moede in zijn land. Zijn boek vormde, naast de op-
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komst van de zwarte burgerrechtenbeweging, de aan
leiding tot Lyndon Johnsons 'War on poverty' in de 
jaren zestig. Twee decennia later (1984) opent zijn 
boek, The new American poverty4 met de constate
ring: 'De armen zijn er nog steeds. Twee decennia na
dat de president van de Verenigde Staten een "on
voorwaardelijke" oorlogsverklaring aan de armoede 
aflegde, bestaat de armoede niet alleen nog steeds 
voort; erger nog, wij hebben te maken met systemen 
van ellende, met een nieuwe armoede die heel wat 
hardnekkiger is dan de oude'. 
Harrington (maar ook R.Kent Weaver in de bundel 
New Direction) laat in tien hoofdstukken zien dat de 
nieuwe armoede van de jaren tachtig niet pas door 
Reagan is veroorzaakt - al heeft hij het allemaal nog 
heel wat erger gemaakt - maar is gegroeid door ver
schillende oorzaken gedurende een aantal jaren. Grof
weg komt zijn analyse er op neer, dat de oorlog tegen 
de 'oude' armoede weinig succesvol is geweest, omdat 
daartegen eenvoudig onvoldoende oorlog is gevoerd . 
Veel meer geld is - tot schade van de economie - ge
gaan naar de, ook al mislukte, oorlog in Vietnam. 
Voorts echter is Amerika onder de concurrentie te
recht gekomen van het buitenland, tot schade van bij 
voorbeeld de automobielindustrie en de, verouderde, 
staalsector. Tenslotte heeft de technologische revolu
tie, meer recent, geleid tot massale uitstoot van arbeid, 
niet alleen in landbouw en industrie maar ook in de 
dienstverlening. 
Het bijzondere van deze ontwikkeling is dat zij niet 
heeft geleid tot wat - veel te gemakkelijk - 'tweede
ling' wordt genoemd, maar tot zeer diverse vormen 
van armoede, ieder met zijn eigen oorzaken en ver
schijningsvormen. Soms is zij daardoor tijdelijk, 
maar minstens zo vaak heeft zij een duurzaam karak
ter. Er is dus, in Harrington's woorden, niet zozeer 
sprake van een 'armoedegrens' als wel van een 'mag
netisch veld van de armoede' , met harde kernen en een 
gebied van gevaarlijke aantrekkingskracht daarom
heen. Voor deze diverse en complexe vormen van ar
moede bestaan dus ook geen eenvoudige politieke en 
economische oplossingen, noch van het aanbod-eco
nomische soort van Ronaid Reagan maar ook niet van 
het klassiek keynesiaanse genre. 
Precies daar stelt Harrington de lezer dan ook teleur. 
Na een onaangename en soms woedend makende 
tocht langs alle oude en nieuwe vormen van armoede, 
pleit hij in zijn slothoofdstuk voor het klassieke beleid 
van volledige werkgelegenheid, naast een sterk ge
plande economische politiek en voor herverdeling van 
inkomens. Nu vooronderstelt dat echter, dat een rege
ring in staat is met succes en op een enigszins overzich
telijke termijn volledige werkgelegenheid tot stand te 
brengen. Dat, terwijl Harrington in het eerste hoofd
stuk heeft laten zien dat de klassieke middelen niet 
meer (genoeg) helpen, tenzij er gewerkt zou kunnen 
worden op basis van verregaande internationale coör
dinatie. 6 Die laatste is nu juist sedert het begin van de 
jaren zeventig weggevallen. 
Rigoureuze herverdeling is ook verre van eenvoudig 
geworden, omdat (1) de laagst betaalde werknemers 
zeer slecht worden betaald en (2) verdere massale im-
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migratie en daarmee (illegale) goedkope arbeid extra 
zou worden gestimuleerd. Terecht zegt Harrington 
zelf: 'De Derde Wereld is niet eenvoudig " daar er
gens", zij bevindt zich middenin en voor de poorten 
van onze eigen samenleving '. 7 Wetgeving alleen, zoals 
door hem bepleit, kan daaraan niet zonder meer een 
einde maken, zoals ook de zoveel strenger gereguleer
de samenleving in Nederland heeft moeten ondervin
den; hoe terecht ook intussen zijn kritiek is, dat be
langrijke delen van de Amerikaanse economie drijven 
op illegale arbeid . 8 

Harrington maakt zich in het slothoofdstuk grote zor
gen over de Amerikaanse bereidheid planning in de 
economische politiek te aanvaarden . Het Witte Huis 
heeft onder Reagan en Stockman , zijns inziens, zeer 
gepland gewerkt met desastreuze resultaten. (Wat vol
gens Stockman dus bar tegenvalt.) De behoefte aan 
het goeie ouwe 'doormodderen'9 in de politiek kon 
daar wel eens aanzienlijk groter door worden. Har
rington echter is, als een goed klassiek sociaal-demo
craat, overtuigd dat 'voortmodderen' eenvoudig on
voldoende is, gegeven de aard en omvang van de pro
blemen. 
Niettemin is Harrington's boek van groot belang voor 
de kennis - niet alleen in Amerika - van de mecha
nismen van de armoede en voor het besef van haar ge
compliceerde karakter. In een tegelijk geëngageerd en 
zeer zorgvuldig betoog kritiseert hij de statistici van 
armoede en werkloosheid, die het probleem aanpak
ken door het grotendeels 'weg te cij feren ' . Voorts be
schrijft hij de verarming van wie tot voor kort nog een 
goed betaalde baan had in de industrie; de ontheem
den (vaak dankzij overheidsmaatregelen) die van staat 
naar staat zwerven op zoek naar werk en inkomen; de 
zwarte bevolking die, ten dele geëmancipeerd, ten dele 
vooral in het Noorden overbodig geworden en dus ge
desintegreerd geraakt; de grote stromen (midden
amerikaanse) migranten, die verleiden tot oorlog tus
sen armen onderling; het groeiend aantal gewelddadi
ge criminelen; tenslotte de 'feminisering' van de ar
moede: het uitzichtloze bestaan van de 'bijstandsmoe
ders'. 
Soms vallen de verschillen met Europa op, zoals wan
neer het gaat om de grote zwarte minderheid. Soms 
ook zijn de overeenkomsten treffend, zoals tussen de 
Spaanstalige migranten en onze 'gastarbeiders'; de 
wederopkomst van de 'sweatshops' daar en de illegale 
arbeid hier; het lot van gescheiden vrouwen daar en 
hier bij te lage bijstand en ontbrekende kinderopvang. 
Met dit verschil: de veel grotere schaal van de magneti
sche velden in de VS en de gemiddeld veel ernstiger ar
moede, bij geringer collectieve voorzieningen, aldaar. 
Zoals eigen ervaring leerde: in een stad als Seattle mag 
er dan in het centrum gratis openbaar vervoer wezen 
(daarbuiten blijft het goedkoop), in steden als Dallas 
ontbreekt het vrijwel helemaal. Bovendien wisselen 
werkloosheids- en bijstandsregelingen zeer sterk per 
staat. 
Lezing van Harrington, maar ook ervaring en gesprek 
ter plaatse, doen de gevolgen zien van het ontbreken 
van een decennia lang georganiseerde en invloedrijke 
sociaal-democratie. David Stock man mag dan tan-

denknarsend over Amerika spreken als over een 'ge
matigde sociaal-democratie' , voor mijn gevoel heeft 
dat land màar één presidentschap gehad dat daar in 
belangrijke mate aan deed denken, dat van Lyndon 
Johnson. Armoede werd en wordt in veel opzichten 
immers nog steeds gezien - en, let wel , meestal be
treurd - als een soort natuurverschijnsel, niet als een 
structureel, 'gemaakt' gebrek van de samenleving. De 
reactie kan er dan ook nog steeds een zijn van 'Hands 
across America' JO, caritas dus . Terwijl het om fla
grant onrecht gaat, waaronder minstens vijftien pro
cent van de bevolking direct lijdt. Voor wie daarbuiten 
blijft, zijn de Verenigde Staten een groots en initiatief
rijk land, vol met open, gastvrije en interessante men
sen; wee echter, wie in of dichtbij dat magnetisch veld 
van de armoede terecht komt. 
Harrington heeft natuurlijk gelijk, dat er economi
sche hervormingen en vernieuwingen 'gemaakt' moe
ten worden, zoals de armoede is 'gemaakt', ook al 
vrees ik dat, gelet op zijn eigen analyse, zijn voorstel
len niet meer voldoen . De vraag is trouwens of de poli
tiek van volledige werkgelegenheid ooit een afdoende 
remedie is geweest tegen armoede, ook al heeft zij die 
onmiskenbaar met groot succes bestreden. In de Ver
enigde Staten is zij dat in elk geval nooit geweest, zoals 
Harrington zelf heeft laten zien in The other America 
uit het begin van de jaren zestig, toen de omstandighe
den zo veel beter waren. Maar zelfs in de zo veel 
gunstiger sociale en politieke omstandigheden van de 
Nederlandse samenleving zijn er tot in de jaren zestig 
concentraties van armoede en achterstand blijven 
voortbestaan, hoe klein die ook waren geworden. 
Blijkbaar ging en gaat het om een in zijn kern taai en 
ingewikkeld vraagstuk, waarvoor geen globale econo
mische oplossingen bestaan: dat was destijds niet het 
geval en dat is het nu minder dan ooit. Noch berusting 
in de 'hardheid van economische wetten' noch een glo
baal politiek activisme in termen van 'tweedeling' 
brengen de oplossing dichterbij. Het vreemde aan 
Harrington's pleidooi is dat zijn analyse zich verwij
dert van de tweedelings-these, maar de oplossing juist 
wel daarop is gebaseerd . 

De Reagan-revolutie 
Kan planmatige politiek aan armoede een einde ma
ken, of überhaupt de economie grondig veranderen? 
Die (tweede) vraag in ons betoog valt aardig te beant
woorden aan de hand van het getuigenis, nu eens niet 
van een plan-socialist maar van de in veel opzichten 
reactionaire aanbodeconoom, David Stockman . Die 
schreef immers uitvoerig zijn herinneringen op aan 
zijn tijd als directeur van het OMB in Washington, in 
The triumph of polities. 
Stockman, afkomstig uit een conservatief tuindersmi
lieu, raakt in zijn studietijd (de jaren zestig . . . ) onder 
invloed van links-radicale ideeën, maar schudt die ook 
weer snel van zich af. Wat er van overblijft is een pro
grammatisch radicalisme, al geldt dat niet langer de la
te volgelingen van Marx maar de propagandisten van 
de vrije markt. 
Als Republikeins Congreslid werkt hij zich naar voren 
als radicaal bezuiniger en als aanbodeconoom, die 
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overigens geen genoegen neemt met verregaande be
lastingverlaging alleen (hij is geen kritiekloze volge
ling van Laffer) maar tegelijk dienovereenkomstig ra
dicale bezuinigingen bepleit. Alleen zo kan de econo
mie van de vrije markt weer zijn loop hernemen en 
daarmee algemene welvaart tot stçmd brengen. Wat 
hij heel goed ziet is, dat een werkelijk radicaal bezuini
gingsprogramma niet slechts een 'ideologie' vereist 
maar ook een streng geplande aanpak. Hij denkt daar
voor de kans te krijgen bij zijn benoeming tot direc
teur van het OMB, dat hij beschouwt zoals Hein Vos 
eertijds het Centraal Plan Bureau, maar dan in 'omge
keerde richting' . 
Het eerste jaar (1981) lukt dat nog enigszins: niet al
leen komt het tot drastische belastingverlaging maar 
er komt tevens een omvangrijk maar veel minder dras
tisch bezuinigingsprogramma. Dat helpt niet erg veel, 
omdat de defensie-uitgaven omhoog vliegen en omdat 
het bezuinigingsprogramma ten dele stuit op het ver
zet van ministers en Congresleden. Daarbij lopen de 
meest conservatieve politici als 'saboteurs' vaak voor
op, onder wie de aartsreactionaire senator Jesse 
Helms, die geen cent subsidie voor de tabaksindustrie 
in zijn staat wil zien teruggetrokken. Na verloop van 
tijd worden verdere bezuinigingen vrijwel onmoge
lijk, ook op de armoede-programma's: president en 
Congres durven niet verder te gaan. 
Van één kant kan men zeggen: gelukkig maar. De poli
tieke machinerie, heftig gesteund door de ambtelijke 
bureaucratie en de diverse belangengroepen, maakt ri
goureuze bezuinigingen onmogelijk. Zij het, dat aldus 
het begrotingstekort tot astronomische hoogten op
loopt, precies zoals door Stockman voorspeld. En na
tuurlijk is het een hele geruststelling dat een rechtse 
ideoloog zijn voornemens niet werkelijk en door alles 
'heen raggend ' tot uitvoering kan brengen. 
Anderzijds, zoals de saboterende mechanismen door 
Stockman worden beschreven, betekenen zij een ef
fectieve obstructie voor elke planning in de economi
sche besluitvorming, behalve voorzover het gaat om 
een 'overvaltaktiek' in het eerste presidentiële jaar. 
Daarmee wordt overigens bevestigd wat Terry Moe in 
New Direetion 11 over het presidentschap schrijft: het 
grote succes moet in het eerste jaar worden behaald; 
de overige jaren mag de president blij zijn als hij aan 
de resultaten grotendeels kan vasthouden. 
De 'overwinning van de politiek' bestaat er blijkbaar 
in dat zij met succes werkelijke hervormingen kan 
blokkeren. Het doet er weinig toe van welke aard die 
hervormingen zijn. Dat moet ook een links - en plan
matig - hervormer als Michael Harrington (en dus 
iedere sociaal-democraat) te denken geven. Curieus is 
overigens, dat Stockman zich aan het einde van zijn 
boek tevreden toont met het slechts beperkt te bewe
gen politieke systeem en zelfs meent dat er beter zaken 
vallen te doen met het Congres - dat nog een zekere 
begrotingsverantwoordelijkheid demonstreert - dan 
met de uitvoerende macht die op zijn best is in reto
riek. 12 Maar retoriek was precies dat, wat Harrington, 
in gematigder termen overigens, Johnsons werkwijze 
aanwrijft. .. 
Tot hier toe kan de conclusie zijn, dat de groeiende on-
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gelijkheid en armoede in de Verenigde Staten niet lou
ter bewust Republikeins beleid zijn geweest, omdat 
andere en belangrijker factoren, over een langere 
tijdsspanne, minstens zo belangrijk zijn geweest. 
Voorts dat de 'Reaganomics' de zaken wel verergerd 
hebben, maar het beleid van bezuinigingen onder Rea
gan beperkt was vergeleken met de oogmerken. Nog 
daargelaten, dat veel van die ombuigingen al zijn be
gonnen onder president Carter, al was het maar door
dat de uitkeringen - in weerwil van hoge inflatie -
nooit werden geïndexeerd. Fundamentele veranderin
gen onder Reagan bleven in wezen uit. Wel zijn alle 
auteurs - onder wie Harrington, Kent Weaver en 
Stockman - het er over eens, dat hoe sterker de eco
nomische belangen zijn georganiseerd, des te effectie
ver zij hun zaken weten te verdedigen: kapitaalsubsi
dies en steun aan agrarische overproduktie worden 
onverminderd voortgezet, terwijl op uitkeringen en 
bijstand het sterkst is bezuinigd. (Het lijkt dus Neder
land wel.) 

Een nieuwe koers? 
Maar is er dan sedert 1980, het jaar van aantreden van 
de ideologisch meest radicale president sinds Roose
velt, niets grondig veranderd? De geleerden zijn het, 
ook in de bundel die toch zo pretentieus The new di
reet ion in Ameriean polities heet, niet erg eens. Ten 
dele hangt dat samen met het feit dat niet ieder auteur 
er dezelfde definities op nahoudt en ook niet steeds ge
neigd is alles aan Reagan's presidentschap op te willen 
hangen. 
Voor ik daarop door ga: ook als men niet zo is gebiolo
geerd door de vraag of er in de Verenigde Staten van 
een nieuwe koers sprake is, geeft de bundel van Chubb 
en Peterson een buitengewoon breed, deugdelijk en le
zenswaardig overzicht van recente ontwikkelingen in 
het Amerikaanse politieke systeem, zowel op het ni
veau van het kiesgedrag en dat van de politieke instel
lingen als van een aantal hoofdterreinen van beleid. Ik 
zie het als een voorbeeld van wat toegepaste politicolo
gie vermag; dat blijkt in de Verenigde Staten niet ge
ring, vooral als de auteurs worden geleid door de wer
kelijkheidszin en praktijkgerichtheid van een 'think
tank' als Brookings, dat als uitgever is opgetreden. IJ 

Wat is er volgens de redacteuren van de bundel I4 in de 
Verenigde Staten aan de hand? Zij stellen de vraag aan 
de orde, of er sinds de ambtsaanvaarding van Ronaid 
Reagan niet moet worden gesproken van een funda
mentele koersverandering (althans het begin daar
van), vergelijkbaar met wendingen zoals in de negen
tiende eeuw ingezet door Lineoln en Jefferson en in de 
twintigste eeuw door Pranklin Roosevelt's 'New 
Deal' . Zij realiseren zich dat overheid en samenleving 
intussen zodanig zijn verstrengeld, dat fundamentele 
politieke vernieuwingen veel moeilijker zijn geworden 
en meer tijd vergen. 
Niettemin geloven Chubb en Peterson dat Amerikanen 
anders zijn gaan denken over wat een federale overheid 
vermag. Voorts heeft de dominantie van de Democra
ten en hun gedachtengoed haar beste tijd gehad en is er 
een sterke behoefte de taakverdeling tussen de politie
ke instellingen - in decentraliserende zin - te wijzi-
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gen. Daar komt bij, dat er ook sprake is van een 're
shuffling' in politieke voorkeuren: geschoolde arbei
ders en katholieken kiezen nu (meer) voor de Republi
keinen, in het gezelschap van de kiezers in de zuidelij
ke staten. Daar maken dezen aan de aloude Democra
tische monocultuur effectief een einde; wat mogelijk 
is, doordat het racisme daar is afgenomen en de con
servatieve kiezer zijn aarzelingen jegens de Republi
keinen heeft overwonnen. 
In het algemeen is er sprake van ideologisering van de 
Amerikaanse politiek, met versterking van de natio
nale partij-organisaties (vooral van de Republikeinen) 
als begeleidingsverschijnsel. Voorts neemt de politie
ke organisatie geheel nieuwe vormen aan: campagnes 
verlopen meer dan ooit via de televisie (zowel in recla
mespots als in nieuwsprogramma's) en via 'direct 
mail', maar ook via eigen tijdschriften en bijna 'echte' 
programma-commissies. Maar ook de president zelf 
hanteert de media intensief in zijn - soms zeer succes
volle - pressie op het Congres: over hun hoofden 
richt hij zich systematisch tot de kiezers in de hoop dat 
die de parlementariërs onder druk zullen zetten. Sa
muel KernelI drukt het in de bundel aldus uit: 'Voor 
het Witte Huis van Reagan is het iedere avond op de 
televisie verkiezingsavond. 'Il 
Wat Chubb en Peterson doen is een reeks waarneem
bare en veronderstelde veranderingen in het politieke 
domein te zamen beschouwen als een verandering in 
de 'onderstroom' van het Amerikaanse systeem, hoe 
ongelijksoortig die veranderingen soms ook zijn. Mis
schien hebben zij gelijk . Uit de artikelen die volgen op 
hun inleidend betoog, blijkt echter niet steeds dat het 
om zulke fundamentele wijzigingen gaat. Voorts blij
ken sommige veranderingen al een langere historie te 
kennen en zijn andere pas waarneembaar sinds 1984. 
Dat verdient nadere toelichting. Chubb en Peters on 
suggereren een geleidelijk algemene 'machtsoverna
me' van de Republikeinen, niet alleen in het president
schap maar ook in de Senaat en zelfs - als het zo 
doorgaat - in het Huis van Afgevaardigden. Zij zul
len dat doen dankzij een betere organisatie, een meer 
samenhangend programma en meer en beter aange
wende campagnegelden. Aldus verandert niet alleen 
het kiesgedrag, maar ook de werkwijze van de politie
ke instellingen en de richting van het beleid, weg van 
overheidsbescherming in de richting van kapitalistisch 
herstel. 16 Zelfs als de Democraten zich zouden herstel
len, zouden zij aan aanpassing niet kunnen ontkomen. 
Veel van de overige auteurs behouden bij zulke verre
gaande conclusies sterke aarzelingen. Kiewiet en 
Rivers l 1 wijzen op de, al genoemde, 'business cycle': 
als de economie weer stagneert (volgens Stockman on
vermijdelijk) zullen de kiezers zich weer van Reagan's 
partij afwenden, temeer als in '88 de 'areat Commu
nicator' er niet meer zal zijn. Cavanagh en Sundquist l8 

geven wel toe dat de Republikeinse partij sterker is ge
worden en dat Amerika niet langer een 'anderhalf
partijstelsel' meer kent, maar dat is nog niet hetzelfde 
als naderende Republikeinse overheersing. Voorzover 
het om campagnetechniek gaat, zullen de Democraten 
hun les bovendien snel leren, veronderstelt ook Ker
nell. 19 Ook ligt de veronderstelling voordehand, aldus 

Ferejohn en Fiorina, dat indien er al kan worden 
gesproken van hergroepering het een 'split-level' her
groepering betreft: het presidentschap min of meer 
blijvend voor een Republikein en het Congres, vooral 
het Huis, voor de Democraten, want dat is de tot nu 
toe vastgestelde langere-termijntrend. Overigens, dat 
doet dan weer onweerstaanbaar denken aan de tevre
denheid van de Franse kiezer met de 'cohabitation' in 
zijn land van een socialistische president en een rechts 
kabinet en parlement. 
Als Stockman gelijk heeft - en van gans andere zijde 
Harrington - kon de ideologisering van de Ameri
kaanse politiek ook wel eens een tijdelijk verschijnsel 
blijken. Niettemin vinden Chubb en Peterson voor die 
ideologiseringsgedachte in de bundel nog de meeste 
steun: Ferejohn en Fiorina (over het Congres), KernelI 
(over de president) en vooral Reichley (partij
organisatie) geloven tot op zekere hoogte in een meer 
duurzame voorkeur van de Amerikanen voor kandi
daten met een duidelijk politiek programma en een af
keer van partijen die slechts een optelsom van belan
gen zijn. 22 Reichley ziet zelfs een 'europeanisering' 
opkomen van de Amerikaanse partijen, met sterke na
tionale organisatie, coherente ideologie en overeen
komstig kiesgedrag. Iets, waarvoor hij overigens wei
nig waardering kan opbrengen, omdat hij zulk bestel 
weinig flexibel acht in een grote federale staat met 
mondiale verantwoordelijkheden. 
Of van zulke 'europeanisering' werkelijk sprake is, 
valt nog te bezien. De Senaatsverkiezingen van 5 no
vember 1986 wekken de indruk dat het toch weer ge
woon de lokale issues zijn geweest die bij die verkiezin
gen de doorslag hebben gegeven, ten voordele van de 
Democraten. Juist die Republikeinse senatoren die in 
1980 dankzij Reagan werden verkozen - politiek ove
rigens niet direct getalenteerde types - hebben nu 
weer het onderspit gedolven. De 'bandwagon' van een 
nieuwe nationale ideologie was in elk geval niet vol
doende voor voortzetting van hun mandaat. 
Toch is het tegelijkertijd nog te vroeg om van een echt 
Democratisch herstel te spreken. Daarvoor was een 
aantal Republikeinse senaatskandidaten te zwak, 
maar bovendien is het karakter van de Democratische 
partij uiterst geschikt om zetels in Huis en Senaat te 
winnen, maar zeer ongeschikt voor de verwerving van 
het presidentschap. Per senaatszetel is het voor een 
partij voordelig om landelijk een betrekkelijk losse 
coalitie te zijn van oude en nieuwe belangen, hoe te
genstrijdig soms ook. Dit, omdat die tegenstrijdigheid 
zich spreidt over het hele grondgebied van de Verenig
de Staten. Iedere senator heeft primair met zijn of 
haar specifieke electoraat te maken. Voor een weinig 
door nationale opvattingen gebonden Democraat is 
dat een voordeel; hij of zij kan zich laten leiden door 
het lokale particularisme. Bij presidentsverkiezingen 
wreekt zich dat, omdat daarvoor tegenwoordig een 
meer samenhangend nationaal programma en minder 
binding aan gevestigde belangen onontbeerlijk is. 
Daarin zijn de Republikeinen eenduidiger en dus ster
ker. 
De paradox van de recente Senaatsverkiezingen (en 
die voor het Huis van Afgevaardigden) is dat de De-
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mocratische overwinning van 1986 nog eens extra het 
risico demonstreert dat het over twee jaar bij de ver
kiezingen voor een nieuwe president weer uitdraait op 
een mislukking. Juist de spreiding van belangen en de 
verbondenheid met gevestigde groepen - zoals de 
vakbeweging - werkt de achterdocht van de kiezers in 
de hand. 
De belangrijkste verandering van, op het oog, blijven
de aard lijkt mij te vinden in het Congres. Steven 
Smith 23 concludeert dat de macht van de bejaarde 
commissievoorzitters afneemt ten gunste van jonge en 
actieve Congresleden en dat de invloed van de fracties 
toeneemt ten koste van die der (vaste) commissies. Dat 
alles vergt wel toenemende energie van het politieke 
management, 'met partijleiders die dienst doen als 
scheidsrechters, verkeersagenten en brandweerlie
den'. De bijbehorende vertragingen in de vorming van 
overeenstemming geven een doelbewust opererende 
president een aanmerkelijke voorsprong. 
Het gaat hier overigens om structurele veranderingen 
die niet naar partij onderscheiden en die voorts al 
ouder zijn dan 1980. Interessant daaraan is nog dat zij 
bij de kiezer het beeld hebben versterkt van Washing
ton als een democratische 'kaasstolp'24, een beeld dat 
ons in Nederland niet onbekend voorkomt. Wie der
halve president wil worden, moet het beeld uitstralen 
van een outsider, zoals Jimmy Carter al deed en Ro
nald Reagan na hem . Dat gaat nu zover dat de toch al 
gezaghebbende senator Howard Baker (Rep.), die 
president wil worden, in 1985 de Senaat heeft verlaten 
om daarmee niet te worden geïdentificeerd als hij in 
'88 campagne gaat voeren. Gary Hart (Dem.) heeft 
zijn voorbeeld dit jaar gevolgd. 
Zo ver is dat trouwens niet van ons bed, ook in eigen 
partij kring. Zou het iets met zijn outsiderschap te ma
ken kunnen hebben dat Wim Kok zo 'gemakkelijk' 
het leiderschap in de PvdA heeft weten te verkrijgen; 
destijds voorts wel Max van den Berg en niet Wim 
Meyer partijvoorzitter kon worden? Reagan staat tot 
Mondale als Max van den Berg staat tot Wim Meyer; 
zoiets dus. 
Terug naar de VS. Wat voor ons tenslotte interessant 
is: wat Reagan nu eens werkelijk aan vernieuwing wil
de - het 'New Federalism', radicale decentralisatie 
dus, onder andere door middel van 'brede doeluitke
ringen', is grotendeels op een mislukking uitgelo
pen. 25 Het Congres voelt er niets voor, omdat de leden 
er geen belang bij hebben; staten en lokale besturen 
voelen er weinig voor, omdat zij er het geld niet bij 
krijgen (liever gouden ketenen dan vrijheid met een le
ge kassa; opnieuw, het lijkt Nederland wel); ambtena
ren en 'lobbies ' willen ook niet meedoen; ook de loka
le ambtenaren niet, omdat het verlies van invloed zou 
betekenen. Als het in zo'n groot land, met een veel 
sterker federalistische traditie, al niets wordt, wat 
moet het dan wel niet worden in een kleine, zwaar ge
centraliseerde staat als Nederland? 

Zelfvertrouwen 
Een toch: er is sedert het begin van de jaren tachtig 
naar mijn indruk wel degelijk iets grondig veranderd 
in de Verenigde Staten. Het wordt nauwelijks beschre-
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ven in de bundel van Chubb en Peterson en - begrij
pelijk - al helemaal niet in het boek van Harrington. 
Niettemin waag ik hier, zonder heel veel wetenschap
pelijke ondersteuning toch de volgende stelling. Tij
dens en minstens ten dele dankzij het presidentschap 
van RonaId Reagan zijn het zelfvertrouwen en het ge
loof in eigen kunnen van zeer veel Amerikanen weer 
toegenomen; de Amerikaanse maatschappij heeft zich 
uit de depressieve toestand na Vietnam en Watergate 
weten te bevrijden. 
Niet dat beide gebeurtenissen zijn vergeten en ver
drongen, maar zij vermogen niet langer de Amerika
nen van handelen en van herwonnen optimisme (voor
al dat laatste valt bij bijna elke ontmoeting op) af te 
houden. Ik ben dan ook niemand tegengekomen die 
Reagan met een verachtelijk gebaar afdeed als een 
'tweede-rangsacteur', zoals in heel West-Europa zo 
vaak gebeurt. Amerikanen weten wel beter, misschien 
wel bij uitstek als zij tot zijn felle critici behoren. 
Een natie die leeft bij de gratie van het particuliere ini
tiatief heeft eenvoudig een zeker optimisme en toe
komstvertrouwen nodig om zulk initiatief tot gelding 
te brengen. Aan dat initiatief ontbreekt het allerminst. 
Wie wil weten waartoe 'sociaal élan' kan leiden - als 
er tenminste een culturele basis voor is - die kan zijn 
ogen in de Verenigde Staten uitkijken, vooral waar
schijnlijk in de jongere staten in het Zuiden en Wes
ten. Dat beperkt zich zeker niet tot het ondernemen of 
het zoeken naar winst alleen; het speelt ook een hoofd
rol in kunst en wetenschap, zelfs tot op zekere hoogte 
(maar dan ook een heel beperkte) in de armoede be
strijding. Het moet gezegd, zulk particulier initiatief 
heeft onmiskenbaar iets opwekkends en inspirerends, 
ook al is het als zodanig niet vatbaar voor export naar 
het sociaal zo totaal anders gestructureerde West
Europa. 
Dat herstel van zelfvertrouwen heeft niet louter posi
tieve kanten. Waarschijnlijk draagt het er toe bij on
gelijkheid en armoede op hun beloop te laten, omdat 
een grote meerderheid democratische vrijheid identifi
ceert met economische vrijheid, op een veel radicaler 
wijze dan in Europa. 
Voorts leidt dat, misschien wel meer dan ooit, tot een 
'zelfbeeld' als imperiale mogendheid. Juist doordat 
men er, sinds Vietnam, de beperkingen van heeft leren 
zien, is men beter in staat die imperiale invloed te 
doorzien en vervolgens aan te wenden. Voor het diep 
verdeelde West-Europa is dat allemaal natuurlijk geen 
pretje, want er wordt - althans in de politiek - niet 
meer met gepaste eerbied naar de bakermat van de 
Amerikaanse beschaving gekeken. Westeuropese po
litici worden - of het nu over Libië gaat, of over 
Zuid-Afrika, dan wel over de wapenbeheersing - ge
irriteerd bekeken als door elkaar heen schreeuwende 
, zeurpieten' die geen orde op eigen zaken kunnen hou
den. Onwillekeurig ga je die meewarigheid niet alleen 
begrijpen, maar haar bijna billijken, op zijn minst ten 
dele. 
Voor het eerst was mij die veranderde stemming al op
gevallen tijdens en na de televisie-reportages van de 
Olympische Spelen in Los Angeles. Wat die spelen in 
sportieve zin ook waard waren, zij oefenden onmis-
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kenbaar invloed uit op het Amerikaanse zelfbewust
zijn. Mijn fysieke confrontatie met de Amerikanen 
werkte als een bevestiging. (Kennelijk is dat van die 
Spelen, hoe vergeefs ook, het bestuur van Amsterdam 
evenmin ontgaan.) Het is als met de Westduitsers na 
het gewonnen wereldkampioenschap voetbal in 1954: 
'Wir sind wieder wer. ' In de Verenigde Staten blijkt 
die stemming aan te houden, of wij - respectievelijk 
de Sovjet-Unie, dan wel de Centraalamerikaanse sta
ten - dat nu prettig vinden of niet. Dat is misschien de 
belangrijkste verandering sedert 1980: de gemoderni
seerde herleving van 'The American Dream' . 
Wat het effect is van 'Irangate' op dit herwonnen zelf
vertrouwen, daarover kan men slechts gissen. De ver
onderstelling is echter gerechtvaardigd dat dit wel eens 
veel beperkter zou kunnen zijn dan de gecombineerde 
uitwerking van Vietnam en Watergate in de jaren ze
ventig. 
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Ontslagen van de tijd, 
In vreê voorgoed bevrijd, 

Slaap zonder end. 
Slaap, zo lang houdt in stand 
En hemel, zee en land 

't Aards fundament. 

Land, zee en lucht zijn heen, 
Als eenmaal valt uiteen 

Der aarde schoor. 
Laat ze getroost vergaan: 
Het gaat je niet meer aan; 

Slaap diep, slaap door . 

Good-night; ensured release, 
Imperishable peace, 

Have these for yours, 
While sea abides, and land, 
And earth's foundations stand, 

And heaven endures. 

When earth's foundations flee, 
Nor sky nor land nor sea 

At all is found, 
Content you, let them burn: 
It is not your concern; 

Sleep on, sleep sound. 
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Signalementen 

Wetenschap 
Wat wil iemand weten die onderzoek gaat doen naar 
'interne besluitvormingsprocessen binnen Nederland
se politieke partijen, met name de vaststelling van de 
verkiezingsprogramma's en kandidaatstelling voor de 
Tweede-Kamerverkiezingen in 1986'1 In ieder geval 
iets wat mij ook al jaren intrigeert. Want ook al ben ik 
sinds 1970 lid van de PvdA, echt begrijpen doe ik het 
ook nog steeds niet. 
Er zijn duizend en één redenen voor een dergelijk on
derzoek te bedenken. Maar in het geval van H. Daal
der zal altijd wel een raadsel blijven wat hem ertoe 
bracht uitgerekend dit onderzoek te gaan doen . Daar
voor vroeg hij de medewerking van alle leden van de 
PvdA die voorkwamen op de kandidatenlijst voor de 
Tweede-Kamerverkiezingen. En ook van mij . Of ik 
een vragenlijst wilde invullen, zo luidde het verzoek. 
Partij secretaris Wim van Velzen deed er een keurige 
brief bij. Hij verzocht vriendelijk het verzoek yan pro
fessor Daalder vooral positief te waarderen. 
Mijn verrassing over de wijze waarop Daalders ver
zoek mij bereikte was trouwens groot. Sinds wanneer 
geeft de PvdA (delen van) zijn adressenbestand uit 
handen? Ik dacht dat één van de heilige wetten die bin
nen de PvdA nog geldig zijn, die van het geheime 
adressenbestand is. Derden, zo was de praktijk decen
nia lang, mogen alleen via de partij toegang tot de le
den krijgen . Het adressenbestand blijft in ons bezit. 
En nu dan een brief van de Leidse Universiteit. Een 
wetenschappelijke instelling weliswaar, en deugd
zaam en eervol, ook dat. Maar dat alles is geen reden 
voor uitzondering . Zeker niet als wetenschappelijke 
instituten gedwongen worden steeds commerciëler te 
gaan denken. 
Nu het onderzoek zelf. Bestaat de kans dat het onder
zoek verhelderend werkt? Of is de kans groot dat het 
zal bijdragen aan misverstanden rondom politieke 
partijen in het algemeen en de PvdA in het bijzonder? 
Een korte bloemlezing uit de vragenlijst zal die vraag 
helpen beantwoorden. Daalder kiest voor een onder
zoeksmethode waarbij hij gebruik maakt van een vra
genlijst waarbij de respondent de mogelijkheid heeft 
het in meerdere of mindere mate met een bepaalde uit
spraak eens te zijn. Hij mag daartoe een hokje aan
kruisen bij een uitspraak. Soms zelfs meerdere hokjes. 
Geheel andere antwoorden laat deze multiple
choicemethode niet toe. 
Zo wil Daalder weten of een toekomstig Tweede
Kamerlid voor de PvdA zich in de eerste plaats be
schouwt als een vertegenwoordiger van de leden van 
de PvdA, van de kiezers van de PvdA of van alle kie
zers (vraag 8a). Daarnaast kan gekozen worden uit de 
mogelijkheid 'regionale volksvertegenwoordiger' of 

'landelijke' . (vraag 8b) Tot slot mag aangegeven ~or
den of er een of andere groep in de maatschappij is 
waarvoor het adspirantkamerlid zich in het bijzonder 
wil inzetten (vraag c). En daarmee is het afgelopen. 
Kamerleden die ideeën of bij voorbeeld het sociaal
democratisch erfgoed willen vertegenwoordigen kun
nen bij Daalder niet terecht. Ook parlementariërs die 
regionalisme en nationalisme uit den boze vinden, ko
men in Daalders denkwereld niet voor. Althans, zij 
kunnen hun opvattingen niet in zijn vragenformulier 
kwijt. Dat het vertegenwoordigen van PvdA-leden, de 
eigen regio of de groep vrouwen (om maar een wille
keurig rijtje door Daalder gegeven mogelijkheden op 
te noemen) gebonden is aan onderwerpen, politieke si
tuatie enzovoort, mag niet deren. Een dergelijke ge
nuanceerde benaderingsmogelijkheid kent het onder
zoek niet. 
Ook over de kandidaatstellingsprocedure in het alge
meen wil Daalder iets weten. Wat zoal? Of alleen de le
den of ook de kiezers van de PvdA zeggenschap die
nen te hebben over de kandidatenlijsten van de P"dA 
(vraag 14). Ik begrijp niet wat Daalder bedoelt, en ze
ker niet hoe hij dat zou willen organiseren. Bovendien 
hebben de kiezers, voor zover ik weet, al een beperkte 
invloed op de kandidatenlijsten. Hoewel , de VVD-er 
Joekes denkt over de beperktheid van die invloed 
- achteraf - waarschijnlijk anders. In de uitspraak 
' alleen de leden' ligt trouwens al veel participatieleed 
besloten. Want het modale lid komt daar waarschijn
lijk nauwelijks aan te pas . Misschien dat dat eerder 
een uitbreidingsmogelijkheid is om aan te denken. 
Dan de vraag of de kans voor zittende Kamerleden op 
een zetel te groot, groot genoeg of te klein is. Nou , die 
is dus te groot voor sommige (en niet alle) schreeuwle
lijken, voldoende voor het gemiddelde Kamerlid, en te 
klein voor de deskundige zwoeger die een onderwerp 
behandelt dat weinig aandacht van de pers heeft. 
Maar ook dat antwoord kan binnen het onderzoek 
niet gegeven worden. (vraag 15) 

Arbeiders, vrouwen, jongeren, enzovoort 
De feministische discussies zijn niet aan Daalder voor
bijgegaan. Aan dat fenomeen zijn ook enige vragen 
gewijd. Hij vraagt of de geënqueteerde een bepaald 
minimumstreefpercentage vrouwen wenselijk vindt 
(vraag 16a). Helaas is het aan Daalder voorbijgegaan 
dat de discussie over minimumpercentages stamt uit 
de zeventiger jaren en inmiddels is vervangen door de 
veel verstandiger discussie over 'streefcijfers' en 'posi
tieve actie'. En dat is echt heel wat anders . 
De vraag die ook niet kan ontbreken is de vraag naar 
de samenstelling van de lijst. Zitten er voldoende ar
beiders, vrouwen, jongeren enzovoort bij? Vragen 
naar de samenstelling van de lijst zijn overal in het on
derzoek slordig gesteld. Nergens wordt een onder
scheid gemaakt naar de verkiesbare- en opvol
gersplaatsen en de rest van de lijst - een niet geringe 
omissie. Verder heeft Daalder aan het bekende rijtje 
toegevoegd: 'rechter- en linkervleugel PvdA, atoom
pacifisten, hoog opgeleiden, vertegenwoordigers van 
maatschappelijke groeperingen (wat zijn dat voor din
gen trouwens , en zijn die allemaal hetzelfde?) en men-
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sen die uit het bedrijfsleven voortkomen' (vraag 17). 
Als ik zo'n vraag lees word ik boos. Want over wie 
hebben we het? De hoogopgeleidde, jonge vrouw die 
uit het bedrijfsleven komt en op de linkervleugel ope
reert, of over de oude christelijke vrouw, die een maat
schappelijke groepering vertegenwoordigt, atoompa
cifist is en op de rechtervleugel opereert? Of om het 
nog erger te maken, wat is anno 1986 de rechtervleugel 
van de PvdA eigenlijk? En, wat belangrijker is, gaat 
het, (nog) om links of rechts of gaat het om heel ande
re criteria. Is het misschien niet zo dat een groot aantal 
politieke issues niet meer met de meetlatten van links 
en rechts gemeten kunnen worden? Bieden ideologieën 
nog wel voldoende houvast om problemen en politieke 
(veranderings-) strategieën mee te beoordelen? 
Maar goed, we moeten verder. Bij vraag 18a gaat het 
er om welke persoon, groep of instantie binnen de par
tij veel of weinig invloed heeft gehad op de samenstel
ling van de kandidatenlijst. Fractievoorzitter Den Uyl 
misschien, of Partijvoorzitter Van den Berg? Van de 
laatste is bij voorbeeld wel bekend dat hij een redelijke 
invloed heeft gehad op de verandering van positie van 
de eerste. Maar of dat voor alle andere (verkiesbare) 
plaatsen ook zo is, is de vraag. Die nuanceringsmoge
lijkheid geeft het onderzoek niet. 
Dat geldt overigens ook voor de vraag naar de invloed 
van alle andere betrokkenen. Die verschilt, zoiets kan 
zelfs een kind bedenken, toch per gewest, per kandi
daat. En misschien zelfs wel voor één kandidaat in de 
tijd gezien . Daarnaast bestaan groepen uit personen. 
En personen zitten in meerdere groepen en besturen. 
Dus ook dat is lang niet altijd, en zeker niet in zijn al
gemeenheid, na te gaan. 

De èchte problemen 
En zo gaat het maar verder. Ook geeft Daalder een 
aantal mogelijke taken aan voor de PvdA. Het zijn: 
'de politieke mening in het land helpen vormen, voor 
goede kandidaten voor politieke functies zorgen, de 
burgers de weg wijzen wanneer zij de overheid nodig 
hebben, belangen van groepen van burgers afwegen, 
voor goede verkiezingsprogramma's zorgen, als 
spreekbuis dienen voor specifieke groepen van de be
volking'. 
Vooral bij het lezen van die opsomming van mogelijke 
taken, wordt me duidelijk wat me zo stoort in het on
derzoek van Daalder. Alsof er geen èchte problemen 
zijn met betrekking tot het functioneren van politieke 
partijen die de moeite waard zijn. Parlementaire de
mocratieën hebben het moeilijk. Overheidsbureaucra
tieën blijken nauwelijks in de hand te houden en te 
controleren. De centrale overheid wentelt zijn proble
men af op de periferie, op andere overheden, op de 
zwakste burgers. Ideologieën zijn steeds minder een 
bindend en mobiliserend element voor politieke par
tijen. Politieke partijen staan daardoor onder sterke 
druk. Niet alleen hun eigen voortbestaan (één van de 
belangrijkste zorgen van iedere organisatie) maar 
vooral ook het functioneren van het parlement staan 
daarmee op het spel. En Daalder heeft tijd, geld en 
menskracht om onderzoek te doen naar politieke par
tijen. 
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Dat is ook hard nodig. Maar zijn onderzoek zal, zo 
vrees ik, niet bijdragen aan de oplossingen van wezen
lijke problemen. Het zal ook geen verheldering bie
den. Veel waarschijnlijker is dat de resultaten van het 
onderzoek zullen bijdragen aan het zoveelste mis
verstand over het functioneren van politieke partijen 
en dat van de PvdA in het bijzonder. Mijn vragenlijst 
heb ik dan ook niet ingevuld . (mjg) 

Boeken 

De moeizame destalinisatie van de CPN-ge
schiedschrijving 

, MadeIon de Keizer bespreekt: 
Hansje Galesloot en Susan Legêne, Partij in het ver
zet. De CPN in de Tweede Wereldoorlog. Amster
dam, Pegasus, 1986 

Ruim veertig jaar na de bevrijding, in het jaar van de 
verkiezingen die - althans voorlopig - een eind 
maakten aan de rol van de CPN in de Tweede Kamer, 
verscheen deze studie over de CPN in de illegaliteit en 
verzet. Terugkijkend op de hele geschiedenis van de 
partij, vormen de vijf bezettingsjaren ongetwijfeld de 
meest heroïsche periode in haar bestaan. Evenals de 
RSAP van Henk Sneevliet was de CPN de enige Ne
derlandse politieke groepering die in 1940 in de illega
liteit ging. De partij stond met de ARP vooraan het 
verzet; duizenden communisten werden het slachtof
fer van felle vervolging door de Duitsers. 
Partij in het verzet van de Amsterdamse historicae Ga
lesloot en Legêne vormt de eerste neerslag van weten
schappelijke verwerking binnen CPN-kring van de ge
schiedenis van de eigen partij in die cruciale jaren . In 
acht hoofdstukken beschrijven zij de politieke en or
ganisatorische ontwikkeling van de CPN, waarbij zij 
het denken en doen van de achtereenvolgende illegale 
leidingen van de partij op de voet volgen vanaf de mei
dagen van 1940. De terugkeer van de CPN in de zomer 
van 1945 markeert het einde van de bezettingsgeschie
denis van de partij. Alleen het laatste en negende 
hoofdstuk van deze studie is gewijd aan 'de meer per
soonlijke gevolgen van het ilIgale bestaan voor com
munistische verzetsstrijders ' . Hoewel de beide schrijf
sters in hun inleiding geen rekenschap hiervan afleg
gen, is zodoende Partij in het verzet vooral een studie 
geworden van de politieke en ideologische ontwikke
ling van de illegale partij. Andere aspecten die een ge
schiedenis van een verzetsorganisatie ook kent, zoals 
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de hevigheid en omvang van het geboden verzet en -
daarmee nauw samenhangend - de bestrijding van de 
Duitsers van de verzetsgroep, komen in veel mindere 
mate aan bod. 
Aan de inhoud en de ontwikkeling van de opvattingen 
en overtuigingen van de communisten in de bezet
tingsjaren is tot op heden weinig aandacht besteed. De 
partijpolitieke strijd die in de maanden mei tot augus
tus 1945 in de communistische gelederen woedde, re
sulterend in de terugkeer van een CPN die zich spoedig 
daarmee welhaast plus staliniste que Stalin zou opstel
len, en de resolute afwijzing door de eveneens terugge
keerde SDAP van enige toenadering tot de commu
nisten, vormden niet bepaald een stimulans voor be
studering van de waarde van de sedert 1943 door de il
legale leiding van de CPN gepropageerde eenheids
ideologie die een samensmelting van socialisten en 
communisten in één arbeiderspartij inhield. Het CPN
archief was gesloten en pas eind jaren zeventig, na de 
val van partijleider De Groot, brak de tijd aan voor 
meer onbevangen wetenschappelijk onderzoek naar 
eigen verzetsverleden . 
Partij in het verzet is deels gebaseerd op documenten 
uit de toen nog uitsluitend voor de beide schrijfsters 
ontsloten CPN- en Waarheidarchieven. Wie op grond 
daarvan onthullingen had verwacht, komt echter be
drogen uit. In deze studie worden de verschillende 
aspecten van de geschiedenis van de CPN, die in de ja
ren vijftig en begin zestig steevast leidden tot hevige 
polemieken tussen communisten onderling en tussen 
communisten en anderen, naadloos en vrijwel zonder 
discussie aaneengeregen. 'Dit boek is niet polemisch 
opgezet', zeggen de schrijfsters in de inleiding, 'we 
hebben een heel gewoon geschiedenisverhaal willen 
schrijven.' Doet deze opmerking op het eerste gezicht 
in al zijn naïviteit sympathiek aan, een kenner van de 
polemische wijze waarop de CPN met haar verzetsge
schiedenis placht om te springen weet, dat een derge
lijk standpunt een wereld van narigheid verhult. Niet 
alleen is binnen de communistische gelederen zelf een 
'zekere mythevorming over het communistische ver
zet' (zoals Galesloot en Legêne de op leven en dood ge
voerde partijstrijd eufemistisch aanduiden) ontstaan, 
maar een verdraaiing, ja zelfs doelbewuste vervalsing 
van de gang van zaken tijdens de Duitse bezetting, ten 
dienste van de interne partijstrijd van het moment, 
was eerder regel dan uitzondering. 

Een officieel partijdocument 
De tweede helft van de jaren vijftig vormt wel het 
hoogtepunt van dergelijke gewetenloze aanpassingen 
van het verleden aan het heden. Na Chroesjtjows be
kende rede in 1956, waarin hij Stalin aanviel, stak ook 
in Nederland een oppositionele stroming in de CPN de 
kop op. Kritiek werd geuit op het bewind van partijlei
der Paul de Groot en voorzichtige democratisering 
van het partijleven bepleit. De Groot wist overigens 
met succes die oppositie monddood te maken. Vol
gens het geijkte stalinistische patroon gebruikte hij 
daarbij het recept dat zij die op dat moment niet deug
den, altijd al niet konden hebben gedeugd. Omdat de 
oppositionelen voor een groot deel mensen waren die 

in de oorlog vooraanstaande posities in de CPN waren 
gaan innemen, diende dus juist hun oorlogsverleden 
beklad te worden. Met dit doel vervaardigde Marcus 
Bakker De CPN in de oorlog, een geschrift dat qua ge
schiedsvervalsing zijn weerga nauwelijks kent en dat 
pas in 1982 door het bestuur van de CPN als officieel 
partijdocument werd ingetrokken. Het document had 
toen echter zijn funeste werking gehad: wie een held 
was geweest in oorlogstijd werd nu als verrader aan de 
kaak gesteld. Er was sedertdien geen CPN'er meer die 
in eigen kring aan de in De CPN in de oorlog neerge
legde geschiedenis van de partij durfde te tornen. 
Inmiddels hadden de roemruchte jaren zestig ook de 
CPN niet onberoerd gelaten: een nieuwe generatie 
trad toe, opgegroeid en geschoold in het toen zozeer in 
zwang zijnde democratiseringsideaal. Pas na de val 
van De Groot in 1977 greep deze generatie haar kans. 
De partij ging zich openstellen voor samenwerking 
met anderen, het feminisme kreeg zijn plaats in de pa
triarchale CPN-politiek en er traden scheuren op in de 
autoritaire partij structuren . Binnen deze laat op gang 
gekomen, moeizame destalinisatie van de CPN had de 
discussie over de waarde van De CPN in de oorlog een 
belangrijke functie: intrekking ervan zou de weg vrij
maken voor een meer onbevangen bestudering van het 
verleden van de CPN. 
Galesloot en Legêne hebben met de geschiedschrijving 
als wapen het hunne aan dit proces bijgedragen. Zij 
drongen er in eigen kring op aan de geschiedenis van 
de CPN in het algemeen en die van de bezettingsjaren 
in het bijzonder tot onderwerp van wetenschappelijke 
bestudering in partij kring te maken. Eerste aanzet 
daartoe vormde de in samenwerking met Joop Mor
riën, journalist van De Waarheid, samengestelde 
facsimile-uitgave van De Waarheid, de illegale krant 
van de CPN. Zij schreven ook elk een doctoraalscrip
tie over aspecten van de CPN in de bezettingsjaren. Al 
met al plaveiden zij zo de weg voor Partij in het verzet. 

Historiografisch overzicht ontbreekt 
Galesloot en Legêne wijden slechts enkele in algemene 
termen gestelde alinea's aan het hierboven besproken, 
voor de plaatsing van hun studie toch belangrijke, ka
der van hun boek, zodat de lezer dus op eigen kennis is 
aangewezen. Van het bestaan van eerder verschenen 
publikaties, al of niet afkomstig van de CPN, over 
aspecten van de verzetsgeschiedenis van de partij rep
pen zij in hun inleiding al in het geheel niet. Zo gepre
senteerd lijkt hun boek een vacuüm in de historiogra
fie te vullen. Toch is al in 1954 de overigens door de 
CPN-leiding fel bestreden studie van B.A. Sijes over 
de Februaristaking verschenen; L. de Jong wijdde in 
Het Koninkrijk ruim zeventig pagina's expliciet aan 
het reilen en zeilen van de CPN, terwijl ook Ger 
Harmsen - zelf van 1945 tot 1958 partijlid - enkele 
artikelen publiceerde die in veel opzichten een baan
brekende functie hebben gehad. I 

Het is intrigerend dat Galesloot en Legêne zich niet 
hebben willen wagen aan een kritische beschouwing 
van de waarde van de publikaties van deze en andere 
schrijvers over de CPN in bezettingstijd. Zij beoog
den, schrijven zij in hun inleiding, met hun boek het 
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debat te openen over het fascisme en de reacties erop 
van de kant van de CPN en van de individuele commu
nistische verzetsstrijders ' ongeacht hun latere geschie
denis in de partij'. Het was naar mijn mening echter 
niet anders dan bevorderlijk voor de hygiëne van het 
historisch métier geweest wanneer zij hun geschiedenis 
van de illegale CPN hadden laten voorafgaan door een 
typologie van diegenen die in het verleden over de par
tij hebben geschreven en van de wijze waarop en de re
denen waarom dit zo is gebeurd, hoe - toegegeven -
pijnlijk dat verwerkingsproces politiek en psycholo
gisch voor hen misschien ook zou zijn geweest. Nu ge
ven zij er impliciet blijk van nog moeite te hebben met 
de volledige destalinisatie van de CPN: die destalinisa
tie is immers pas dan werkelijk voltooid, wanneer ook 
de geschiedschrijvers hun terughoudendheid over het 
verleden geheel en al hebben afgelegd . Dan kan ook 
het door hen gezochte debat met vrucht gevoerd wor
den. 

Terughoudendhoud 
Partij in het verzet is in grote lijnen gebaseerd op ar
chiefstukken uit het partij archief van de CPN, uit de 
documentatie van De Waarheid, van het Internatio
naal Instituut voor Sociale Geschiedenis en van het 
Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. Over de 
aard en de waarde van het archiefmateriaal in de, 
sinds kort voor wetenschappelijk onderzoek opgestel
de, CPN- en Waarheidarchieven, laten de beide 
schrijfsters zich helaas niet uit, maar wel merken zij 
over het zich op het RIOD bevindende materiaal op 
'terughoudend' gebruik gemaakt te hebben van de 
procesdossiers die de nazi's aanlegden over vervolgde 
communisten, 'voor zover deze dossiers controleerba
re informatie bevatten over de organisatorische ont
wikkeling van de illegale CPN ..' Want, zo luidt hun ar
gumentatie, voor gegevens over mensen kunnen deze 
dossiers, die immers het produkt zijn van de jacht op 
communisten door de nazi's, niet worden gebruikt. 
Zij namen echter bij het gebruik van de dossiers van de 
Duitse politie niet alleen grote terughoudendheid in 
acht, maar selecteerden ook sterk: slechts een fractie 
van het op het RIOD aanwezige, niet geringe, en zeker 
belangwekkende archiefmateriaal met betrekking tot 
het verzet van de CPN, blijkt door hen te zijn ge
bruikt. 
Ongetwijfeld betreft het hier het belangrijkste bron
nenmateriaal, en wel de dossiers van een achttal grote 
tegen communisten gevoerde processen. Bijna zonder 
uitzondering zijn in deze dossiers onder meer de 
processen-verbaal van de Duitse verhoren aanwezig . 
Over de waarde daarvan het volgende. De Duitse von
nissen gaan in de regel uitvoerig in op voorgeschiede
nis - sociale en politieke achtergrond - en aandeel 
van iedere betrokkene aan het geheel van het verzet 
binnen de groep en bevatten dus een schat aan gege
vens van informatieve aard . Uiteraard - en daar doe
len Galesloot en Legêne op wanneer zij de redenen 
voor hun terughoudendheid beargumenteren - ging 
het de Duitsers erom de betrokkenen in staat van be
schuldiging te stellen. 2 De processen-verbaal dienden 
echter ook de SD van de nodige gegevens te voorzien 
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voor de zo goed mogelijke bestrijding van het commu
nistisch verzet in zijn geheel. Dat men bij het gebruik 
van deze dossiers er rekening mee moet houden dat de 
verklaringen onder fysieke en geestelijke dwang wer
den afgelegd staat buiten kijf. Maar dat hoeft nog niet 
te betekenen dat die verklaringen niet als historische 
bron mogen of kunnen worden gebruikt. Trachtte de 
arrestant in het begin mogelijk zijn eigen rol en die van 
anderen te verkleinen, uiteindelijk - de grondige en 
pijnlijke verhoormethoden van Duitsers faalden hier
in slechts bij hoge uitzondering - moest hij toch een 
volledige bekentenis afleggen . Deze harde waarheid 
onder ogen te zien doet aan de heroïek van de verhoor
den niet af. 
Aan het wel zeer discrete gebruik van Galesloot en Le
gêne van dit voor de geschiedenis van de illegale CPN 
essentiële archiefmateriaal lijken vooral hun eigen 
psychologische barrières debet te zijn. Zij hebben de 
gevolgen van een grondige bestudering van de proces
dossiers niet aangedurfd. Hun opvattingen over het 
op het RIOD aanwezige bronnenmateriaal hebben 
daarbij verregaande consequenties gehad voor de ma
nier waarop de geschiedenis van de illegale CPN staat 
opgetekend in Partij in het verzet. 

Geen sociale geschiedenis 
Het is nu bovenal het politieke beleid van de partij en 
de ontwikkeling van haar ideologie die centraal staan 
in de studie van Galesloot en Legêne. Slechts één 
hoofdstuk, 'Verzet en vervolging', is geheel gewijd 
aan de hevigheid en de omvang van het door de indivi
duele communisten en Waarheid-activisten geboden 
verzet, zij het op een naar mijn smaak minder geslaag
de wijze, omdat beide schrijfsters uit hetgeen enkele 
geïnterviewden hen vertelden een nogal impressio
nistisch beeld hiervan geven. De 'gewone' CPN'er, de 
man ofvrouw 'aan de basis' , zal in dat hoofdstuk wei
nig van zijn of haar feitelijke verzetsverleden terugvin
den. Hadden Galesloot en Legêne de getuigenissen die 
zij nu opvoeren gekoppeld aan gegevens uit op het 
RIOD aanwezige materiaal, dan hadden zij een volle
diger reconstructie van dat feitelijke verzetsverleden 
kunnen geven. Nu dat echter opgetekend staat in een 
door beide geschiedschrijfsters als onbetrouwbaar 
materiaal verklaard SD-procesverbaal, is de kans 
daarop verkeken. Galesloot en Legêne zijn niet toege
komen aan de sociale geschiedenis van de commu
nisten in illegaliteit en verzet. 
De schrijfsters lijken daarmee nog gevangen te zitten 
in de na '45 in CPN-kring steeds meer in zwang ge
raakte traditie, waarin het verzet van de partij in de be
zettingsjaren werd opgevat als dat van een collectivi
teit, die zich geheel en al schikte naar de politieke pa
rolen van de leiding. In deze visie stonden de belangen 
van de partij tijdens de bezettingsjaren voorop; de da
den van individuen waren daaraan ondergeschikt. Ge
volg was een verregaande anonimisering van het com
munistisch verzet. Hoe treffend wordt dit mecha
nisme niet geïllustreerd door de bittere woorden van 
Tineke Wibaut-Guilonard: 'Wij hebben zelf gezwe
gen, maar men [onder wie ook de eigen partijgenoten] 
zat ook niet op onze eigen verhalen te wachten in 
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1945.' Dat Galesloot en Legêne ook nu nog niet echt 
hebben willen luisteren blijkt eveneens uit het - voor 
de minder in deze materie geschoolde lezer vaak irrite
rende - achterwege laten van een biografische plaat
sing van personen, voorzover deze althans niet direct 
tot leiding of kader behoren. Maar zelfs een De Groot 
- wiens vrouwen dochtertje in een concentratiekamp 
werden vermoord -, een Koejemans, Puister, lan
sen, Postma, Brandenburg of Baruch blijven in Partij 
in het verzet in grote mate abstracte verzetslieden, die 
het persoonlijke leven uitsluitend tot de politieke 
strijd lijken te hebben gereduceerd. 

Regionaal verzet veronachtzaamd 
Partij in het verzet wekt de indruk alsof het verzet van 
de CPN uitsluitend een sterk centraal georganiseerd 
affaire is geweest. Ook in dit geval herbergt het RIOD 
voldoende materiaal om zicht te bieden op de wel de
gelijk aanwezige regionale organisatie van de CPN, op 
degenen die het verzet daarbinnen organiseerden en 
op de ontwikkeling daarvan; materiaal dat door Ga
lesloot en Legêne echter grotendeels is verwaarloosd, 
omdat zij de nadruk hebben willen leggen op de ideo
logisch-politieke strijd van de leiding en van het kader 
van de illegale CPN. Hoe is het anders te verklaren dat 
slechts één alinea is gewijd aan de Haagse stadsleider 
Boekman die ondanks het gevaar dat hij als Jood in 
het bijzonder liep er toch in slaagde een hele verzetsor
ganisatie op te bouwen voordat hij eind 1942 werd 
gearresteerd? 
De onvoldoende uitwerking van dit aspect van de ver
zetsgeschiedenis van de CPN heeft verderdragende ge
volgen . Allerleerst hadden de schrijfsters door bestu
dering van regionale CPN-groepen meer licht kunnen 
werpen op het communistisch verzet in de tijd dat de 
leiding van de CPN zich nog bekende tot de 'imperia
listische oorlog'-politiek. In deze sedert het in augus
tus 1939 afgesloten pakt tussen Duitsland en de Sow
jet-Unie gangbare politiek was de oorlog er een tussen 
imperialisten, waarbij de arbeidersklasse geen partij 
moest kiezen . AI tijdens de oorlog, maar zeker ook na
dien, leidde deze visie, die officieel werd gehandhaafd 
tot Hit/ers inval in de Sowjet-Unie op 22 juni 1941, tot 
hevige polemieken tussen de CPN en haar tegenstan
ders . De partij werd een opportunistische politiek ver
weten , waarin het optreden van de communisten tij
dens de februaristaking van 1941 geen wezenlijke ver
andering had gebracht. Het beeld groeide van een 
CPN die voor juni 1941 geen noemenswaardig verzet 
zou hebben gepleegd en die het nationale belang on
dergeschikt zou hebben gemaakt aan de belangen van 
de Sowjet-Unie. 
De vraag is nu in hoeverre het gros van de CPN'ers 
zich neerlegde bij deze vooral door De Groot gepropa
geerde politieke koers. Was er desondanks onder de 
CPN'ers, afgezien van de discussies binnen de top, 
verzet tegen deze koers? Uitte dit verzet zich ook daad
werkelijk op lager niveau voor juni 1941, onafhanke
lijk van de parolen van de leiding en buiten de Amster
damse acties van de CPN vanaf het najaar van 1940 en 
de Februaristaking van 1941? Wie waren het dan wel 
die de illegale bladen De Vonk, De Gids en het Noor-

derlicht maakten nog voordat de leiding van de CPN 
met De Waarheid kwam? 
Regionaal onderzoek had nog een tweede complex van 
vragen op kunnen werpen . Begin 1943 was de organi
satie van de CPN door talloze arrestaties sterk ver
zwakt. Galesloot en Legêne wijzen erop, dat nieuwe 
kaders werden gevormd, dat nieuwe mensen zich aan
meldden of werden aangezocht; wie deze mensen wa
ren blijft onbekend. Toch resteert ook hier de niet van 
politiek belang gespeende vraag of deze nieuwe men
sen hebben bijgedragen aan de op eenheid met de so
ciaal-democratie gerichte nieuwe politieke koers van 
de CPN. Nu het sociale substraat van de partij vanaf 
1943 onbekend blijft, kunnen Galesloot en Legêne 
hun hypothese, dat er na die tijd meer samenwerking 
met andere, jongere en niet-communistische verzets
lieden was, vooralsnog niet toetsen. 

Het Duitse vervolgingsbeleid 
De geschiedenis van een verzetsbeweging kent nog een 
derde aspect: de bestrijding van het communistisch 
verzet door de Duitsers. De omvang en aard daarvan 
wordt door beide schrijfsters in hun studie niet expli
ciet aan de orde gesteld. Dit moet, waar het een groep 
betreft die systematisch werd vervolgd en die in hoge 
mate - het sterkst van alle verzetsgroeperingen -
slachtoffer werd van de meedogenloze Duitse vervol
ging, als een betreurenswaardige lacune worden aan
gemerkt, die wederom niet kan worden geweten aan 
gebrek aan bronnenmateriaal. De Jong heeft reeds het 
een en ander hieromtrent medegedeeld, maar het 
RIOD herbergt nog heel wat meer materiaal dat over 
dit aspect licht zou kunnen werpen . Zou het alleen al 
de waardering van het door de CPN 'ers verrichte ille
gale werk ten goede komen de potentie van de tegen
stander te kennen, zonder kennis van het Duitse ver
volgingsbeleid blijven ook andere facetten van het op
treden van de CPN in de oorlog onderbelicht. 
Tot eind 1943 slaagden de Duitsers erin honderden 
CPN'ers te arresteren. Nadien was de SD daarin min
der succesvol. Ongetwijfeld was de illegale techniek 
inmiddels verbeterd en was de illegaliteit van karakter 
veranderd, maar hoe was het mogelijk dat, terwijl -
zoals de groeiende oplage van De Waarheid bewijst -
de activiteiten van CPN'ers toenamen, het vervol
gingsbeleid faalde? 
Zeer waarschijnlijk maakte het feit dat de activiteiten 
van de CPN deels opgingen in de Raad van Verzet, in 
de Grote Adviescommissie van de Illegaliteit en in de 
Binnenlandse Strijdkrachten (BS) de CPN als CPN 
minder gemakkelijk te identificeren, maar uitsluitsel 
hierover geven Galesloot en Legêne niet. 

Interviews 
Zijn Galesloot en Legêne naar mijn mening te negatief 
geweest over de mogelijkheden die het op het RIOD 
berustende materiaal met betrekking tot de CPN 
biedt, en hebben zij daarom een aantal belangrijke 
vraagstukken laten rusten, over het gebruik van de 
'oral history' zijn de beide geschiedschrijfsters minder 
kritisch dan wenselijk is. Hoe waardevol voor de his
toricus gesprekken met tijdgenoten over hun verleden 
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ook kunnen zijn, er kleven om duidelijke redenen 
- de kwaliteit van het geheugen wordt er meestal niet 
beter op - in het algemeen aan het gebruik van inter
views als basis voor de historische reconstructie zo de 
nodige bezwaren, en met name in het geval van het 
verzet van de CPN in de jaren' 40-' 45 stuit men op gro
te problemen. Alleen al de wijze waarop de partij met 
haar verzetsverleden heeft omgesprongen maakt dat 
een verantwoording van de waarde van de door Gale
sloot en Legêne gebruikte interviews zeker op zijn 
plaats was geweest. Zij leggen evenwel geen enkele re
kenschap af waarom zij met sommigen wel en met an
deren niet hebben gesproken of hebben kunnen spre
ken. Een belangrijk man als Gerben Wagenaar, onder 
meer 'wapenchef' van de BS, is bij voorbeeld niet 
geïnterviewd, hoewel juist hij wel degelijk licht had 
kunnen laten schijnen op de geschiedenis van de CPN 
na 1943 en met name op de activiteiten van CPN'ers in 
de Raad van Verzet en Grote Adviescommissie. 
Een handicap voor de lezer is bovendien dat degenen 
die wel werden geïnterviewd slechts met name worden 
genoemd, zonder dat een korte opgave wordt gedaan 
van hun activiteiten in de bezettingsjaren, en, niet ge
heel onbelangrijk in verband met de naoorlogse partij
strijd, van hun positie in de CPN na 1945. Wat moet 
men met de getuigenis van een Gerard Maas, met 
wiens in 1961 verschenen Kroniek van de Februari
staking 1941 Harmsen al in 1963 de vloer aanveegde? 3 

Vanwege de sterk politieke component die sommige 
getuigenissen kunnen hebben, is gezonde argwaan ge
boden; ook tegenover de verschillende memoires, bio
grafieën en autobiografieën uit CPN-hoek, die in Par
tij in het verzet worden gebruikt. Het boek gaat echter 
mank aan openheid op dit punt. De reden hiervan 
moet mijns inziens niet zozeer gezocht worden in de 
argeloosheid van de schrijfsters, als wel in het feit dat 
zij uit angst voor een overigens onvermijdelijke pole
miek, hun elders wel degelijk aan de dag gelegde kriti
sche vermogen hier uitgeschakeld schijnen te hebben. 

De legale periode 
Valt er op Partij in het verzet in historisch-methodolo
gisch opzicht dus het een en ander aan te merken, ook 
op de inhoud van deze studie, met name op de behan
deling van enkele politiek-ideologsiche aspecten van 
de illegale CPN, is kritiek mogelijk. Een van de veel
omstreden thema's uit de geschiedenis van de illegale 
CPN vormt de tijd tot 20 juli 1940, toen de partij nog 
legaal trachtte te opereren. In communistische gelede
ren leefde hier en daar zeker twijfel over de door de lei
ding gevolgde neutrale politiek; niet-communisten be
tichtten de CPN van een bij uitstek verraderlijke poli
tieke koers. Steen des aanstoots vormde voor hen de 
inhoud van de met instemming van de Duitsers op 26 
juni legaal verschenen enige editie van het Volksdag
blad en het eveneens uit die maand daterende nummer 
van het maandblad Politiek en Cultuur. Of De Groot 
nu wel of niet de auteur was van de hoofdartikelen in 
die publikaties - ook zo'n veelomstreden zaak - is 
een hachelijk vraagstuk dat de schrijfsters niet ophel
deren; hij zou naast Jan Dieters en Lou Jansen , stellen 
zij, slechts 'met deze erfenis' zijn belast(p. 40). Merk-
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waardiger is dat zij in een overigens allerminst onpole
misch uitgevallen alinea - hoe kan het ook an
ders? - schrijven dat in de literatuur over de CPN in 
de oorlog een fixatie op de legale publikaties heeft 
plaatsgevonden, 'alsof dat het enige was dat in de eer
ste maanden gebeurde' . Het was echter niet de legali
teit van de publikaties die aanleiding gaf tot felle pole
mieken, maar de inhoud van de artikelen. Zowel Sijes 
als De Jong doen trouwens wel degelijk recht aan het 
feit dat vanaf begin juli (dat wil zeggen na het verbod 
van Het Volksdagblad en juist voor het verbod van de 
partij) de partijleiding besloot tot ontbinding van de 
partij en tot een ondergronds voortbestaan. 
Feit blijft dat, wanneer men verzet opvat als elk parool 
of elke daad die gericht was op de bevrijding van het 
bezette Nederland, van de inhoud van de legale publi
katies van de CPN niet bepaald een verzetsstimulans 
uitging. De houding van verregaande neutraliteit die 
daaruit sprak, terwijl Nederland toch door de Duitsers 
was overvallen en bezet , bestempelde de communisten 
in de ogen van de andere verzetslieden tot onbetrouw
bare partners en werd overigens ook voor een aantal 
communisten zelf een pijnlijk trauma. Dat het begrip 
legaliteit destijds veel minder lading had dan het nu 
wel in de geschiedschrijving heeft, en dat het verbin
den van legaliteit en illegale technieken voor commu
nisten een bekende strategie was, zijn juiste observa
ties van Galesloot en Legêne, maar voegen aan de kern 
van de discussies over de waarde van de inhoud van de 
legale CPN-publikaties tittel noch jota toe . Hun aan 
de politieke koers van de CPN in de legale periode ge
wijde woorden zijn in hoge mate onbevredigend. 
Onbevredigend blijft ook hun bespreking van een an
der facet van de legale periode. Direct na de bevrijding 
werd de 'imperialistische oorlog' -koers als een bijna 
persoonlijke aberratie op het conto van De Groot ge
schreven; oog voor de invloed van de Komintern op 
het beleid van de CPN had men niet. Die invloed was, 
getuige Galesloot en Legêne, niettemin 'dominant' (p. 
305). Het is een gemiste kans dat zij de legale periode, 
trouwens de gehele periode tot juni 1941, minder in 
het kader van de Komintern-politiek hebben geplaatst 
dan zij hadden kunnen doen .4 Nu valt het moeilijk De 
Groots politiek in die tijd - hij was het in ieder geval 
die alle oppositie ten spijt de publikatie van het meest 
gewraakte artikel in Politiek en Cultuur 
doordrukte - in zijn juiste verhoudingen te zien. Ga
lesloot en Legêne onthouden zich van een evaluatie 
van De Groots waarde voor het verzet van de partij: is 
hij voor hen een nog te dominante vaderfiguur? 

De Februaristaking 
De wijze waarop Galesloot en Legêne de Februarista
king van 1941 bespreken illustreert goed hoezeer zij 
iedere polemiek, zelfs die over dit ongetwijfeld toch 
meest omstreden thema uit de hele verzetsgeschiede
nis, koste wat kost hebben willen mijden. De commu
nisten hebben immers altijd de organisatie van de sta
king uitsluitend voor zich trachten te claimen, terwijl 
niet-communisten eerder het spontane karakter ervan 
beklemtoonden. In het koude-oorlogklimaat van Ne
derland na 1945 werd de jaarlijkse herdenking van de 
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staking derhalve inzet van hoogoplaaidende politieke 
emoties, waarin de in 1954 gepubliceerde studie van 
RIOD-medewerker Sijes over de staking een belang
rijke functie vervulde. Hij toonde zich allerminst een 

I verdediger van de spontaniteitstheorie. Zijn conclusie 
was, dat de staking weliswaar door de communisten 

I was geproclameerd, maar dat zij noch op het karak
ter, noch op de omvang ervan enige invloed hadden 
uitgeoefend. Voor de CPN was het resultaat van Sijes' 
onderzoek niettemin volstrekt onverteerbaar, ook al 
deed hij in hoge mate recht aan de rol van de commu
nisten in de staking. 
Terug naar Galesloot en Legêne. Expliciet - het zij 

, hiet ten overvloede opgemerkt - gaan zij dus op het 
naoorlogse debat over de Februaristaking niet in. Ja, 
zelfs hun eigen, door dit debat beïnvloede opvattingen 

I herroepen zij niet. Heette het immers in hun inleiding 
tot de facsimile-uitgave van De Waarheid in 1980 nog 

! dat De Groot het beroemde pamflet 'Staakt, Staakt, 
Staakt' schreef, in Partij in verzet komt de aap uit de 
mouw: het was Jansen die de stakingsoproep schreef 
- een feit dat al sedert Sijes' studie vaststond. Ogen
schijnlijk lijkt het hier om een futiliteit te gaan, maar 
in feite wreekt zich hier dat Galesloot en Legêne uit 
angst om tegen teveel schenen te trappen gekozen heb
ben voor een niet-polemische opzet van hun boek. 
Dit blijkt ook uit hun bespreking van de staking. Het 
concrete verloop daarvan geven zij weer op basis van 
Sijes' 'gedegen' studie; voorts spreken zij van 'deze 
onverwacht grote stakingsbeweging, waartoe zij [de 
CPN] het sein had gegeven.' (p. 81) Elders karakteri
seren zij de staking als een 'deels spontane verzets
daad' (p. 83), waarmee zij al met al Sijes' conslusie dus 
onderschrijven. Maar zij gaan op de kern van de dis
cussie niet in. Ook een kritisch artikel van Harmsen 
over Sijes' studieS negeren zij (slechts eenmaal wordt 
daaraan in een noot gerefereerd en dan nog wel in ver
band met een niet voor de staking relevant punt), ter
wijl de sterk door de CPN-politiek van die tijd beïn
vloede Kroniek van Gerard Maas wel enkele malen als 
bron wordt benut. Door de discussie zo krampachtig 
te mijden, in plaats van deze als integraal deel van hun 
betoog op te nemen, en door alles maar met de mantel 
der liefde te willen bedekken, hebben de beide 
schrijfsters hun doel - 'tot een debat komen over het 
fascisme en de reacties erop van de kant van de 
CPN' - uit het oog verloren. 

Herstel of vernieuwing? 
De beklemtoning van het nationale element in de poli
tiek van de illegale leiding sedert de opheffing van de 
Komintern in 1943, waardoor de weg vrijkwam voor 
het streven naar één arbeiderspartij van communisten 
en socialisten, vormde met de principiële waardering 
van de democratie de grondslag van de verwachting 
van vele communisten, dat de zich inmiddels rond De 
Waarheid uitkristalliserende beweging na de oorlog 
zou kunnen uitgroeien tot die nationale arbeiderspar
tij, die in staat zou zijn regeringsverantwoordelijkheid 
te dragen. Dat die verwachtingen allerminst uitkwa
men is bekend. Over de oorzaken hiervan is vooral in 
de jaren zeventig in de historische en politicologische 

wereld heel wat gepolemiseerd. Pogingen tot verkla
ring van het aperte mislukken van de door commu
nisten en anderen beoogde vernieuwing na de bevrij
ding, waarvoor een partijpolitieke doorbraak als be
langrijke voorwaarde werd beschouwd, behoren se
dertdien tot het uit de historiografie niet meer weg te 
denken thema 'Herstel en Vernieuwing'. Galesloot en 
Legêne wijzen erop, dat bij de communisten een on
duidelijk beeld leefde van wat er zich aan ontwikkelin
gen binnen de sociaal-democratie had voorgedaan. 
Daar was het streven immers voornamelijk gericht op 
doorbraak naar de confessionele delen van de bevol
king; samenwerking met communisten was een optie 
die op enkele uitzonderingen na alleen al uit traditio
neel anti-communisme niet eens werd overwogen. 
Ook al omdat de oude scheidslijnen op partijpolitiek 
en vakbondsgebied weer snel waren getrokken zou het 
vernieuwingspotentieel van de mensen rond De Waar
heid geen enkele kans hebben gekregen. 
Al deze elementen hebben zeker een rol gespeeld. Uit 
Partij in het verzet kan men echter ook opmaken dat 
de leiding van de CPN de hand in eigen boezem moet 
steken: het falen van het vernieuwingsstreven in com
munistische gelederen moet voor een flink deel wor
den verklaard uit wat Galesloot en Legêne aanduiden 
als het 'tweesporenbeleid' van de partij. Terwijl im
mers in nog bezet Nederland de laatste illegale leiding 
streefde naar consolidatie van de CPN-organisatie na 
de bevrijding en tevens via De Waarheid de gewonnen 
aanhang wilde vasthouden als basis voor de nieuwe so
cialistische eenheidspartij - het tweesporenbeleid dus 
- beoogde de vertegenwoordiger van de partij in het 
bevrijde Zuiden, Wim van Exter, na december 1944 
een eenheidspolitiek uitgaande van een duidelijk ge
profileerde eigen partij, gericht op het veroveren van 
posities in regering en staatsapparaat. Al met al valt 
uit de door Galesloot en Legêne geschetste gang van 
zaken de conclusie te trekken dat het links-radicale 
vernieuwingssentiment binnen de CPN en De Waar
heid na september 1944 te weinig eenheid vertoonde 
om als werkelijke stimulans voor vernieuwing van het 
politieke en sociaal-economische leven van Nederland 
een rol van enige betekenis te kunnen spelen. 
Die gevolgtrekking moet ook De Groot hebben ge
maakt. Ik acht zijn politieke koers van mei tot juli 
1945 in tegenstelling tot Galesloot en Legêne - die de 
frustratie van de door Postma uitgestippelde politiek 
door De Groot betreuren - dan ook niet zo'n onbe
grijpelijke zaak; al evenmin zou ik als hen de verkla
ring van zijn optreden in zijn 'grillige' karakter willen 
zoeken. Had De Groot immers voor een van beide be
staande, door de aura van de illegaliteit gesanctioneer
de, politieke opties - die van de illegale leiding of die 
van Van Exter - gekozen, dan was hij er nooit in 
geslaagd zijn autoriteit binnen de partij, waarmee hij 
immers sedert 1943 geen contact meer had willen on
derhoud_en, duurzaam te vestigen. De Waarheidsbe
weging moet in zijn ogen een handig voertuig zijn ge
weest om een tijdlang min of meer vrijblijvend de ont
wikkelingen in de Nederlandse politiek te volgen en 
bovendien de gevoelens van de communistische ver
nieuwers te kanaliseren. Beter nog dan Van Exter 
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- mijn inziens door zijn machtspositie in het Zuiden, 
met name in de Eenheidsvakcentrale, de enige werke
lijke rivaal van De Groot - zag hij echter de waarde 
van het bestaan van een gedisciplineerde communisti
sche partij in. Toen bleek dat op politiek terrein geen 
winst te behalen was - voor 'De Waarheid' werd geen 
plaats ingeruimd, noch in het kabinet-Drees-Scher
merhorn noch in de organen van het Militair Gezag en 
evenmin in de zuiveringscommissies - ging hij 'om'. 
Op de juliconferentie van 1945 wist hij de terugkeer 
van de CPN tegen alle oppositie in door te drukken, 
omdat dit nu kon worden gerechtvaardigd met het ar
gument dat het getij van de vernieuwing inmiddels aan 
het verlopen was. 
Het mag zo zijn dat, zoals Galesloot en Legêne terecht 
opmerken, 'de discussie over de politieke oriëntatie 
van de communistische partij in en vlak na de oorlog 
niet verwerkt zijn' en dat het daaraan moet worden 
toegeschreven dat men niet is toekomen aan de emo
tionele verwerking van de ervaringen uit de oorlog in 
partijverband, dank zij De Groot was er vanaf juli 
1945 in ieder geval weer een CPN. Hij redde de partij 
van de, naar mijn mening zekere, ondergang door tij
dig een einde te maken aan de vruchteloze - voor een 
niet gering deel op de man gespeelde - interne discus
sies. Hij wist te vermijden dat de ondanks haar in het 
verzet gegroeide prestige toch zwakke CPN speelbal 
werd van bij voorbaat tot mislukken gedoemde onder
handelingen over een eenheidspartij van socialistische 
arbeiders . De Groot belichaamde bovendien in één 
persoon vernieuwing èn herstel , verandering èn conti
nuïteit: het was zijn partij die na de verkiezingen van 
mei 1946 met tien man in de Tweede Kamer kwam. 

Conclusie 
Partij in het verzet is als eerste wetenschappelijke studie 
van de illegale CPN de nodige aandacht waard. Dat 
het mij aanleiding geeft tot forse kritiek en commen
taar lijkt vanwege de wetenschappelijke pretenties van 
beide schrijfsters met het boek gerechtvaardigd. Het 
moet heel wat moed en doorzettingsvermogen van hen 
hebben gevergd een studie aan dit moeilijke en in veel 
opzichten hachelijke onderwerp te wijde. Dat neemt 
niet weg dat Galesloot en Legêne, een beter boek had
den geschreven, wanneer zij de noodzakelijke bouw
stenen voor het door hen gezochte debat niet hadden 
weggemoffeld, maar deze eerder in ruime mate aan de 
lezer hadden aangeboden. Nu blijkt het feit dat zij zich 
in de ideologie en in de sfeer van de CPN bewegen hen 
nogal eens parten te hebben gespeeld. Niettemin heb
ben zij de geschiedenis van hun partij weten te bevrij
den uit de worggreep van Bakkers verderfelijke De 
CPN in de oorlog en geven zij aanzetten tot verder on
derzoek naar de lotgevallen van de partij tijdens de be
zetting. Want dat het laatste woord nog lang niet is ge
zegd, zoals de schrijfsters constateren, betekent dat de 
tijd van een door de partij geautoriseerde versie van de 
geschiedenis van de CPN in ieder geval voorbij is. 

Madeion de Keizer is medewerkster van het Rijksinsti
tuut voor Oorlogsdocumentatie; lid van de redactie 
van SenD. 
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1. B.A. Sijes, De Februari-staking, 25-26februari 1941. 's

Gravenhage 1954; L. de Jong, Het Koninkrijk der Neder
landen in de Tweede Wereldoorlog. 's-Gravenhage 1968 
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44-59. 

3. G. Harmsen, 'De Februari-staking ontrafeld en ver
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PCF en 1940' . In: Études sur la France de 1939 à nos 
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5. Als noot 3, p. 212-213 . 

Gemeentepolitiek als alternatief? 

Koen Koch bespreekt: 
Pieter Nieuwenhuijsen, Gemeenten als proeftuin voor 
een houdbare verzorgingsstaat, Deventer, Van Log
hum Slaterus (WBS Cahiers), 1985. 

In deze studie tracht Pieter Nieuwenhuijsen op basis 
van een gedegen kennis van de literatuur over de crisis 
van de verzorgingsstaat ideeën te ontwikkelen, met be
hulp waarvan sociaal-democraten juist op gemeente
lijk niveau een beleid kunnen voeren dat gericht is op 
behoud van die zelfde verzorgingsstaat. Het boek is te
vens een pleidooi voor een herwaardering van het be
lang van de gemeentepolitiek. Juist in de gemeenten 
hebben sociaal-democraten eertijds hun eerste grote 
successen op weg naar de verzorgingsstaat geboekt en 
uit het boek spreekt de stille hoop dat terugkeer naar 
dat oude strijdtoneel ook terugkeer van de oude suc
cessen met zich mee zal brengen. 
Door de bizarre electorale ontwikkelingen van het af
gelopen jaar, toen de triomfale gemeenteraadsverkie
zingen werden gevolgd door teleurstellende Tweede
Kamerverkiezingen, lijkt de studie nog aan actualiteit 
gewonnen te hebben. Wanneer voor een betrekkelijk 
lange periode een krachtige positie in vele gemeente
besturen moet samengaan met relatieve onmacht op 
het landelijke niveau, dan is het extra aantrekkelijk 
om te onderzoeken in hoeverre via de omweg van de 
gemeentepolitiek bereikt kan worden wat landelijk 
niet mogelijk schijnt. 

De crisis van de verzorgingsstaat, hoe zeer het gesprek 
van de dag, is een te onduidelijke term om geschikt te 
zijn voor politieke en beleidsmatige analyse . Drieërlei 
onderscheid lijkt in ieder geval geboden: naar de waar
den, die in het geding zijn, naar het niveau van 'ver
zorging' , dat gerealiseerd is, en naar de institutionele 
middelen, die ter realisering gekozen en ontwikkeld 
zijn, naar het karakter van de zogeheten 'verzorgings
arrangementen' dus. 
Wat betreft het eerste aspect is er eigenlijk nauwelijks 
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sprake van een crisis: waarden als sociale zekerheid, 
welzijn , culturele en politieke participatie en emanci
patie zijn op zich nauwelijks omstreden en bezitten als 
het ware een universeel karakter. Ook in de neo-con
servatieve kritiek op de verzorgingsstaat worden deze 
waarden als zodanig niet ter discussie gesteld . Neo
conservatieven benadrukken daarentegen dat de ge
kozen middelen in sommige gevallen averechtse effec
ten kunnen hebben . 
Ten aanzien van de twee andere aspecten , het niveau 
van verzorging en de keuze van de middelen , kan met 
veel meer recht van een crisis gesproken worden . Om
dat het niveau van verzorging voornamelijk afhanke
lijk is van de mate van industrialisatie en het tempo 
van economische groei, komt dit niveau bij een stag
nerende economische ontwikkeling vrijwel automa
tisch onder druk te staan. Wat de middelen betreft kan 
worden opgemerkt dat niet toevallig over de verzor
gingsstaat wordt gesproken: veel 'verzorging' wordt 
door de overheid voor haar rekening genomen. Dit 
'statelijk' karakter van verzorgingsarrangementen 
heeft, zoveel is de laatste jaren wel duidelijk gewor
den, allerlei onbedoelde en onverwachte neveneffec
ten (zoals bureaucratisering, groeps-egoïsme, en 'con
sumentisme') gehad, waardoor de realisering van de 
nagestreefde waarden danig in gevaar is gekomen. 
Een en ander dwingt tot een voortdurende bezinning 
op de middelen, waarmee het doel nagestreefd wordt: 
'Waar het op aankomt is vereenzelviging met de waar
den, die aan de verzorgingsstaat ten grondslag liggen 
en distantie ten opzichte van de middelen' (p . 23). Met 
dit uitgangspunt van Nieuwenhuijsen kan men in
stemmen. Juist die relativering van de middelen is 
voor sociaal-democraten een belangrijk winstpunt , 
omdat zij ook nu nog vaak moeilijk de neiging kunnen 
onderdrukken om bepaalde 'statelijke' middelen voor 
het doel zelve te houden . 
Terecht constateert Nieuwenhuijsen dat de verzor
gingsstaat economisch, bestuurlijk en maatschappe
lijk onder grote spanning staat. Economisch is er spra
ke van een betaalbaarheidscrisis: de schaarbeweging 
van afnemende economische groei en van onvermin
derde toename van claims op de verzorgingsstaat 
dreigt door de politiek noodzakelijk geachte bezuini
gingen meer dan de franje af te knippen. Een steeds 
grotere maatschappelijke rafelrand van onder het so
ciaal minimum levenden en anderszins gedepriveerden 
lijkt te ontstaan . Bestuurlijk is er een overmaat aan 
bureaucratisering en regelgeving waardoor afbreuk 
wordt gedaan aan effectiviteit en legitimiteit. Maat
schappelijk is er sprake van toenemende desintegratie, 
vandalisme en criminaliteit , van 'verschraling van de 
solidariteit' kortom. 
Aan elk van deze drie probleemcomplexen besteedt 
Nieuwenhuijsen aandacht. Telkens volgt na een ana
lytisch deel , waarin op vaardige wijze het probleem 
wordt gedefinieerd, een opsomming van 'oplossings
richtingen' , waarbij aan de positie van de gemeenten 
extra aandacht wordt gegeven. Natuurlijk dagen deze 
'oplossingsrichtingen' tot kritiek en discussie uit. De 
overzichtelijke presentatie er van maakt het de criticus 
des te eenvoudiger, het debat des te waardevoller . 

Scepsis 
Ten aanzien van de betaalbaarheidscrisis formuleert 
Nieuwenhuijsen het concept van de duurzame (houd
bare) verzorgingsstaat tegenover de expansieve van 
een economisch rooskleuriger periode. Toch blijkt de
ze duurzaamheid nogal expansief te zijn: zij omvat zo
wel behoud van een hoog niveau van verzorging als 
ruimte voor het inwilligen van nieuwe claims (emanci
patie, stadsvernieuwing, milieuproblematiek , vergrij
zing enzovoort) . .. 'Dit in het besef, dat de bestrijding 
van werkloosheid en het behoud van sociale zekerheid 
al een belangrijk deel van de ruimte zullen opsoupe
ren. Bij bescheiden groeivooruitzichten van de econo
mie' (p. 33) . Het verwijt dat voor sociaal-democraten 
de bomen nog steeds tot in de hemel groeien, is licht 
gemaakt en kan met een dergelijk ambitieus program
ma slechts weerlegd worden, wanneer Nieuwenhuij
sens 'oplossingsrichtingen ' werkelijk drastische be
perkingen van de kosten van de huidige verzorgings
arrangementen opleveren . Scepsis is hier zeker ge
rechtvaardigd . 
Een belangrijk deel van zijn aanbevelingen komt neer 
op vergroting van doelmatigheid, samenhang en sa
menwerking, op meer en beter management zowel bij 
de overheid als in de particuliere zorgsector . Dit stemt 
zeker overeen met de geest van de tijd, maar het is een 
in beginsel a-politieke reflex op het puur politieke pro
bleem van kiezen waar uit kwaden gekozen moet wor
den . Daarbij komt dat dergelijke doelmatigheidsof
fensieven vooralleiden tot het gebruik van een ander 
jargon (efficiëntie, cliëntgericht , projectmatige aan
pak) , maar verder de bureaucratische inertie onaange
tast laten. Zo veel heeft het feitelijk mislukte werk van 
de Rijkscommissaris voor de Reorganisatie van de 
Rijksdienst wel aangetoond . 
Meer is te verwachten van andere 'oplossingsrichtin
gen' : van privatisering, waarbij vooral op gemeente
lijk niveau aan de inschakeling van non-profit organi
saties wordt gedacht en aan het bevorderen van infor
mele hulpverlening, hoewel de uitwerking van deze 
laatste gedachte (opname van dergelijke hulp in een 
gemeentelijk welzijnsplan, inzet van beroepskrachten 
en verlening van faciliteiten) toch alras weer meer dan 
minder 'staat ' lijkt op te leveren. Daarnaast kan op 
termijn de druk op de verzorgingsstaat verlicht wor
den door een selectieve economische groei na te stre
ven met minder desastreuze gevolgen voor mens en 
omgeving, zodat er ook minder 'zorg' vereist is . Voor 
de nijpende actuele problemen verschaft dit helaas 
nauwelijks soelaas, afgezien nog van het feit dat de 
PvdA niet werkelijk over een dergelijk beleid voor se
lectieve groei beschikt. Nieuwenhuijsens begrijpelijke 
pleidooi tenslotte voor een versterking van de uitvoe
rende sector , met name op gemeentelijk niveau, om
dat deze het dichtst bij de burgers staat, kan men zeker 
delen: meer straatvegers , minder ambtenaren op 
VROM, schonere straten . Maar toch lijkt het hier te 
gaan om een verschuiving van het zwaartepunt binnen 
de overheidsbureaucratie zonder dat haar totale ge
wicht (en daarmee het betaalbaarheidsprobleem) 
wordt aangepakt . 
Wat betreft de bestuurlijke problematiek van de ver-
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zorgingsstaat (bureaucratisering, 'regel verdichting' , 
gebrek aan efficiëntie, verlies van legitimiteit) bepleit 
Nieuwenhuijsen, alweer in overeenstemming met de 
geest van de tijd, het fenomeen van de beleidsevalua
tie. Maar meer evaluatie-ambtenaren betekent nog 
niet automatisch een beter beleid, al suggereren be
leidswetenschappers, beleidseffectrapporteurs, en an
dere 'kundigen' (de welzijnswerkers van, zal ik maar 
zeggen het fin de sièc/e) dat wel. Dat dergelijke be
leidsevaluatie op gemeentelijk niveau nog effectiever 
zou zijn (een argument voor decentralisatie) geloof ik 
niet erg. Bestuurders van gemeenten worden directer 
met de gevolgen van hun beleidsdaden geconfron
teerd. Zeker. 'Het lokaal bestuur is daardoor alerter 
voor mislukkingen en gevoeliger voor de noodzaak 
van verandering' (p. 71). Ongetwijfeld, maar mijn 
Amsterdamse ervaring leert me dat het vermogen en 
de politieke wil om die veranderingen te realiseren te 
vaak ontbreken. 
De bureaucratisering en de regelverdichting gaat 
Nieuwenhuijsen te lijf langs de lijnen van de Commis
sie-Geelhoed. Maar hij waarschuwt tegen al te snelle 
'terugtred van de staat' - hier is de traditionele so
ciaal-democraat aan het woord: 'Kritische grenzen 
moeten worden geformuleerd. Waar dergelijke belan
gen (dertig tot veertig procent van de bevolking is voor 
zijn bestaanszekerheid op de overheid aangewezen) in 
het geding zijn zal de presterende, de sturende en de 
arbitrerende functie van de staat voorlopig niet gemist 
kunnen worden' (p. 78). Veel hoop voor de burger, die 
door de regels de rechtsstaat niet meer ziet, is er niet. 
De maatschappelijke gevolgen van de huidige 'statelij
ke' verzorgingsarrangementen, 'verschraling van de 
solidariteit', vandalisme, groeps-egoïsme, vereenza
ming, slechte belasting- en premiemoraal en wat niet 
al, vormen wellicht voor sociaal-democraten de groot
ste ideologische uitdaging. Nieuwenhuijsens oplos
singsrichtingen dienaangaande, versterking van het 
maatschappelijk middenveld (woningbouwcorpora-

Vervolg van blz. 9 
der Zwan', De Groene Amsterdammer, 9 juni 1982. 

24. Zie het proefschrift van A. van Dijk, Innovatie en over
heidsbeleid, Amsterdam 1986, hoofdstuk 3 en 4. 

25. De knelpunten liggen volgens Kalff (zie noot 17) bij het 
MKB liggen niet primair in technologische sfeer. In het 
buitenland bleken stimuleringsmaatregelen succesvoller 
naarmate ze minder vanuit centraal niveau worden gere
geld . In Zweden, aldus Roobeek , meent men dat grote 
bedrijven primair via het aankopenbeleid gesteund zou
den moeten worden . 

26. Om met Pais te spreken: 'Ik ben het eens met degenen 
die stellen dat investeringen in milieuvriendelijke tech
nieken grote kansen bieden voor de Europese industrie. 
Meer aandacht voor het leefmilieu kan het concurrentie
vermogen van Europa versterken . Het initieren van 
milieuprojecten stimuleert de technologische vernieu
wing en heeft duidelijke werkgelegenheidseffecten' . 
Zijn Europese Investeringsbank is in pricipe in staat en 
bereid om miljarden guldens beschikbaar te stellen voor 
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ties , gebruikersdemocratie) en bevordering van het 
particulier initiatief, stellen me nogal teleur. Juist 
waar de neo-conservatieven aandringen op het hervin
den van een nieuwe maatschappelijke moraal vlucht 
Nieuwenhuijsen weg in een pleidooi voor statelijke 
ondersteuning van 'de nieuwe woonvormen'. Is de so
ciaal-democratische akker zo onvruchtbaar gewor
den? 

Geen proeftuin 
Tot slot twee korte opmerkingen. Begrijpelijk genoeg 
bepleit Nieuwenhuijsen telkens decentralisatie. Ik heb 
sterk de indruk dat dit voortvloeit uit appreciatie van 
deze waarde op zich , zonder dat de instrumentaliteit 
ervan voor de houdbaarheid van de verzorgingsstaat 
verder wordt aangetoond. Ook in het kleinste stads
deelraadkantoor staan vele bureaus. 
Nieuwenhuijsens studie tenslotte heeft me ervan over
tuigd dat de gemeente geen proeftuin voor beleid kan 
zijn. De overheidsbureaucratie vormt één geheel 
waarvan de gemeente dat deel is dat het dichtst bij de 
burger staat. De effectiviteit van het beleid dat op lan
delijk niveau wordt bepaald, hangt afvan de kwaliteit 
van de gemeentelijke organisatie. Opereren op ge
meentelijk niveau is geen substituut voor de landelijke 
politiek, wel noodzakelijk om nog iets van een houd
bare verzorgingsstaat te realiseren. 
Het boek van Nieuwenhuijsen is een waardevolle 
weerspiegeling van veel wat in de PvdA leeft: enerzijds 
een al te optimistisch vertrouwen in a-politieke moder
nismen als doelmatigheidscontrole en beleidsevalua
tie, anderzijds een voorzichtige opening naar het 
maatschappelijke middenveld, privatisering en parti
culier initiatief. Zorgelijk blijft het dat Op de neo-con
servatieve uitdaging in ideologische en morele zin nog 
geen begin van een antwoord is geformuleerd. 

Koen Koch is politicoloog, verbonden aan de Erasmus 
Universiteit. 

het schoonmaken van de Rijn. Vgl. Het Financiële Dag
blad van 20 november 1986. 

27. Van Tulder/ Junne, op .cit. 
28. Het is, zoals een lid van de commissie Ritzen stelde, 'wel 

zo verstandig dat de overheid dan ook oog heeft voor de 
vraag: wat zal er voor gebruik gemaakt worden van die 
investeringen? Sommige investeringen kun je eigenlijk 
niet doen zonder je te bemoeien met wat er vervolgens 
mee gebeurt. Er is een Datanet in de grond gestopt, 
eigenlijk puur als transportmiddel, maar men heeft zich 
niet genoeg verdiept in de vraag wat er voor toepassin
gen zijn te verwachten uit het bedrijfsleven . Kortom: 
kunnen we zelf als overheid ook als aanjager fungeren 
( ... ) Sinds de discussies over rapporten - Swarttouw 
en - Steenbergen staat daar zo'n beetje de doodstraf op 
bij PTT, als ze zo iets zouden ambiëren. Gevolg is dat 
dat datanet nog steeds voor 90"70 onbenut is . Het is af
hankelijk van het vrije spel der maatschappelijke krach
ten van het bedrijfsleven, of van toevalstreffers. 
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De toekomst 
van de vrije tijd 
Pieterjan van Delden 

Vrije tijd is opnieuw een 
politiek thema. Traditioneel is 
het altijd al beladen geweest 
met ethische normen en 
cultuurpolitieke wensbeelden. 
Alleen in de periode na de 
oorlog verdween deze lading. 
Vrije tijd werd gaandeweg 
meer beschouwd als een 
neutraal welvaatsgoed, waar 
iedereen recht op heeft. Het 
is dan ook sterk toegenomen, 
zowel in de vorm van arbeids
tijdverkorting en vakantie als 
door vervroegde uittreding en 
werkloosheid. Met het vooruit
zicht op een verdere uit
breiding van de vrije tijd door 
stijgende produktiviteit en 
korter werken groeit ook de 

, wens om de maatschappij 
vanuit een vrijetijdsoogpunt te 
beoordelen. 
Het arbeidsbestel krimpt in, 
zodat de vrije tijd minder de 
functie heeft van ontspanning 
en recreatie. Integendeel, het 
staat nu als verschijnsel meer 
op zichzelf en stelt eigen 
eisen aan de inrichting van 
de samenleving. Ongelijk
heden in de sfeer van de vrije 

tijd moeten worden benoemd 
en bestreden. Dit boek gaat 
echter nog fundamenteler in 
op het politieke beleid voor de 
vrije tijd. Bezigheden in deze 
sfeer mogen geen ghetto 
worden voor een afgesloten 
groep deelnemers. De vrije 
tijd kan juist een middel zijn 
om mensen te laten deel
nemen aan een publieke 
cultuur, die door privatisering 
en versplintering van rollen 
onder druk staat. Vrije tijd 
heeft een culturele en 
existentiële lading gekregen, 
naast die van het arbeids
bestel. 
Op politiek niveau vraagt dit 
om een 'tijdsbeleid' vanuit 
een visie op de afwisseling 
van vrije tijd en arbeid in het 
leven van de mens. Er is 
behoefte aan een nieuwe 
cu Ituu rpol itiek. 
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Kwestie van beginsel 

Ook al heeft de staatscommissie-Biesheuvel de invoe
ring van referendum en volksinitiatief aan strakke 
procedurele grenzen gebonden, er zijn nog steeds heel 
wat politieke motieven te bedenken die kunnen wor
den ingebracht tegen beslissende bevolkingsuitspra
ken. Onmiskenbaar kunnen zulke beslissende 
volksstemmingen het fragiele bouwsel van politieke 
compromissen - noodzakelijk in een bestel van poli
tieke minderheden - hardhandig doorbreken . 
Het is omgekeerd niet ongevaarlijk te denken dat men 
als oppositiepartij compromisvorming door een rege
rende coalitie kan doorkruisen met een beroep op de 
bevolking en daarin levende meerderheden . Een op
positiepartij kan, eenmaal zelf deel uitmakend van de 
compromisvorming in de regering, op haar beurt met 
onaangename verrassingen worden geconfronteerd. 
Bovendien echter willen meerderheden die schijnbaar 
- in opiniepeilingen - de oppositie ondersteunen, in 
het beslissende ogenblik van een referendum wel eens 
' plotseling' zijn verdwenen. 
Het referendum en het volksinitiatief zijn in elk geval 
weinig geschikt als instrument van oppositie, zowel als 
zij vruchteloos blijven als wanneer zij juist efffectief 
blijken . 
Aan de bevolking het recht toekennen een veto uit te 
spreken over besluiten van haar wetgever, dan wel om 
een machteloze wetgever tot handelen te dwingen, is 
een kwestie van democratisch beginsel. Men aan
vaardt dat beginsel ofwel niet, vanuit consequente 
voorkeur voor vertegenwoordiging, ofwel men accep
teert het ook in hoogst onwelkome omstandigheden, 
zoals men onder alle legale omstandigheden een wisse
lende parlementaire meerderheid aanvaardt. 
Het is dit democratische beginsel, in vele landen om 
ons heen aanvaard, dat tijdens het komende congres 
van de Partij van de Arbeid in april ter discussie staat; 
niet het nieuwste middel van politieke oppositie en 
ook niet het politieke compromis als hoogste goed, 
ongeacht de vorm die het aanneemt. 
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De 'Openbare Verdediging'. Naar een betere 
rechtsbijstand in strafzaken 

Wat zijn de kosten en baten van de rechtsbijstand in 
strafzaken, zoals die momenteel in Nederland functio
neert? Is de huidige regeling de meest wenselijke, of 
zijn er alternatieven beschikbaar? Een antwoord op 
deze vragen, dat ik in de loop van dit artikel hoop te 
geven, vereist allereerst een overzicht van de huidige 
stand van zaken op dit gebied. 
Van oudsher geldt in het Nederlandse rechtstelsel het 
principe dat een ieder die door de staat betrokken 
wordt in een strafrechtelijke procedure, het recht 
heeft zich te doen bijstaan door een juridisch raads
man. Het recht, niet de verplichting. De verdachte kan 
in een strafzaak zijn eigen verdediging voeren. Hij kan 
ook helemaal van zijn verdediging afzien en zelfs niet 
ter zitting verschijnen. Dit houdt niet in dat hij dan 
automatisch schuldig verklaard wordt. Anders dan in 
Engeland (waar, als de verdachte zich op de desbetref
fende vraag van de rechter, 'schuldig' heeft verklaard, 
in feite geen enkele procesvoering meer plaatsvindt), 
onderzoekt de Nederlandse rechter de feiten en gaat 
hij na of de voorschriften van het Wetboek van Straf
vordering in acht zijn genomen - ook na een bekente
nis van de verdachte of wanneer deze verstek laat 
gaan. 
Dit maakt juridische bijstand in het strafproces min
der noodzakelijk dan in het civiele proces, waar de 
door de eisende partij aangevoerde feiten door de 
rechter als juist worden erkend, zolang er geen tegen
spraak wordt gevoerd. Voor veel procedures op het 
terrein van het burgerlijk recht is juridische bijstand 
dan ook voorgeschreven. 
De wetgeving erkent niet alleen het recht op juridische 
bijstand in strafzaken, maar bevat ook een regeling 
om deze in feite voor een ieder mogelijk te maken -
ook voor degenen voor wie de kosten van een derge
lijke bijstand te hoog zouden zijn. Deze regeling voor 
kosteloze rechtsbijstand maakt een onderscheid tus
sen verdachten die van hun vrijheid zijn beroofd en zij 
die zich tijdens de strafprocedure op vrije voeten be
vinden. Wanneer de verdachte, terzake van een straf
baar feit waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten, 
door de politie in verzekering wordt gesteld, dan 
wordt hem in dit stadium een raadsman toegewezen 
die het recht heeft hem op het politiebureau te bezoe
ken. Dit is de zogenaamde advocaat van piket. 
Wanneer een verdachte vervolgens door een bevel van 
de rechter-commissaris in bewaring wordt gesteld of 
wanneer zijn gevangenneming door de rechtbank 
wordt bevolen, wordt hem ambtshalve een raadsman 
toegevoegd. Dit.kan dezelfde zijn als de advocaat van 
piket maar dit is niet noodzakelijk. In deze gevallen 
geschiedt de toevoeging ook zonder dat de verdachte 
dit verzoekt, en is zij altijd kosteloos - onafhankelijk 

van zijn vermogensposItie. De verdachte heeft het 
recbt zich voor eigen rekening van rechtsbijstand te 
voorzien. Doet hij dit dan houden de bemoeienissen 
van de advocaat die hem toegevoegd is, op. 
Wanneer de verdachte anders dan krachtens een bevel 
tot in verzekeringstelling, bewaring of gevangenne
ming van zijn vrijheid is beroofd (hij bevindt zich bij 
voorbeeld in de gevangenis wegens een vroegere ver
oordeling) en een vervolging tegen hem is aangevan
gen, kan hem op zijn verzoek een raadsman worden 
toegewezen, tenzij hij door de duur van de vrijheids
beroving niet in zijn verdediging wordt geschaad (dit 
ter beoordeling van de rechter). Ook deze toevoeging 
is kosteloos. 
De toevoeging van de advocaat van piket geschiedt 
door de deken van de orde van advocaten. In de an
dere gevallen gebeurt zij door de voorzitter van de 
rechtbank. 
Voorzover de wet niet op bovengeschetste wijze in de 
toevoeging voorziet, kan de raad van rechtsbijstand, 
een bureau van de Orde van Advocaten, aan de ver
dachte op diens verzoek een raadsman toevoegen. Dit 
verzoek wordt ingewilligd in gevallen waarin aanne
melijk is dat de verdachte niet in staat is de kosten van 
een gekozen raadsman te dragen en waarin ook overi
gens naar het oordeel van de raad van rechtsbijstand 
voldoende grond voor toevoeging bestaat. Deze laat
ste bepaling heeft voor de praktijk weinig betekenis. 
Het Wetboek van Strafvordering regelt niet wanneer 
het aannemelijk is dat de verdachte niet in staat is zelf 
de kosten te dragen. De praktijk is dat de verdachte 
zich, via de sociale dienst van de gemeente waarin hij 
woonachtig is, voorziet van een bewijs dat zijn inko
men een bepaalde grens niet overschrijdt. De grens ligt 
ongeveer bij f 2500, - per maand bruto. 

Onbillijkheden 
Tegen de regeling kunnen uit verschillend oogpunt be
zwaren gemaakt worden. Wat de ambtshalve kosteloze 
toevoeging betreft wanneer de verdachte in bewaring 
is gesteld, lijkt het niet helemaal billijk dat ook de ver
mogende verdachte van deze regeling profiteert. Dit 
klemt des te meer omdat de toevoeging geschiedt voor 
de hele instantie, dus tot en met de definitieve uit
spraak van de rechter in eerste aanleg. Ook de ver
dachte wiens vrijheidsberoving reeds na enkele dagen 
afloopt behoudt de kosteloze rechtsbijstand. Welis
waar bevat de wet een regeling waardoor in bepaalde 
gevallen een raadsman zijn kosten op zijn cliënt kan 
verhalen doch deze regeling is zo ingewikkeld dat zij in 
de praktijk nooit of althans zeer zelden toepassing 
vindt. 
Toch moet dit bezwaar als min of meer theoretisch 
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worden beschouwd. De verdachte die zelf over vol
doende geldmiddelen beschikt zal in de regel niet ge
neigd zijn te vertrouwen op de bekwaamheid van de 
toegevoegde raadsman, op wiens optreden hij ook 
geen enkele invloed kan uitoefenen. Een veel ernstiger 
bezwaar is dat de regeling allesbehalve billijk is vOQr 
degene die even boven de inkomensgrens ligt. Hij 
moet het volle pond voor de vaak lang niet geringe 
kosten van de rechtsbijstand zelf opbrengen. In feite 
schept de regeling een grote mate van ongelijkheid 
voor een ieder die boven de inkomensgrens uitkomt. 
Dit blijkt het duidelijkst wanneer men ziet naar het ho
ger beroep. Ook hier is toevoeging mogelijk en ge
schiedt zij volgens deze maatstaven. Wanneer iemand 
bijvoorbeeld tot duizend gulden boete is veroordeeld 
en hij heeft een toegevoegd raadsman dan is elke gul
den boete die hij in hoger beroep minder krijgt voor 
hem winst. Voor hem die zijn raadsman zelf moet be
kostigen, zal, behoudens in die gevallen waarin hij ge
heel wordt vrijgesproken (dan heeft hij tenminste nog 
een niet op geld te schatten morele genoegdoening), 
het hoger beroep, gezien het honorarium van zijn 
raadsman, alleen maar verlies opleveren. 
De regeling schept ook de mogelijkheid tot een geheel 
ongerechtvaardigd hoger beroep. Dit komt ook om
dat ons strafproces in tegenstelling met dat in vele an
dere landen, geen veroordeling van de verdachte in de 
kosten kent. Hier bestaat een ongelijkheid met het ci
viele recht. In het laatste is ook de kosteloos procede
rende verplicht een zeker bedrag aan griffierechten te 
betalen. Bovendien loopt hij het risico in de kosten 
van de tegenpartij veroordeeld te worden. Eigenaar
dig is dan ook dat in het civiele recht voor de procede
rende partij een verplichte bijdrage voor de rechts
bijstand is ingevoerd terwijl deze in het strafproces tot 
dusverre achterwege is gebleven. 
Deze constatering betekent niet dat ik hier een plei
dooi zou willen houden voor de invoering van deze bij
drage in de strafprocedure. Wel wil ik er op wijzen dat 
men in ons land voor vrijwel alle diensten die de over
heid verricht moet betalen, waarbij soms rekening 
wordt gehouden met iemands inkomen, maar zeer 
vaak ook niet. Alleen in het geval dat men een straf
baar feit begaat biedt de overheid eensklaps gratis 
rechtsbijstand aan, en dat in tegenstelling met vele an
dere voorzieningen waarvoor men wel betalen moet. 
De man die zijn gasrekening niet kan betalen wordt af
gesneden. Als hij dan omdat hij zijn vrouwen kinde
ren niet in de kou wil laten zitten, met de gasmeter gaat 
manipuleren en deswegen wegens diefstal vervolgd 
wordt, krijgt hij van de overheid, die het hem voor zijn 
bestaan onontbeerlijke gas weigerde, wel gratis rechts
bijstand. Er is hier sprake van een zekere inconsequen
tie. 

Wijze van vergoeding 
Hoe is nu de vergoeding voor de toegevoegde raads
man geregeld? Tot aan de Tweede Wereldoorlog kreeg 
de toegevoegde raadsman van de overheid geen enkele 
vergoeding voor de door hem verrichte diensten, ter
wijl hij, behoudens in uitzonderingsgevallen, wel ver
plicht was die diensten te verlenen. Het 'nobile offi-
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cium', het 'edele ambt', bracht de zedelijke verplich
ting mede de behoeftigen kosteloos bij te staan, zoals 
het ook in die tijd, toen er nog geen verplichte ziekte
verzekering was, niet ongewoon was dat de beoefe
naar van een ander 'edel beroep', de arts, de armen 
gratis, althans tegen gereduceerd tarief bijstand ver
leende. Thans krijgt de toegevoegde raadsman van 
overheidswege een vergoeding voor zijn werkzaamhe
den. Deze vergoeding varieert van f 130, - (voorgelei
ding of bijstand op het politiebureau) tot f 1480,
(Hoge Raad). Indien de zaak eindigt zonder dat het tot 
een behandeling voor de rechter komt ontvangt de 
raadsman zes tiende van die bedragen. 
Ook deze regeling is verre van ideaal en bevestigt niet 
zelden het spreekwoord 'paarden die de haver verdie
nen, krijgen ze niet'. De raadsman die, krachtens zijn 
interventie bij de officier van justitie, bereikt dat zijn 
cliënt voordat het tot een rechtzitting komt buiten ver
volging wordt gesteld, of wel de zaak mag afdoen via 
een transactie (afkoopsom), ontvangt altijd minder 
dan degene die lijdelijk afwacht totdat het tot een zit
ting komt. Toch vergt een dergelijke interventie vaak 
meer tijd en energie dan de bijstand op de zitting. 
Die kan zich beperken tot het volgende. Tien minuten 
voor de aanvang van de zaak wandelt de raadsman de 
zittingzaal van de politierechter binnen, deelt mede 
dat hij nog niet de gelegenheid heeft gehad de stukken 
in te zien, waarop deze hem ter hand worden gesteld, 
en hij ze in het justitiegebouw even vluchtig inziet. Na 
de behandeling van de zaak en het requisitoir van de 
officier, deelt hij mede dat hij geen aanleiding heeft 
voor een juridisch verweer, maar dat zijn cliënt een 
arme drommel is en of de boete die de officier eist niet 
een beetje minder kan. 
Ik wil volstrekt niet beweren dat het zo altijd of ook 
maar veelvuldig toegaat, maar het is zeker geen uit
zondering. Als politierechter heb ik verscheidene ma
len zelf de geeiste boete in verband met de omstandig
heden van de verdachte aanzienlijk verminderd, ter
wijl de raadsman niet anders had gezegd dat hij de eis 
'redelijk' vond. Het kan ook zijn dat de raadsman ter 
zitting verschijnt, mededeelt dat hij de stukken nog 
niet heeft kunnen bestuderen en dat hij derhalve aan
houding verzoekt. Wordt tot aanhouding besloten, 
dan wordt zijn honorarium, omdat hij twee keer op de 
zitting is verschenen, met de helft verhoogt. Dat bete
kent dan nog niet dat hij er ook meer tijd en aandacht 
aan heeft besteed. 
Er zijn nog wel andere bezwaren tegen deze vergoedin
gen aan te voeren, zoals de (bijna) verdubbeling van 
het honorarium in bepaalde gevallen. Indien de zaak 
voor de meervoudige kamer dient kan verdubbeling 
gerechtvaardigd heten omdat de zaken daar belangrij
ker zullen zijn en meer tijd van de raadsman vergen. 
De verdubbeling bij het Hof, ongeacht voor welke 
rechter de zaak in eerste instantie gediend heeft, kan 
daar niet op berusten. De zaak die voor de politierech
ter gediend heeft wordt er bij het Hof niet belangrijker 
of zwaarder door, ook al zitten daar drie rechters in 
plaats van één. Het bezwaar van deze verdubbeling, 
ook bij volstrekt onbelangrijke zaken, is dat zij de 
raadsman zou kunnen verleiden om zijn cliënt een 
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volstrekt ongemotiveerd en kansloos hoger beroep te 
adviseren. 

Wat zijn nu de kosten voor de gemeenschap van deze 
rechtsbijstand in strafzaken? Daarover verschaft de 
justitiebegroting voor 1987 ons gegevens . De raming 
van de uitgaven voor rechtshulp is als volgt: 
toegevoegde raadslieden in strafzaken: 46 miljoen 
toevoegingen als piketadvocaat: 9 miljoen 
toevoegingen in civiele zaken: 144 miljoen 
bureaus voor rechtshulp: 38 miljoen 
Voor de rechtspraak worden de volgende uitgaven ge
raamd: 
personeel en materieel: 484 miljoen 
gerechtskosten: 27 miljoen 
Het is interessant om hier even de ontvangsten op het 
gebied van de rechtspraak tegenover te stellen: 
geldboetes: 256 miljoen 
griffierechten: 62 miljoen 
opbrengst verbeurdverklaringen: 10 miljoen 
Het blijkt dat iets meer dan veertig procent van de 
kosten van de rechtspraak en rechtshulp gedekt wordt 
door de ontvangsten. l Van elke vijf gulden die via de 
strafrechtspraak geïnd worden gaat er een naar de 
rechtshulp. De rechtshulp in civiele zaken kost bijna 
drie keer zoveel als die in strafzaken. Ruim veertig 
procent daarvan worden echter gedekt door de op
brengst van de griffierechten. Het bedrag uitgegeven 
voor kosteloze bijstand in strafzaken van vijfenvijftig 
miljoen kan vrij fors genoemd worden, zeker als men 
in aanmerking neemt dat daar geen enkele bijdrage 
van degenen, aan wie de bijstand verleend wordt, te
genover staat. 2 

Omvang en kwaliteit van de bijstand 
Wat staat er nu aan baten tegenover de kosten van 
deze rechtsbijstand? Met andere woorden: in hoeverre 
beantwoordt deze bijstand aan het doel wat er mee be
oogd wordt? In hoeverre wordt er mee bereikt dat de 
verdachte werkelijk de bijstand krijgt waarop de wet 
hem recht geeft? Wat ruimer gezien: in hoeverre 
draagt deze rechtsbijstand er toe bij, dat in de Neder
landse strafrechtspraak op de juiste wijze recht wordt 
gedaan? Het is niet alleen het belang van de verdachte, 
maar van de hele gemeenschap dat de wet op de juiste 
wijze wordt toegepast en dat de beginselen van de 
rechtspraak worden gehandhaafd. 
Gelet moet worden op twee aspecten, die van kwanti
teiten van kwaliteit. Wat kwantiteit betreft: in hoeveel 
zaken waarin een verdachte terzake van misdrijf 
wordt vervolgd is er werkelijk sprake van rechts
bijstand? Door de ambtshalve toevoeging bij inverze
keringstelling zal in de meeste gevallen waarin een 
zaak dient voor de meervoudige kamer, een raadsman 
aanwezig zijn . Maar dit betreft nog geen tien procent 
van het aantal zaken dat door de rechter wordt afge
handeld. De rest komt bij de politierechter en aange
zien er bij deze zaken slechts zelden inverzekeringstel
ling en voorlopige hechtenis wordt toegepast, vindt 
hier geen ambtshalve toevoeging plaats. Het aantal ge
vallen waarin in deze zaken op verzoek van de ver
dachte een raadsman door de raad van rechtsbijstand 

wordt toegevoegd is mij niet bekend, maar een veilige 
schatting is dat het beneden de twintig procent blijft. 
Daarbij komt nog het volgende. Sinds enige jaren 
bestaat de mogelijkheid dat ook bij misdrijven de zaak 
wordt afgedaan door middel van een door de officier 
van justitie voorgestelde afkoopsom. Dit geschiedde 
in het jaar 1985 in een vijfde deel van het aantal ver
volgde zaken . Dit aantal is stijgende, doordat het 
Openbaar Ministerie in zijn verscherpt vervolgingsbe
leid van de laatste jaren steeds meer zaken, waarbij 
vroeger geseponeerd (van vervolging afgezien) werd, 
door middel van deze zogenaamde transactie afdoet . J 

Bij deze afdoening ontbreekt elke vorm van door de 
overheid verstrekte rechtsbijstand. Er is zelfs geen en
kele controle op een juiste gerechtsgang door de rech
ter. 
Men kan stellen dat er hooguit in twintig procent van 
het aantal zaken waarin het Openbaar Ministerie tot 
vervolging overgaat (ofwel door te dagvaarden ofwel 
door een afkoopsom voor te stellen), sprake is van 
rechtskundige bijstand. Dat betekent dus dat in tach
tig procent van de gevallen elke externe controle op het 
rechterlijk apparaat ontbreekt. 

Hoe staat het nu in die gevallen waarin wel rechtskun
dige bijstand wordt verleend , met de kwaliteit van die 
bijstand? Is er in deze gevallen wel sprake van een ef
fectieve controle op de rechtsgang? Daarvoor bestaat 
geen enkele garantie . Hoe de toegevoegd raadsman 
zijn taak vervult, onttrekt zich aan elke beoordeling . 
Zelfs de media oefenen hier geen corrigerende taak 
uit. Sinds de jaren zestig besteden deze veel aandacht 
aan het optreden van officieren en rechters ter terecht
zitting, waarbij niet zelden zware kritiek wordt uitge
oefend (men denke hierbij onder andere aan de artike
len van Jacques van Veen) . Dergelijke kritiek ont
breekt vrijwel geheel waar het de raadslieden betreft . 
Van de zijde van de advocatuur wordt vaak als be
zwaar tegen de rechtbankverslaggeving aangevoerd 
dat deze in de regel veel meer aandacht schenkt aan het 
requisitoir van de officier dan aan het pleidooi van de 
raadsman. Het bezwaar is terecht, maar dit vloeit 
vaak voort uit de onvoldoende wijze waarop de verde
diging wordt gevoerd. Voor de advocatuur heeft zij 
het voordeel dat van het veelvuldig falen van de raads
man zo ook niets uit de verslaggeving blijkt. 
Ik wil aannemen dat de raadsman die zich van zijn 
taak met een Jantje van Leiden afmaakt een betrekke
lijke uitzondering is. Ik gaf daarvan een voorbeeld, 
dat afspeelde op de politierechterzitting. Helaas komt 
het ook nog wel eens voor bij zeer belangrijke zaken, 
waarbij er voor de verdachte bijzonder veel op het spel 
staat. In een bijzonder gecompliceerd geval van 
doodslag waarin ik in een requisitoir van ongeveer een 
uur twintig jaar gevangenisstraf had geeist tegen beide 
verdachten, volstond de verdediger van één van hen, 
hoewel zijn cliënt ontkende, met een pleidooi van vijf 
minuten. Afgezien van zijn schuld was er een bijzon
der goed psychologisch rapport over de verdachte uit
gebracht, waaraan de verdediging veel argumenten 
had kunnen ontlenen voor verzachtende omstandig
heden, zeker waar door het OM de maximumstraf ge-
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vorderd werd. Maar de raadsman ging daar volkomen 
aan voorbij. 
Kan men de gevallen, waarin de raadsman zich te wei
nig moeite geeft, nog als betrekkelijke uitzonderingen 
beschouwen, de raadsman die weliswaar van goede 
wille is, maar over onvoldoende scholing in het straf
recht en het strafproces beschikt om zijn controle
rende en kritiserende taak naar behoren te vervullen, 
is dat beslist niet. Ik heb in mijn veertig jaar bij de 
rechterlijke macht, eerst als officier van justitie en de 
laatste jaren als politierechter, voldoende raadslieden 
ter zitting zien optreden om tot het oordeel te komen 
dat een groot deel van hen bij de vervulling van hun 
taak door onvermogen te kort schoten. 
Opvallend vond ik bij voorbeeld, dat in de meeste ge
vallen waarin ik als politierechter de verdachte vrij
sprak of het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk 
verklaarde, hetzij wegens vormfouten in de dagvaar
ding, hetzij wegens het niet in achtnemen van een rede
lijke termijn voor vervolging, hetzij wegens onrecht
matig verkregen bewijs, een daartoe strekkend ver
weer door de raadsman in het geheel niet gevoerd was. 
Gezien de reactie van de raadsman kwam zo'n uit
spraak van mij vaak als een donderslag bij heldere he
mel. Dat was meestal veel minder bij de officier het ge
val. Deze was zich vaak veel meer bewust van bepaalde 
lacunes in zijn zaak dan de raadsman. 

Strafrecht in laag aanzien 
De oorzaak van dit betrekkelijk vaak falen van de 
raadsman valt mijns inziens voor een groot deel te zoe
ken in het feit dat voor de bedrijfsmatige uitoefening 
van de advocatuur strafzaken betrekkelijk onbelang
rijk zijn. Men ziet dan ook dat van de grote advocaten
kantoren zelden de gerenommeerde leden in strafza
ken optreden. Zij laten dit over aan de juniorpartners 
of de stagiaires. Er bestaat ook een zekere neiging bin
nen de advocatuur om het als verdediger in strafzaken 
optreden als minderwaardig, althans niet helemaal 
passend voor een respectabel advocaat te beschou
wen. 
Dit blijkt soms duidelijk als een bekend civilist in het 
strijdperk verschijnt. Niet zelden begint hij dan met 
iets te zeggen in de trant van: 'het is niet mijn ge
woonte om in strafzaken op te treden, maar de ver
dachte is al jaren een goede cliënt van mijn kantoor en 
ik kon daarom niet weigeren hem ook hier bij te 
staan'. Meestal betreft het dan een zakenman die als 
automobilist te diep in het glaasje heeft gekeken. De 
raadsman veFOntschuldigt zich als het ware voor zijn 
optreden in een strafzaak. Meestal is het dan nog zo, 
dat hij, gezien zijn geringe ervaring in het strafrecht, 
zijn cliënt een betere dienst zou hebben bewezen in
dien hij hem naar een andere advocaat verwezen had. 
Ik acht het excuus, tenzij het bedoeld is voor zijn on
voldoende kennis, niet op zijn plaats. In mijn ogen is 
het pogen om iemand uit de gevangenis te houden of 
hem zijn rijbewijs dat hij voor zijn beroep nodig heeft 
te laten behouden, iets lofwaardigers dan het voeren 
van een procedure wie van twee verzekeringsmaat
schappijen voor de schade van een aanrijding moet 
opdraaien. Maar het excuus sluit wel aan bij wat een 
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groot deel van de burgerij vindt , namelijk dat de advo
caat in een strafzaak eigenlijk een soort handlanger is 
van een misdadiger. 
Omdat het gros van de verdachten die met het straf
recht in aanraking komen in ieder geval financieel tot 
de categorie ' arme drommel' behoort is het uitermate 
moeilijk om als strafrechtadvocaat een lonende prak
tijk op te bouwen. Als men werkelijk een goed jurist 
is, zal de tijd die men in een strafzaak steekt, gezien de 
bestaande vergoedingen, veelal op een andere wijze lu
cratiever besteed kunnen worden. Want indien de 
raadsman zijn taak werkelijk naar behoren vervult, 
zijn, zeker in de wat belangrijker zaken, de toege
kende vergoedingen beslist niet te hoog - in tegen
deel, eerder te laag. De zogenaamde advocatencollec
tieven, die zich vaak bezighouden met het verdedigen 
van mensen uit de onderste lagen van de maatschap
pij, en die voor hun inkomsten voor een groot deel af
hankelijk zijn van de toevoegingen, maken over het al
gemeen niet de indruk in financieel opzicht bloeiende 
ondernemingen te zijn. De raadslieden, die deel uit
maken van deze collectieven, geven zich vaak veel 
moeite voor hun cliënten . Zij beperken zich daarbij 
niet tot de juridische aspecten maar houden zich ook 
intensief bezig met de persoonlijke omstandigheden 
van de verdachte. Hun interventie gaat soms ook ver
der dan het bijstaan ter zitting. Vaak proberen zij, 
meestal in samenwerking met de reclassering, iets aan 
de maatschappelijke problemen van hun cliënt te 
doen . Zij worden door de van overheidswege toege
kende vergoedingen maar karig beloond. 

Naar een uitbreiding van de rechsbijstand 
Het voorgaande samenvattend kan men stellen dat het 
doel dat men nastreeft met de bestaande regeling voor 
rechtsbijstand in strafzaken, namelijk de bewaking 
van de rechten van de verdachte en het toezien op het 
handhaven van de beginselen van de rechtstaat door 
de rechterlijke macht, slechts in zeer beperkte mate 
wordt bereikt. In dit licht bezien levert het vrij forse 
bedrag dat van overheidswege jaarlijks voor deze 
bijstand wordt uitgetrokken niet voldoende rende
ment op. Dit ondanks dat de toegekende vergoedingen 
aan de raadslieden, zoals gezegd, zeker niet te hoog ge
noemd kunnen worden. 
De vraag blijft over: is er een bruikbaar alternatief 
voor de bestaande regeling te vinden? Ik meen van 
wel. Ik zou willen pleiten voor een regeling, waarmee 
bereikt wordt, dat in elk geval waarin iemand gedag
vaard wordt om voor de strafrechter te verschijnen, 
zijn zaak bekeken wordt door een juridisch raadsman. 
Bovendien moet de mogelijkheid geschapen worden 
dat iemand die terzake van een misdrijf een transactie
aanbod van het Openbaar Ministerie krijgt,alvorens 
daarop in te gaan een juridisch advies kan vragen. 
Alvorens dit voorstel nader uit te werken, wil ik op een 
paar voor de hand liggende tegenwerpingen ingaan . In 
de eerste plaats kan men zich afvragen of de overheid 
ongeroepen moet zorgen voor rechtsbijstand, dat wil 
zeggen ook wanneer een verdachte daar niet om heeft 
gevraagd. Moet men de behartiging van zijn belangen 
niet aan de verdachte overlaten? Naar mijn mening 

mot 
ven 
oph 
doe 
doe 
dad 
doe 
zelf 
ker 
beo 
dag 
wor 
nen 
En 
leUt 
Een 
zijn 
ove 
bor 
op I 
een 
dac 
nee 
de I 
vrij 
daa 
syst 
hee 
trol 

Wa 
mei 
arti 
sySl 
wet 
tot 
alsl 
asp 
of, 
keli 
Me 
mis 
de 
WOl 

die 
ben 
afI, 
de l 
fou 
dez 
ken 
Iich 
ber 
Bij 
WO! 

bra 
ge t i 
bet 
OOI 

per 
gee 
mi! 



moet men echter rekening houden met het feit dat vele 
verdachten door hun gebrekkige ontwikkeling en 
opleiding niet in staat zijn om voor hun belangen vol
doende zorg te dragen. Weliswaar zijn er velen die vol
doende bespraakt zijn om èn hun motieven voor hun 
daden èn hun persoonlijke omstandigheden vol
doende duidelijk te maken aan de rechter, misschien 
zelfs beter dan de doorsnee advocaat. Maar zij zijn ze
ker niet in staat de juridische aspecten van hun zaak te 
beoordelen. Daarbij komt dat zij er weliswaar bij de 
dagvaarding om ter zitting te verschijnen op gewezen 
worden, dat zij om toevoeging van een raadsman kun
nen verzoeken, maar dat staat in 'de kleine lettertjes'. 
En zoals bekend, zeer veel mensen lezen geen 'kleine 
lettertjes' . 
Een ander bezwaar tegen mijn voorstel zou kunnen 
zijn dat, in een tijd waarin algemeen geklaagd wordt 
over de steeds toenemende criminaliteit, waarin vele 
burgers zich door deze criminaliteit bedreigd voelen en 
op meer vervolging en strengere straffen aandringen, 
een pleidooi voor betere juridische bijstand aan ver
dachten niet bepaald opportuun is. Zeker niet, wan
neer deze er toe leidt, dat mensen die schuldig zijn aan 
de hen ten laste gelegde feiten op juridische gronden 
vrijuit gaan. Dat laatste is voor de doorsnee leek inder
daad maar moeilijk verteerbaar. Maar het is wel het 
systeem van de wet en bij de handhaving van de wet 
heeft iedere burger belang; ook hij kan immers be
trokken worden in een strafproces. 

Wat uitvoeriger wil ik ingaan op een bezwaar dat sa
menhangt met ons rechtssysteem. In het begin van dit 
artikel heb ik er al op gewezen, dat in ons rechts
systeem, indien de verdachte niet verschijnt, geen ver
weer voert of bekent, de strafrechter niet automatisch 
tot een veroordeling komt, maar de feiten van de zaak 
alsnog ter zitting onderzoekt en ook de juridische 
aspecten bekijkt. In verband hiermede rijst de vraag 
of de juridische bijstand in strafzaken wel zo noodza
kelijk is en of zij veel gewicht in de schaal legt. 
Merkwaardig genoeg kan zij eigenlijk nog het best ge
mist worden bij veel van de zwaardere zaken die door 
de meervoudige kamer van de rechtbank behandeld 
worden. Hier nemen drie rechters aan de zitting deel, 
die ook allen van te voren het dossier bestudeerd heb
ben. Er wordt niet meteen uitspraak gedaan, maar na 
afloop door de drie rechters geraadkamerd, waarbij 
de zaak nog eens helemaal wordt doorgenomen. Als er 
fouten in de procedure zijn begaan is de kans dat men 
deze tijdig ontdekt, veel groter dan bij de alleenspre
kende rechter . Een recent onderzoek heeft aan het 
licht gebracht dat het pleidooi van de raadsman bij de 
beraadslaging weinig gewicht in de schaal legt. 4 

Bij de politierechter ligt de zaak toch wat anders. Hier 
wordt een groot aantal zaken op één zitting aange
bracht, voor elk waarvan slechts weinig tijd wordt uit
getrokken. De politierechter doet onmiddellijk na de 
behandeling uitspraak en heeft geen mogelijkheid zijn 
oordeel nog eens aan dat van anderen te toetsen. Zijn 
persoonlijke opvatting over de aard der zaak vindt 
geen tegenwicht in de opvattingen van collega's die er 
misschien iets anders, iets genuanceerder over denken . 

Het zou natuurlijk heel mooi zijn als men kon stellen 
dat ook zonder dat er een raadsman verschijnt, zonder 
dat de reclassering bij de zaak betrokken wordt, en 
ook dan wanneer om welke redenen dan ook de ver
dachte niet zelf verschijnt, de rechter altijd een 
volstrekt rechtvaardig en juridisch juist oordeel zou 
vellen. Maar dit blijft een utopie en zou van de rechter 
iets 'übermenschliches' maken. 
Zelf heb ik vaak, juist in zaken waarin ik meende tot 
een voor mijn doen zware strafoplegging te komen, de 
behoefte gevoeld aan een raadsman die misschien toch 
een heel ander licht op de zaak of de persoon van de 
dader kon werpen. Vaak ontbrak die raadsman juist 
in die gevallen of stond hij maar wat te wauwelen. 

De 'Openbare Verdediging' 
Hoe zou de rechtsbijstand nu anders geregeld kunnen 
worden en aan welke eisen zou deze regeling moeten 
voldoen? Om bij het laatste te beginnen: 
I . In elke zaak moet, wanneer de verdachte geen 
raadsman heeft, de mogelijkheid bestaan van een in
terventie op de zitting ten zijne gunste door een jurist, 
die zich als het ware, indien hij dat noodzakelijk vindt, 
opwerpt als een raadsman-ad hoc. Daarvoor is het 
noodzakelijk dat elke zitting bijgewoond wordt door 
een raadsman, die ook van te voren de dossiers van 
deze zitting heeft bestudeerd; 
2. Er moeten waarborgen worden gevonden, dat deze 
juridische bijstand verleend wordt door iemand die 
zich niet maar zo af en toe met strafzaken bezighoudt 
maar die van de verdediging een beroep heeft ge
maakt. 
Om dit te bereiken moet tegenover de organisatie van 
het Openbaar Ministerie dat met de vervolging van 
strafbare zaken belast is, een andere gelijkwaardige 
organisatie geplaatst worden die zich belast met de 
verdediging. Tegenover het parket van het Openbaar 
Ministerie moet een bureau van de 'Openbare Verde
diging' geplaatst worden. Aan dit bureau zou de offi
cier van justitie, zodra hij in een zaak de beslissing tot 
vervolging neemt, een afschrift van het desbetreffende 
dossier moeten zenden. Een functionaris van dit bu
reau kan dan de zaak bestuderen en beoordelen of er 
aanleiding bestaat een bepaalde verdediging te voeren. 
Hij kan ook, indien hij daartoe termen aanwezig acht, 
interveniëren bij de officier om de zaak geseponeerd te 
krijgen of, indien hij zich tevoren door overleg met de 
gedagvaarde vergewist heeft dat deze wel bereid is een 
dergelijke oplossing te aanvaarden, de ·zaak door een 
afkoopsom of door dienstverlening (onbetaalde vrij
willige arbeid) af te doen . Ook dient hij het recht te 
hebben een reclasseringsrapport over de verdachte 
aan te vragen. 
Op elke zitting dient de vertegenwoordiger van de 
'OV' die de zaken van deze zitting bestudeerd heeft 
aanwezig te zijn om desgewenst te interveniëren ten 
behoeve van de verdachte. Aan de verdachte zou na de 
de eis van de officier gevraagd moeten worden of hij er 
alsnog behoefte aan heeft dat de vertegenwoordiger 
van de 'OV' het woord voor hem voert. 

Naast het optreden van de 'OV' in individuele gevallen 
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zie ik een taak voor de 'OV' als instituut. In die hoeda
nigheid zou het zich kunnen belasten met het geven 
van tegenwicht tegen het vervolgings- en strafvorde
ringsbeleid van het Openbaar Ministerie. In een tijd 
waarin het Openbaar Ministerie steeds meer zijn rol 
van onafhankelijk adviseur van de rechter ter zitting 
verwisselt voor die van verdediger van een bepaald be
leid, dat door het OM zelf (al dan niet onder invloed 
van de Minister van Justitie, politieke druk of lobby's 
als de Vereniging voor Veilig Verkeer ofhet winkelbe
drijf) is vastgesteld en neergelegd in richtlijnen, be
staat er bepaald behoefte aan een instituut dat daar 
iets tegenover kan stellen. Dit kan ook de rechter hel
pen om de druk die door het eensgezinde optreden van 
het Openbaar Ministerie op hem wordt uitgeoefend, te 
weerstaan. 
Om een voorbeeld te geven: in de richtlijnen die het 
Openbaar Ministerie heeft vastgesteld voor het straf
vorderingsbeleid in artikel 26 WVW geldt als voor
naamste criterium, zoal niet het enige, de hoeveelheid 
alcohol die de automobilist genuttigd heeft, zoals die 
blijkt uit het bloedonderzoek. Dat vind ik (en vinden 
met mij wel andere rechters) een uitermate eenzijdig 
criterium, er zijn wel andere, en misschien belangrij
ker te bedenken. Toch kan niet ontkend worden dat 
het OM, juist door zijn eensgezind optreden, deze 
richtlijnen als het ware aan de rechter opdringt. De 
rechter onderzoekt wel of er aanleiding is om in zijn 
vonnis van die richtlijn af te wijken, maar hij verwerpt 
over het algemeen die richtlijn niet. De raadsman be
perkt zich in de regel tot een betoog waarom in dit spe
ciale geval ten bate van zijn cliënt van de richtlijn moet 
worden afgeweken, maar hij bestrijdt vrijwel nooit de 
richtlijn zelf. 
De balie, de organisatie van de advocaten, neemt vrij
wel op geen enkel gebied van het strafrecht een princi
pieel standpunt in. Hier zou een taak voor het instituut 
van de 'OV'kunnen liggen. Om het voorbeeld van zo
even aan te houden . Tegenover de richtlijn van het 
OM: bij hoge bloedpromillages een onvoorwaarde
lijke gevangenisstraf als eis, zou het instituut kunnen 
stellen, dat het principieel onjuist is om iemand naar 
de gevangenis te sturen in gevallen waarbij hij wel te 
veel gedronken heeft, maar niemand letsel of zelfs 
maar ernstige schade heeft berokkent. In het algemeen 
zou het instituut voor tegenwicht kunnen zorgen tegen 
de voortdurende roep om meer vervolgingen en ho
gere straffen, waarvoor het Openbaar Ministerie he
laas maar al te gevoelig is en de rechters misschien ook 
wel. 

Werkwijze 
Het voornaamste bezwaar dat tegen het instituut van 
de 'OV' zou kunnen worden aangevoerd, en stellig 
ook onmiddellijk van de zijde van de balie opgewor
pen zal worden, is dat dit instituut niet voldoende on
afhankelijk ten opzichte van de overheid zou zijn. Dit 
bezwaar kan opgeheven worden wanneer men de over
heid alleen als financier van het instituut, als subsidie
gever, zou laten optreden en verder van het instituut 
een volkomen zelfstandige stichting maakt - een soort
gelijke regeling als men al voor de reclassering getrof-
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fen heeft. De stichting zou onder leiding kunnen staan 
van een bestuur dat aangewezen wordt door de lande
lijke balie. Dit bestuur zou ook het benoemingsrecht 
voor de bij de stichting werkzame functionarissen 
hebben. 
De mogelijkheid bestaat (is misschien vrij groot) dat 
de kosten van een dergelijke stichting hoger zouden 
zijn dan voor de huidige rechtsbijstand. Of dat zo zou 
zijn zou onderzocht kunnen worden, door bij voor
beeld bij wijze van experiment voor één arrondisse
ment zo'n stichting in het leven te roepen. Die kosten 
mogen echter geen doorslaggevend bezwaar opleve
ren, als het op deze wijze zou lukken de rechtszeker
heid en rechtsgelijkheid in de rechtspraak te bevorde
ren. Tegen de huidige kosten heb ik ook alleen maar 
het bezwaar dat ze, in verhouding tot hun grootte, niet 
het gewenste rendement opleveren. 
De mogelijkheid moet open blijven voor de verdachte 
om zich door een advocaat van eigen keuze te laten 
bijstaan, ook als hij niet in staat is deze zelfte betalen. 
Gezien het feit dat hij de mogelijkheid heeft om zich 
door de 'OV' te laten bijstaan, zou in dit geval mis
schien iets te zeggen zijn voor een eigen kleine bij
drage. Die zou in geen geval zo hoog mogen zijn dat zij 
een daadwerkelijke belemmering zou opleveren voor 
een vrije keuze. Om de in het begin van mijn artikel ge
signaleerde ongelijkheid ten opzichte van degenen die 
boven de inkomensgrens, beneden welke er recht is op 
gratis bijstand, zitten, weg te nemen, zou het een ieder 
vrij moeten staan zich tot de 'OV' te wenden. Zij die 
de inkomensgrens overschrijden zouden dan naar 
evenredigheid van hun inkomen een eigen bijdrage 
moeten leveren. 
De salariering van de raadslieden in dienst van de 'OV' 
zou in principe gelijk moeten zijn aan het gemiddeld 
salaris van officieren en rechters. De personeelssterkte 
zou evenredig aan die van het Openbaar Ministerie 
moeten zijn. Dat betekent nog niet: gelijk. Het lijkt 
mij namelijk niet onmogelijk dat het werk van de 'OV' 
meer tijd zou vergen als dat van het OM. 
Het instituut zou op deze wijze vermoedelijk vol
doende aantrekkingskracht op geinteresseerden in het 
strafrecht uitoefenen om een deskundige bezetting te 
waarborgen. Onder deze geinteresseerden bevinden 
zich hoogstwaarschijnlijk een aantal die door hun 
twijfel aan het nut van straffen, meer bijzonder aan 
het nut van vrijheidsstraffen, zich meer aangetrokken 
voelen tot de verdediging. Als er veertig jaar geleden 
een instituut als het door mij bepleite 'OV' bestaan 
had, dan zou het Openbaar Ministerie mij misschien 
nooit in zijn gelederen gezien hebben. 
Ook op een andere wijze zou het instituut dienstbaar 
kunnen zijn aan de verbetering van de kwaliteit van de 
rechtspraak in strafzaken. De rechterlijke ambtenaren 
in opleiding (Raio's) zou men kunnen verplichten één 
van hun twee stagejaren buiten de rechterlijke macht, 
door te brengen bij de 'OV'. Officieren en rechters die 
van buitenaf, dat wil zeggen zonder de Raio-opleiding 
te hebben gevolgd, worden aangetrokken, zouden ook 
een dergelijk stagejaar moeten doorlopen alvorens 
aangesteld te worden. Het nut van dergelijke stages 
zou zijn: 
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I. dat het de leden van de rechterlijke macht de gele
genheid geeft wat beter bekend te raken met de proble
men, de levensomstandigheden en de levensgewoon
ten van de klasse waartoe de doorsnee verdachte be
hoort. Bij alle goede wil die er ongetwijfeld is om zich 
in de persoon en de omstandigheden van de dader te 
verdiepen, ontbreekt daar in de praktijk nog wel een 
en ander aan . Dat is onder meer het gevolg van het 
feit, dat de doorsnee rechterlijk ambtenaar nog steeds 
afkomstig is uit een milieu, dat ik niet zozeer te hoog 
als wel te beschermd zou wiJlen noemen; 
2. het feit dat de rechterlijke functionaris zich gedu
rende een bepaalde periode moet bezighouden met het 
werk van zijn collega's en de kwaliteit van dat werk 
kritisch moet bezien, zal hem in zijn verdere loopbaan 
zeker ten stade komen. Voor vele officieren bijvoor
beeld zou het zeer heilzaam zijn als verdediger gecon
fronteerd te worden met de vele fouten die van de zijde 
van het OM gemaakt worden . 
Met het oog op deze bijscholing zou het niet zo gek 
zijn als men van elke rechterlijke functionaris, die 
zich bezighoudt met strafrecht, zou eisen, dat hij om 
voor promotie in aanmerking te komen eerst nog eens 
bij voorbeeld zes maanden bij de 'ov' moet mee
draaien. 

Minder timide 
Hier zal natuurlijk wel met verdubbelde kracht de 
kreet aangeheven worden, dat op dit punt nog minder 
garantie bestaat voor een onafhankelijk optreden van 
de 'OV'. Degenen die voor hun verdere carrière bij de 
rechterlijke macht afhankelijk zijn van het oordeel 
van hun collega's, zullen waarschijnlijk bevreesd zijn 
deze collega's tijdens hun dienst bij de 'ov' krachtig 
te weerstreven. 
Ik ben daar niet zo bang voor. De Raio's die tegen
woordig in het kader van hun stage op een advocaten
kantoor af en toe als verdediger in een strafzaak optre
den, vertonen volgens mijn waarneming geen enkel 
spoor van afhankelijkheid op de zitting. Integendeel, 
zij durven in de regel veel onbevangener en agressiever 
tegen de officier van justitie op te treden dan de door
snee toegevoegde advocaat, en zijn ook tegenover de 
rechter minder timide. Bovendien is de jurist qua ka
rakter iemand die het van zijn collega wil winnen. De 
wens om zijn tegenspeler de officier te overtroeven zal 
ook bij hem die later zelf zijn carriere als officier wil 
voortzetten, een zeer krachtige drijfveer zijn. 
Ik wijs hier ook nog op Engeland. Daar wordt het 

Openbaar Ministerie ter zlttmg ook waargenomen 
door advocaten . Deze treden afwisselend op als aan
klager voor de staat en als verdediger. Niemand heeft 
daar ooit het bezwaar gehoord dat de advocaat die 
ook voor de staat optreedt, daardoor minder geschikt 
zou zijn als verdediger. 
Mijn conclusie luidt dat het aanbeveling zou verdienen 
het door mij voorgestelde instituut van 'OV' bij wijze 
van experiment in één door de minister aan te wijzen 
arrondissement op te richten. Gedurende enige jaren 
zou dan nagegaan kunnen worden of men op deze 
wijze tot een betere rechtsbijstand in strafzaken zou 
kunnen komen en wat de kosten van een dergelijk in
stituut zouden zijn. 

Noten 

1. Dit beeld is geflateerd omdat de kosten van de gerechtsge
bouwen niet op de begroting van Justitie drukken. 

2. De uitgaven voor de bureaus voor rechtshulp blijven bui
ten beschouwing. Hoewel daaromtrent niets vaststaat, 
kan men er wel van uitgaan dat zij voor het grootste deel 
adviezen geven op civielrechtelijk terrein. 

3. Cijfers ontleend aan het jaarverslag 1985 van het Open
baar Ministerie. 

4. Vgl. P.C. van Duyne/ J.R.A. Verwoerd, Gelet op de per
soon van de rechter, 's Gravenhage, Wetenschappelijk 
Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC) van het 
Ministerie van Justitie, 1985, p. 46-47 . De onderzoekers 
zijn in de gelegenheid gesteld om de beraadslagingen in de 
raadkamer over een aantal strafzaken bij te wonen. Zij 
stellen onder meer: 'In het merendeel der zaken kwam de 
verdediging in de raadkamer in het geheel niet ter sprake. 
Voor zover de rechters zich wèl over de verdediging uitlie
ten hadden zij meestal kritiek op de kwaliteit ervan.' 'De 
beraadslaging in zaken waarin de dader het zonder raads
man moest stellen week naar onze indruk niet wezenlijk 
af van die waarin er wel door een advocaat gepleit was . 
Deze geringe (waargenomen) invloed van de advocatuur 
kwam het duidelijkst naar voren in die gevallen waarin er 
naar het oordeel van de rechters sprake was van een op
vallend slecht optreden van de advocaat. In een zaak 
stond de advocaat zo te stamelen en te stuntelen en bracht 
hij door zijn onhandig gestelde vragen de dader zodanig 
in het nauw, dat zelfs de officier van justitie zijn traditio
nele rol meende te moeten verlaten en de dader in be
scherming nam'. 'Bij de verdere behandeling van de zaak 
zowel ter zitting alsook in de raadkamer, bleek de dader 
van het gestuntel van zijn raadsman weinig last te onder
vinden. De rechters maakten een paar grappen over de 
desbetreffende advocaat en de behandeling ging op de
zelfde wijze door als wanneer er geen of een goede advo
caat zou zijn opgetreden' . 
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De bezwaren tegen het basisinkomen gewogen 

Een simpel idee kan soms tot een verbazingwekkende 
hoeveelheid literatuur en discussie aanleiding geven . 
Er is nauwelijks een mooier voorbeeld denkbaar dan 
het basisinkomen . 'Geef iedereen recht op een eigen 
inkomen, ongeacht de arbeid die men verricht of be
reid is te verrichten', luidt de simpele gedachte die aan 
het basisinkomen ten grondslag ligt. 
Hoewel de gedachte van het basisinkomen geenszins 
nieuw is, heeft zij vooral de laatste vijf jaar tot een 
stroom van publikaties en heftige discussies geleid. De 
Partij van de Arbeid is daarvoor, zoals bekend, niet 
ongevoelig gebleven. Tot drie keer toe (in 1983, 1985 
en 1986) heeft het PvdA-congres zich over het basisin
komen uitgesproken - en drie maal heeft het congres 
het idee afgewezen . ' Het is echter niet waarschijnlijk, 
dat daarmee de discussie in de PvdA over het basisin
komen tot een eind is gekomen. Op het laatste congres 
(februari 1986) bleek een grote minderheid van rond 
veertig procent van de afgevaardigden vóór een onder
zoek naar de mogelijkheden van een basisinkomen. 
Ook buiten de PvdA mag het basinkomen zich in een 
toenemende belangstelling verheugen. Wekelijks ver
schijnen artikelen die geheel of gedeeltelijk aan het ba
sisinkomen zijn gewijd. Een recent literatuuroverzicht 
omvat al tegen de driehonderd titels. 2 

Een grote hoeveelheid literatuur staat echter niet ga
rant voor een gedegen discussie. Ondanks een aantal 
serieuze pogingen tot een genuanceerde benadering 
lijken de tegenstellingen tussen voorstanders en tegen
standers van het basisinkomen de laatste tijd te zijn 
verscherpt. Men gaat vaak nauwelijks op de argumen
ten van de ander in, maar zet er slechts de eigen argu
menten tegenover. Argumenten die uit een 'verdachte 
hoek' komen worden nogal eens bij voorbaat niet se
rieus genomen. 

In dit artikel wil ik een poging doen de discussie over 
het basisinkomen in wat rustiger vaarwater te bren
gen . Ik concentreer mij daarbij op de argumenten te
gen het basisinkomen. Tot nu toe zijn deze door de 
voorstanders van het basisinkomen voor een groot 
deel onweersproken gebleven, doordat zij ze simpel
weg als niet serieus te nemen of niet ter zake doend 
hebben afgedaan. 
Ondertussen mag niet onvermeld blijven, dat ik mij
zelf onder de uitgesproken voorstanders van het basis
inkomen schaar. Ik ben lid van de (onofficiële) werk
groep 'PvdA voor basisinkomen', die sinds juni er
voor ijvert de discussie over het basisinkomen in de 
PvdA nieuw leven in te blazen. Hopelijk kan dit arti
kel mede dienen om te illustreren, dat een uitgespro
ken opvatting over het basisinkomen niet blind hoeft 
te maken voor serieuze tegenargumenten. 
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Alvorens mij op de argumenten tegen het basisinko
men te concentreren, geef ik voor de minder ingewijde 
lezer een omschrijving van het begrip basisinkomen en 
noem ik de belangrijkste argumenten van de voorstan
ders. 

Onder een basisinkomen wordt een inkomen verstaan , 
dat in beginsel aan iedere individuele burger wordt uit
gekeerd zonder dat daar enige (directe) tegenprestatie 
tegenover staat. J Het recht op een inkomen wordt 
hiermee dus losgekoppeld van (de bereidheid tot) het 
verrichten van (betaalde) arbeid. 

Argumenten in gradaties 
Niet alleen staan de argumenten van voor- en tegen
standers van een basisinkomen vaak lijnrecht tegen
over elkaar, er wordt ook een grote verscheidenheid 
aan argumenten gehanteerd. Aan de ene kant zijn er 
de zeer principiële argumenten, vaak met een min of 
meer ethische inslag: 'ieder mens heeft recht op een in
komen' of 'ieder heeft de plicht om te werken' . Aan 
het andere eind staan de economisch-technische, zo 
niet 'technocratische' argumenten: 'het basisinkomen 
is onbetaalbaar' of 'het basisinkomen is niets meer of 
minder dan een andere verdeling van het beschikbare 
inkomen'. 
Daartussen liggen argumenten die voornamelijk be
trekking hebben op gedragsreacties op de invoering 
van een basisinkomen: 'met een basisinkomen willen 
mensen niet meer werken' of 'dankzij een basisinko
men wordt het zwarte circuit verkleind ' . Deze laatste 
groep argumenten leent zich minder voor heel uit
gesproken opvattingen, omdat gedragingen van men
sen zo moeilijk te voorspellen zijn . Voor voor- en te
genstanders van het basisinkomen zijn dergelijke ar
gumenten daarom vaak minder aantrekkelijk, maar 
voor een wat meer afstandelijke beschouwer zijn ze 
wel zo interessant. Ze vergunnen immers een kijkje in 
de wereld die het resultaat zou kunnen zijn als het ba
sisinkomen daadwerkelijk zou worden ingevoerd . 
Het is met name deze laatste groep argumenten die in 
dit artikel ruime aandacht zal krijgen, al zullen de 
meer principiële niet geheel buiten beschouwing blij
ven. 4 Allereerst nu een beknopt overzicht van de be
langrijkste argumenten die door de voorstanders van 
het basisinkomen worden gehanteerd. 

Argumenten vóór het basisinkomen 
Pleidooien voor een basisinkomen vloeien vaak voort 
uit de opvatting dat alle soorten arbeid, betaald èn on
betaald, principieel gelijkwaardig zijn . Het recht op 
een inkomen kan daarom niet uitsluitend aan (de be
reidheid tot het verrichten van) betaalde arbeid wor-
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den gekoppeld, zo luidt de conclusie. Wellicht nog 
principiëler is de opvatting - die dan ook zeker niet 
door alle voorstanders van het basisinkomen wordt 
gedeeld - dat men eenvoudig aan het feit dat men 
mens (of staatsburger) is, het recht kan ontlenen op 
een inkomen om in het levensonderhoud te voorzien. 
Meer praktische argumenten die voor een basisinko
men pleiten zijn er in vele soorten en maten. Invoering 
van een basisinkomen zou een enorme verbetering van 
het stelsel van sociale zekerheid mogelijk maken: een 
groot deel van de bestaande uitkeringen kan verdwij
nen, het stelsel wordt daardoor doorzichtiger, veel bu
reaucratische rompslomp wordt overbodig, uitkerings
ontvangers zijn nauwelijks meer voorwerp van con
trole en betutteling, de sollicitatieplicht kan worden 
afgeschaft, de fraude wordt teruggedrongen, enz. 
Door invoering van een basisinkomen erkent men, dat 
we nog lange tijd (zo niet blijvend) met een hoge werk
loosheid zullen moeten leven, zodat de zogenaamde 
'beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt' van werklo
zen niet meer als uitgangspunt voor de sociale zeker
heid wordt genomen. Dit is overigens een heikel punt 
voor de voorstanders van het basisinkomen, omdat 
hen nogal eens voor de voeten wordt geworpen, dat zij 
de strijd tegen de werkloosheid opgeven. Daarom wij
zen zij er meestal met des te meer nadruk op, dat het 
basisinkomen ook bij uitstek geschikt is om de werk
loosheid te bestrijden. Arbeidstijdverkorting wordt er 
door gestimuleerd, omdat het basisinkomen het loon
offer ten behoeve van atv ten dele compenseert. 
Meer in het algemeen zou het basisinkomen een uitste
kend middel kunnen zijn om de arbeidsmarkt beter te 
laten functioneren, al zijn ook de consequenties daar
van, zoals afschaffing van het wettelijk minimumloon 
en eventuele andere wettelijke regelingen ter bescher
ming van de werknemer, nogal omstreden onder de 
voorstanders van het basisinkomen. Niet zelden wordt 
ook het argument genoemd, dat een basisinkomen de 
positie van de werknemers (of de vakbonden) tegen
over de werkgevers versterkt; werknemers zijn voor 
hun inkomen immers nog slechts voor een deel van 
hun werkgever afhankelijk . 
Ook veel vrouwen zouden van de invoering van een 
basisinkomen baat kunnen ondervinden: alle vrouwen 
worden economisch zelfstandig en dus minder afhan
kelijk van hun eventuele partner. Tenslotte wordt ge
wezen op de gunstige gevolgen van een basisinkomen 
voor bepaalde sectoren van de economie; met name 
kleinschalige, 'alternatieve', ecologische en/of ar
beidsintensieve bedrijvigheid, die nu vaak het hoofd 
nauwelijks boven water kan houden of het grijze en 
zwarte circuit wordt ingedreven, zou er door worden 
gestimuleerd. Volgens sommigen zou dit uiteindelijk 
zelfs in een geheel ander economisch stelsel kunnen re
sulteren, waarin meer dan in het bestaande de (vrije) 
mens centraal staat. 5 

Een poging om in de argumenten die tegen een basisin
komen pleiten wat meer systeem te brengen zou in een 
indeling in drie categorieën kunnen resulteren . In de 
eerste plaats argumenten die wijzen op de gevolgen 
van het basisinkomen voor (het gedrag van) de indivi-

duele burger . In de tweede plaats argumenten met be
trekking tot de gevolgen voor de samenleving als ge
heel. En in de derde plaats argumenten die betrekking 
hebben op de 'strategische' consequenties van de in
voering van een basisinkomen. Ik beperk mij in het 
navolgende tot de bezwaren die in sociaal-democrati
sche kring tegen het basisinkomen zijn geuit. 

Gevolgen voor de individuele burger 
De zorg die wordt uitgesproken over de gevolgen van 
een basisinkomen voor (het gedrag van) individuele 
personen kan zowel voortkomen uit het belang dat 
men hecht aan (betaalde) arbeid op zich als uit het be
lang van een koppeling tussen arbeid en inkomen. 
Herhaaldelijk is door tegenstanders van het basisinko
men gesteld, dat arbeid (en doorgaans wordt daarmee 
slechts betaalde arbeid bedoeld) een noodzakelijke 
voorwaarde is om zich te kunnen ontplooien en vol
waardig deel te nemen aan het maatschappelijk ver
keer. Zo valt in De weg naar vrijheid te lezen, dat 
'moet worden aangenomen, dat de arbeid op zichzelf 
een behoefte vormt voor de mens, een onmisbaar ele
ment voor zijn zelfverwerkelijking'. 6 Veel recenter 
stelde Den Uyl: 'Hoezeer men de waarde van de be
roepsarbeid ook zou willen relativeren, ik zie niet dat 
uitgaande van de vrije tijd of van vrijwilligerswerk of 
van huishoudelijke arbeid een maatschappelijke orde
ning mogelijk is, die aan de elementaire voorwaarde 
van gelijkheid in kansen en ontwikkelingsmogelijkhe
den van burgers voldoet. 'En: 'Alle mij bekende on
derzoeken wijzen in de richting dat het vermogen om 
zonder betaalde beroepsarbeid een gevoel van eigen
waarde te ontwikkelen, verveling te voorkomen, 
maatschappelijke contacten te onderhouden, vrijwel 
geheel gelocaliseerd kan worden bij een beperkte 
groep, die op grond van aanleg en opleiding daartoe is 
uitgerust. '7 

De (gedeeltelijke) ontkoppeling van arbeid en inko
men, die het resultaat zou zijn van de invoering van 
een basisinkomen, zou de financiële prikkel om arbeid 
te verrichten verminderen. 8 Als gevolg daarvan zou
den (huis)vrouwen berusten in hun traditionele plek in 
het huishouden9 , zouden werklozen worden ontmoe
digd om een baan te zoeken en zou voor jongeren de 
stimulans verminderen om een goede opleiding te vol
gen. IO 

Allereerst lijkt het mij goed erop te wijzen, dat tussen 
voorstanders en tegenstanders van het basisinkomen 
doorgaans geen principieel meningsverschil bestaat 
over het belang van betaalde arbeid voor het individu. 
Weliswaar wordt door pleitbezorgers van het basisin
komen vaak het belang van betaald werk gerelativeerd 
en aangedrongen op een meer gelijke waardering van 
betaald en onbetaald werk - een opvatting die overi
gens in 1983 ook door het congres van de PvdA is uit
gesproken: 'De waardering voor verschillende soorten 
arbeid dient niet af te hangen van het feit of arbeid 
binnens- of buitenshuis wordt verricht, of er wel of 
niet voor wordt betaald en van de hoogte van het inko
men dat er eventueel mee wordt verdiend.' 11 Maar dat 
- in ieder geval in de huidige samenleving - voor ve
len het hebben van een betaalde baan van groot belang 
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is wordt door vrijwel niemand ontkend. (Een andere 
kwestie is, of door de invoering van een basisinkomen 
niet tevens het recht op (betaalde) arbeid op de tocht 
wordt gezet. Ik kom later daarop terug.) Niettemin 
zullen sommige mensen als gevolg van de invoering 
van een basisinkomen tot andere keuzen met betrek
king tot betaald werk komen dan in de huidige situatie 
het geval is . Bovengenoemde bezwaren tegen het ba
sisinkomen komen dan kennelijk voort uit de op'vat
ting, dat dergelijke keuzen minder gewenst zijn. Im
mers, in beginsel wordt door een basisinkomen slechts 
het aantal keuzemogelijkheden voor eenieder ver
groot: men ontvangt een inkomen zonder dat daar 
enige (formele) verplichting tegenover staat. Laat men 
hierdoor zijn/ haar gedrag beïnvloeden, dan vindt 
men blijkbaar de nieuwe mogelijkheden aantrekkelij
ker dan de oude. 
Op grond waarvan zou men een dergelijke keuze nu 
als 'onwenselijk' kunnen bestempelen? Bedenk, dat 
het hierbij niet gaat om de maatschappelijke conse
quenties van die keuze (die komen hierna aan de orde), 
maar uitsluitend om het belang van het individu. Af
keuring kan dan slechts voortkomen uit de overtui
ging, dat individuele personen onvoldoende in staat 
zijn hun eigen belangen afte wegen. Anders dan in het 
verleden overheerst tegenwoordig terecht terughou
dendheid om een dergelijk oordeel uit te spreken. Toe
genomen opleidingsniveau, verbeterde informatie
voorziening en dergelijke hebben aan de ene kant de 
mogelijkheden voor het individu om eigen verant
woordelijkheid te dragen vergroot, terwijl aan de an
dere kant het belang dat men aan individuele hande
lingsvrijheid hecht is toegenomen. Het wordt dan ook 
nog slechts in een beperkt aantal omstandigheden aan
vaardbaar, laat staan wenselijk, geacht, dat de over
heid bepaald gedrag dat niet (direct) schadelijk is voor 
anderen, verbiedt of (financieel) ontmoedigt. Denk 
aan het gebruik van drugs, alcohol en tabak, porno
grafie en dergelijke. Hoever de bemoeienis van de 
overheid met individueel gedrag (nogmaals: los van de 
maatschappelijke gev.olgen) mag gaan, is dan ook 
moeilijk in zijn algemeenheid te beantwoorden. Dat 
grote terughoudendheid gewenst is, lijdt echter weinig 
twijfel. 
Het beste is daarom het belang van (betaalde) arbeid 
en van de koppeling tussen arbeid en inkomen voor 
enkele groepen nader te bekijken en na te gaan in hoe
verre de invoering van een basisinkomen hun gedrag 
in ongunstige zin kan beïnvloeden. Ik beperk me hier
bij tot jongeren en vrouwen. 

Jongeren 
Meest problematisch lijken de gevolgen van een basis
inkomen voor de houding van jongeren: bij hen kun 
je immers nog het minst van 'eigen verantwoordelijk
heid' spreken, terwijl mogelijke kwalijke gevolgen het 
langst doorwerken en het moeilijkst te herstellen zijn. 
Hierbij dient wel te worden onderscheiden tussen de 
gevolgen van het uitkeren van een eigen basisinkomen 
aan jongeren en van het vooruitzicht om in de (nabije) 
toekomst zonder meer recht op een (basis)inkomen te 
verkrijgen. Of het recht van een jongere op een eigen 
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inkomen ontmoedigend werkt op zijn of haar onder
wijsinspanning en -motivatie lijkt mij zeer de vraag. 
Voor diegenen die nu vroegtijdig het onderwijs verla
ten om een eigen inkomen te gaan verdienen, zal het 
eerder een belangrijk argument om de school vaarwel 
te zeggen wegnemen. 
Aan de andere kant kan het wel bij jongeren de indruk 
doen postvatten van een (verworven) recht waar men 
vanzelfsprekend aanspraak op kan maken. Realiseren 
zij zich dan nog wel, dat een basisinkomen alleen mo
gelijk is zolang voldoende mensen bereid zijn zich (in 
betaalde of onbetaalde arbeid) voor de samenleving in 
te spannen? Het lijkt een wat gemakkelijk antwoord 
om te zeggen, dat het onderwijs (en trouwens ook de 
opvoeding thuis) er juist mede op gericht moet zijn om 
jongeren daarvan bewust te maken. Als men daar ech
ter in het geheel géén vertrouwen in heeft is de logische 
consequentie, dat uitsluitend financiële noodzaak 
mensen ertoe kan brengen zich 'verdienstelijk te ma
ken' voor de samenleving. Noch het ene, noch het an
dere uiterste lijkt mij voldoende realistisch, maar het 
is duidelijk, dat dit wel degelijk een moeilijk punt is 
voor degenen die een basisinkomen voorstaan. 
Ook het vooruitzicht om later een basisinkomen te 
ontvangen, zou voor sommigen een reden kunnen zijn 
om minder waarde aan een goede opleiding te hech
ten. Maar moet het scholieren niet duidelijk te maken 
zijn, dat ook met een basisinkomen een behoorlijke 
opleiding noodzakelijk blijft om ooit aanmerkelijk 
boven het minimumniveau uit te komen? En ook hier 
geldt natuurlijk weer, dat niet-financiële argumenten 
evenzeer een belangrijke rol spelen. 
In ieder geval heeft een basisinkomen het voordeel, 
dat indien iemand op een wat latere leeftijd alsnog ge
miste opleidingskansen wenst iri te halen, het gemak
kelijker zal zijn dan nu om bij voorbeeld gedurende 
een jaar het werk te onderbreken voor een studieperio
de. 

Vrouwen 
Een tweede groep voor wie van een basisinkomen een 
ontmoedigend effect kan worden verwacht zijn (huis)
vrouwen. Als een basisinkomen wordt ingevoerd zou
den vrouwen eerder berusten in hun achtergestelde po
sitie. 12 

Tegenover deze bezwaren tegen een basisinkomen kan 
men twee soorten van tegenargumenten plaatsen. Ten 
eerste, dat de constatering niet of slechts ten dele juist 
is. En ten tweede, dat ze zelfs als ze juist zou zijn nog 
niet tegen een basisinkomen pleit. 
Wat is de invloed van een basisinkomèn op de arbeids
bereidheid van vrouwen? Voor zover het belangrijkste 
motief voor vrouwen om betaald te gaan of te blijven 
werken in de huidige situatie is gelegen in het inko
men, kan de financiële prikkel tot betaald werk als ge
volg van de invoering van een basisinkomen inder
daad afnemen. In het algemeen zal het verschil in in
komen tussen (betaald) werken en niet werken voor 
wie momenteel geen (recht op een) eigen inkomen 
heeft, ten gevolge van een basisinkomen kleiner wor
den. Het zoeken of hebben van een baan blijft echter 
wel degelijk financieel voordelig, omdat men het ba-
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sisinkomen behoudt wanneer men werk heeft of vindt. 
Op wat langere termijn zou een basisinkomen ertoe 
kunnen leiden, dat zowel het aantal banen dat voor 
vrouwen beschikbaar is als de beloning ervan toe
neemt. Dit zou dan mogelijk weer enige compensatie 
kunnen bieden voor de afgenomen financiële prikkel. 
Vanuit de vrouwenbeweging wordt vaak minstens zo
veel nadruk gelegd op andere, immateriële aspecten 
van een baan buitenshuis. Het gaat dan om zaken als 
ontplooiïng, sociale contacten, maatschappelijke in
vloed en dergelijke. Voor zover vrouwen door derge
lijke motieven worden bewogen om betaald werk te 
zoeken respectievelijk te behouden zal de invoering 
van een basisinkomen geen negatieve gevolgen heb
ben. Integendeel, het lijkt zelfs niet uitgesloten dat een 
basisinkomen ertoe kan bijdragen, dat er voor vrou
wen meer aantrekkelijke banen beschikbaar komen, 
zodat de niet-financiële prikkel om te gaan werken 
zelfs wordt verster kt. 
Concluderend kan worden gesteld, dat voor vrouwen 
alleen de financiële prikkel om betaald werk te gaan 
zoeken of te blijven doen ten gevolge van een basisin
komen enigszins (maar zeker niet volledig) zal teruglo
pen. Is dit nu bezwaarlijk? 
Indien een basisinkomen voor een huisvrouw reden is 
om niet meer naar betaald werk te willen zoeken, was 
blijkbaar het financiële motief doorslaggevend om dit 
eerst wel te willen en spelen dus de niet-materiële as
pecten van het hebben van een baan geen of een onder
geschikte rol. Hetzelfde geldt voor een vrouw die na 
invoering van het basisinkomen zou besluiten om haar 
baan op te geven. In beide gevallen gaat het dan blijk
baar om voor de betreffende vrouwen weinig aantrek
kelijk werk, hetgeen voor veel vrouwen onder de hui
dige omstandigheden ook de enige mogelijkheid is om 
het huishoudinkomen aan te vullen. Over het alge
meen zijn dit in ieder geval niet de banen die veel mo
gelijkheden bieden voor persoonlijke ontplooiïng, 
medezeggenschap enzovoort. Men kan zich dan ook 
afvragen of er voor de emancipatie veel mee verloren 
gaat als vrouwen van dergelijk werk afzien. 

Gevolgen voor de samenleving 
Meer nog dan uit zorg voor het individu lijken veel be
zwaren tegen het basisinkomen voort te komen uit be
zorgdheid voor de maatschappelijke gevolgen van de 
invoering van een basisinkomen (hetgeen vanzelfspre
kend weer zijn weerslag heeft op individuele perso
nen). Dikwijls wordt gewezen op het grote belang van 
betaalde arbeid voor de samenleving, zowel op princi
piële als op meer praktische gronden. 'De waarde van 
de mens is niet alleen afhankelijk van de arbeid die hij 
verricht, maar in de arbeid is wel een opdracht tot 
dienst aan de gemeenschap besloten. ' 13 In de resolutie 
Arbeid, die door het PvdA-congres in 1983 werd aan
genomen, staat te lezen: 'Volgens demokratisch-so
cialistische opvatting behoort ieder mens, die daartoe 
in staat is, arbeid te verrichten.' 14 En Den Uyl gaf, al
dus Wolfson recentelijk in dit blad 15, in één zin de 
kern van de bezwaren tegen het basisinkomen weer: 
'Ik vermag niet in te zien hoe een ordening van het 
maatschappelijke verkeer en van de machtsdistributie 

in de samenleving mogelijk is, uitgaande van vrije tijd 
en de besteding-daarvan als centrum, terwijl hoe dan 
ook de verdeling van macht gekoppeld zal zijn aan 
produktiebeslissingen. '16 

Daarnaast wordt het belang van de koppeling tussen 
arbeid en inkomen voor het functioneren van de sa
menleving benadrukt. De meest principiële bezwaren 
wijzen op de onlosmakelijke band tussen produktie en 
consumptie, of, anders gezegd, tussen het verrichten 
van arbeid en het ontvangen van inkomen. 'Alle inko
men is een gevolg van het verrichten van betaalde ar
beid. Dat velen die geen betaald werk verrichten, toch 
een inkomen krijgen, is alleen mogelijk doordat ande
ren betaald werken', zo stelde de PvdA-commissie Ar
beid in 1982. 17 En: 'De goederen en diensten die wij 
kopen worden door anderen geproduceerd. Tussen 
konsumptie en produktie bestaat een nauw verband'. 18 

Concreter wordt gewezen op de gevolgen van de in
voering van een basisinkomen voor het functioneren 
van de arbeidsmarkt, een versterking van de tweede
ling van de samenleving (tussen wel en niet betaald
werkenden en tussen mannen en vrouwen) en onder
graving van de toch al wankele fundamenten van de 
sociale zekerheid. 
Evenmin als voorstanders van het basisinkomen door
gaans het belang van betaalde arbeid voor het individu 
ontkennen, geldt dit voor het maatschappelijk belang 
van betaalde arbeid. Tegelijkertijd bekritiseren zij 
vaak wel de eenzijdige nadruk die op betaald werk 
wordt gelegd. Niet alleen betaald werk is immers on
ontbeerlijk voor het draaiende houden van onze sa
menleving, tal van onbetaalde activiteiten, zowel in 
het huishouden als in de sfeer van het vrijwilligers
werk, zijn dit evenzeer. Dat produktie en inkomen een 
gevolg zijn van het verrichten van betaalde arbeid is op 
zichzelf niet onjuist, maar het is slechts de halve waar
heid. Hoe lang zou er in de fabrieken en kantoren nog 
geproduceerd kunnen worden, als er niet tegelijkertijd 
zoveel werk in het huishouden zou worden verzet? 
Dat de verdeling van invloed en macht in de maat
schappij veel sterker met betaalde dan met onbetaalde 
arbeid is verbonden, lijdt ondertussen weinig twijfel. 
Maar bedenk tevens, dat slechts weinigen aan een be
taalde baan invloed ontlenen die verder reikt dan de 
eigen arbeidsplaats en -omstandigheden . Langs an
dere weg, met name het besteden van inkomen, kan 
men vaak veel meer invloed uitoefenen. Staan pro
duktiebeslissingen immers niet veel meer onder in:' 
vloed van de wensen van consumenten dan van de ver
langens van werknemers? 
Dit alles neemt niet weg, dat een betaalde baan voor 
velen toch een belangrijke ingang zal blijven tot het 
verkrijgen van maatschappelijke invloed en dat dus 
ook vanuit dit oogpunt voor velen betaald werk van 
groot belang blijft. Maar dat wordt door de meeste 
voorstanders van het basisinkomen ook niet ontkend. 
Belangrijker dan een tamelijk 'abstract' debat over de 
maatschappelijke betekenis van betaalde arbeid, lij
ken mij op dit moment evenwel de meer praktische 
consequenties van de invoering van een basisinkomen 
voor de werking van de arbeidsmarkt, de tweedeling 
van de samenleving en de sociale zekerheid. 
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Arbeidsmarkt 
Tot de meest gehoorde argumenten tegen het basisin
komen behoren die, welke betrekking hebben op de 
werking van de arbeidsmarkt. Het zijn meestal genu
anceerde varianten van de bekende uitroep: wie is er 
nog zo gek om te werken als je ook zonder werk een in
komen krijgt? In de preadviezen voor het PvdA
congres van 1983 stelde het partijbestuur, dat' de kans 
op een ernstige verstoring van de arbeidsmarkt groot 
[is}. ( ... ) de financiële prikkel om arbeid te verrichten 
zal minder sterk zijn als iedereen een basisinkomen 
krijgt.' 19 

Analoog aan de eerder genoemde argumenten in ver
band met de positie van de vrouw, zijn deze bezwaren 
op twee veronderstellingen gebaseerd, te weten: (I) de 
financiële prikkel tot werken neemt af en (2) deze fi 
nanciële prikkel is voor velen doorslaggevend voor de 
bereidheid om te (gaan). werken. 
De gevolgen van de invoering van een basisinkomen 
voor financiële prikkels zijn, in tegenstelling tot wat 
de tegenstanders vaak suggereren, nogal gecompli
ceerd en sterk afhankelijk van de specifieke vorm van 
het basisinkomen en vooral de financiering ervan. Al
gemene uitspraken kunnen hierover dan ook moeilijk 
worden gedaan, al wijzen een aantal van de meest 're
delijke' voorstellen voor een basisinkomen wel glo
baal in dezelfde richting. 
Belangrijkste element daarin is, dat iedereen (vanaf 
een bepaalde leeftijd) een even hoog basisinkomen 
ontvangt, ongeacht eventuele andere inkomens bron
nen. Dit betekent , dat in beginsel het basisinkomen op 
zichzelf niet van invloed is op financiële prikkels. 
Doorgaans is het basisinkomen echter wel van invloed 
op de hoogte van andere inkomensbronnen. In de 
meeste voorstellen wordt er vanuit gegaan, dat het ba
sisinkomen in de plaats komt van de minimumuitke
ringen (beter: alle uitkeringen tot aan minimumni
veau) in het stelsel van sociale zekerheid. Terwijl het 
recht op een sociale uitkering meestal geheel of groten
deis verloren gaat wanneer men betaald werk accep
teert, behoudt men het recht op een basisinkomen. 
Waar de impliciete marginale druk (het deel van een 
extra verdiende gulden dat men weer kwijt raakt) voor 
een uitkeringsgerechtigde nu vaak dicht bij de hon
derd procent ligt en er dus nauwelijks enige financiële 
stimulans bestaat om betaald werk te zoeken, wordt 
deze prikkel na de invoering van een basisinkomen be
duidend groter. Dit zal niet alleen het zoekgedrag van 
werkloze uitkeringsgerechtigden kunnen bevorderen, 
maar tevens de aantrekkelijkheid van zwart werk (al
thans voor zover het er om gaat dat men dit niet bij de 
uitkeringsinstantie aanmeldt) verminderen . Overigens 
gebiedt de eerlijkheid op te merken, dat waar eerder 
het belang van materiële prikkels werd gerelativeerd, 
dit tevens de positieve invloed van een basisinkomen 
op de arbeidsbereidheid van werklozen afzwakt. 
De laatste reden waarom het basisinkomen de ar
beidsprikkel zou kunnen verminderen is aan de finan
cieringskant gelegen. Aangezien vrijwel ieder voorstel 
voor een basisinkomen tot een toename van de collec
tieve uitgaven leidt (al kan een belangrijk deel worden 
gefinancierd uit de sociale uitkeringen die komen te 
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vervallen) , zal tevens de collectieve lastendruk moeten 
stijgen. Op welke wijze dit ook wordt gerealiseerd , het 
zal haast onvermijdelijk betekenen dat voor grote (zo 
niet alle) groepen werkenden het verschil tussen het 
bruto-arbeidsinkomen en het netto-arbeidsinkomen 
groter wordt. De zogenaamde 'wig' groeit. Daar zal 
weliswaar voor met name de lagere inkomensgroepen 
tegenover kunnen staan, dat het verschil tussen het 
bruto-arbeidsinkomen en het totale netto-inkomen 
(dus inclusief het basisinkomen) kleiner wordt. Maar 
niet te ontkennen valt, dat in de meeste gevallen het 
netto-loon dat men aan een uur extra werk (of van een 
loonsverhoging) overhoudt in vergelijking met de hui
dige situatie afneemt. 
De gevolgen daarvan kunnen tweeërlei zijn. Aan de 
ene kant kan het ertoe leiden, dat werkenden besluiten 
zich geheel of gedeeltelijk van de arbeidsmarkt terug 
te trekken . Het laatste betekent, dat zij korter (willen) 
gaan werken, hetzij vrijwillig, in deeltijd, hetzij in de 
vorm van een collectieve regeling . Het behoeft geen 
nadere uitleg, dat dit effect van een basisinkomen bij 
de huidige werkgelegenheidssituatie slechts positief 
kan worden gewaardeerd, ook al staat het gunstige ef
fect daarvan op de werkgelegenheid niet bij voorbaat 
vast. 
De kans dat werkenden zullen besluiten om geheel met 
werken op te houden lijkt over het algemeen niet 
groot, omdat dit doorgaans toch met een aanmerke
lijk inkomensverlies gepaard zal gaan. Maar als er 
toch mensen zijn die er de voorkeur aan geven geen be
taald werk meer te verrichten en zich bij voorbeeld ge
heel op het vrijwilligerswerk te storten, is er nog geen 
reden tot paniek. Integendeel, bij het huidige enorme 
tekort aan banen moet het eerder als een voordeel wor
den gezien wanneer sommige mensen bereid zijn hun 
baan op te geven die vervolgens door anderen die er 
meer behoefte aan hebben kan worden ingenomen. 
Het zou in ieder geval een hele verbetering zijn vergele
ken met de huidige situatie waarin waarschijnlijk ve
len met een baan tegen hun zin werken, terwijl vele 
werklozen naar een baan smachten . 
Aan de andere kant vergroot de hogere collectieve 
lastendruk de aantrekkelijkheid van zwart werk . Het 
voordeel van het niet betalen van belasting en premies 
wordt immers nog groter dan het nu al is. Dit is, dunkt 
mij, een van de belangrijkste bezwaren tegen een ba
sisinkomen. Er zijn wel een aantal suggesties gedaan 
om dit bezwaar te ondervangen, maar die hebben elk 
weer hun eigen nadelen. Zo wordt vaak aan het voor
stel voor een basisinkomen de suggestie gekoppeld van 
een verschuiving van de collectieve lastendruk van de 
factor arbeid naar de factor kapitaal (of de toege
voegde waarde). Hoewel dit inderdaad het ontdui
kingsgevaar in de sfeer van de arbeid kan verminde
ren, roept het een nieuw risico van fraude op in de 
sfeer van de indirecte belastingen. Bovendien kan een 
dergelijke verschuiving van de lastendruk ook plaats
vinden zonder de invoering van een basisinkomen, en 
dan blijft in het geval van een basisinkomen het rela
tieve nadeel van een hogere lastendruk. 
Een andere suggestie om de vlucht in het zwarte circuit 
tegen te gaan, is om het basisinkomen uit te laten ke-
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ren door de werkgever die dit vervolgens in mindering 
kan brengen op de door hem af te dragen loonbe
lasting. 20 Belangrijk nadeel hiervan is evenwel, dat het 
toch weer sterk uitgaat van een band tussen betaalde 
arbeid en (basis)inkomen, nog afgezien van het prakti
sche probleem dat ook aan mensen zonder eigen inko
men het basisinkomen moet worden uitbetaald. 
Nog afgezien van mogelijke gedragsreacties kan men 
zich afvragen waarom aan een werknemer die al loon 
ontvangt, .daarboven nog een basisinkomen zou moe
ten worden uitgekeerd. Een bezwaar dat natuurlijk 
des te zwaarder weegt naarmate het arbeidsloon hoger 
is. 21 

Men zou dit bezwaar eenvoudigweg kunnen afdoen 
door te wijzen op de AOW-uitkering, die aan ieder 
vanaf 65 jaar wordt uitgekeerd ongeacht de hoogte 
van andere inkomsten (met name pensioenuitkerin
gen). Bedenk tevens, dat de AOW al sinds jaar en dag 
de minst omstreden sociale verzekering is. 
Overtuigender is wellicht het volgende tegenargu
ment. Mensen met een eigen inkomen ontvangen wel
iswaar een basisinkomen, maar in feite betalen zij dit 
zelf, hetzij door een verhoging van de belastingen, het
zij door een verlaging van het bruto-loon (afhankelijk 
van de keuze van de financieringsmethode). Dat dit 
méér inhoudt dan een louter boekhoudkundige opera
tie blijkt wanneer de werknemer korter gaat werken of 
zelfs geheel stopt met (betaald) werken. De inkomens
teruggang wordt dan dankzij het basisinkomen getem
perd. 
Zou men bij de vormgeving van het basisinkomen kie
zen voor een negatieve inkomstenbelasting, dan ver
valt bovengenoemd bezwaar zonder meer. Een nega
tieve inkomstenbelasting houdt namelijk in, dat men 
van de verschuldigde inkomstenbelasting een vast be
drag (in beginsel gelijk aan het basisinkomen) kan af
trekken. Wie zonder die aftrek méér belasting betaalt 
dan het basisinkomen, ontvangt dan in feite dus géén 
basisinkomen. Wat de netto-inkomens betreft kan dit 
evenwel toch precies hetzelfde resultaat opleveren als 
een 'echt' basisinkomen. 

Onaantrekkelijk werk 
Het bovenstaande heeft in beginsel op alle soorten be
taald werk betrekking. Speciale bezorgdheid wordt 
vaak uitgesproken over de bereidheid om bepaalde 
onaantrekkelijke en laagbetaalde, maar wel noodza
kelijke werkzaamheden uit te voeren: schoonmaken, 
werk aan de lopende band en dergelijke.22 Ook door 
voorstanders van een basisinkomen is de mogelijkheid 
geopperd voor dergelijk werk een sociale dienstplicht 
in te stellen, zodat ieder gedwongen zou zijn aan dat 
werk zijn/haar steentje bij te dragen. 23 

Veel meer voor de hand liggend dan een sociale dienst
plicht, met al zijn bureaucratie en inbreuk op de indi
viduele vrijheid, is evenwel om het marktmechanisme 
zijn werk te laten doen. Als er schaarste aan beschik
bare arbeidskrachten voor bepaald (laag of onge
schoold) werk ontstaat, dan zal de beloning van dat 
werk omhoog moeten gaan of zullen de arbeidsom
standigheden moeten worden verbeterd . Want wie 
twijfelt eraan, dat, wanneer het loon maar hoog ge-

noeg wordt, ook voor het vieste en onaantrekkelijkste 
werk voldoende werkwilligen gevonden zullen wor
den? De consequenties hiervan voor de loonsverhou
dingen zullen , heel algemeen gezegd, zijn, dat naast 
schaarse kwaliteiten (zoals een hoge opleiding en 
gespecialiseerde kennis en ervaring) en institutionele 
factoren, inconveniënten een belangrijker rol zullen 
gaan spelen. In het algemeen valt dit slechts toe te jui
chen. 
De gevolgen reiken echter verder dan alleen de loons
verhoudingen. Die hogere lonen zullen immers ook 
betaald moeten worden. Willen de betrokken bedrij
ven voorkomen dat hun winstmarge teveel terugloopt, 
dan zullen zij hun prijzen moeten verhogen. Op zich
zelf is dit terecht. Waarom zouden wij bijvoorbeeld 
voor het schoonhouden van onze gebouwen geen fat
soenlijke prijs betalen in plaats van te profiteren van 
goedkope arbeidskrachten? Een gevolg zou echter 
kunnen zijn, dat de concurrentiepositie van de betref
fende bedrijven verslechtert (met name wanneer zij op 
de export zijn gericht) of dat de desbetreffende 
arbeidsplaatsen worden weggeautomatiseerd. Gezien 
de kwaliteit van de arbeidsplaatsen waar het om gaat, 
kan men zich echter afvragen of men daar erg rouwig 
om moet zijn. AI zal men natuurlijk moeten trachten 
te voorkomen dat er al te grote schokeffecten optre
den. Dit is dan ook een van de vele redenen die voor 
een geleidelijke invoering van een basisinkomen plei
ten. 
Voor zover het om uit collectieve middelen gefinan
cierde werkzaamheden gaat (stadsreiniging en derge
lijke) kan overigens niet geheel worden uitgesloten, 
dat 'men' (dat wil zeggen een politieke meerderheid) in 
de kostenstijging aanleiding zal zien de werkzaamhe
den achterwege te laten (met bij voorbeeld het risico 
van toenemende vervuiling) of mensen zonder baan 
tegen een lage beloning ertoe te verplichten (vgl. het 
huidige 'jeugdwerkgarantieplan'). 

Tweedeling 
De ontkoppeling van arbeid en inkomen zou er vol
gens menigeen ook toe kunnen leiden, dat de tweede
ling van de samenleving wordt versterkt. De tegenstel
ling tussen (betaald) werkenden en werklozen (in de 
kring van uitkeringsgerechtigden tegenwoordig niet 
zonder reden vaak aangeduid als respectievelijk 
'baanhebbers' en 'baanlozen') en die tussen (betaald 
werkende) mannen en (huis-)vrouwen zou erdoor toe
nemen. In Denken over arbeid wordt gesteld' dat er nu 
al een nieuw soort klassentegenstelling ontstaat tussen 
een klasse van betaald-werkenden en een klasse van 
niet-betaald-werkenden. Die tegenstelling zou kunnen 
toenemen door invoering van een basisinkomen.' Bo
vendien is 'het gevaar groot (. .. ) dat de vooroordelen 
tegen bepaalde categorieën niet-betaald-werkenden 
scherper zullen worden. '24 En het PvdA-bestuur 
sprak de bezorgdheid uit, 'dat de bestaande rolverde
ling, waarbij de vrouw het huishouden moet doen, 
wordt versterkt. '25 

Hoewel men erover van mening kan verschillen Of er 
wel van een 'tweedeling' kan worden gesproken - de 
laatste tijd zijn er van verschillende kanten vraagte-
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kens bij geplaatst26 - zullen toch weinigen willen 
bestrijden, dat er althans in sommige opzichten grote 
verschillen bestaan tussen het gros van de werkenden 
en het gros van de werklozen en andere uitkeringsge
rechtigden en dat het in ieder geval niet wenselijk is, 
dat deze verschillen verder toenemen. Het is belang
rijk hierbij onderscheid te maken tussen feitelijke ver
schillen en verschillen in de perceptie en opvattingen 
van mensen. 
Een van de belangrijkste consequenties van de invoe
ring van een basisinkomen is, dat iedereen wat het 
(recht op een) inkomen betreft om te beginnen gelijk 
wordt behandeld. In beginsel krijgt de positie van wer
kenden en niet-werkenden daarmee een gelijke basis. 
Een gevolg is echter wel, zoals we hierboven hebben 
gezien, dat het verschil in inkomen tussen iemand die 
uitsluitend op het basisinkomen is aangewezen en 
iemand met een (klein) inkomen uit arbeid, zal toene
men. Tegelijkertijd kan het wel de toegang van werk
lozen tot de arbeidsmarkt bevorderen. Niet alleen om
dat de financiële prikkel om werk te zoeken groter 
wordt, maar ook omdat het positieve effect van een 
basisinkomen op flexibilisering (met name van de Io
nen) en arbeidstijdverkorting het aantal beschikbare 
banen zal doen toenemen. Vooral voor niet-actieven 
met een lage opleiding en weinig ervaring en dus - on
der de huidige omstandigheden - weinig kansen op 
de arbeidsmarkt, zou de situatie kunnen verbeteren. 
Anderzijds is het geen uitgemaakte zaak, dat invoe
ring van een basisinkomen automatisch de kansen van 
diegenen die nu naar de marge van de samenleving 
worden gedrongen, zal verbeteren . In het algemeen 
zullen daarvoor tegelijkertijd allerlei andere maatre
gelen moeten worden genomen, op het gebied van ar
beidstijdverkorting, scholing en dergelijke. De angst 
van nogal wat tegenstanders van een basisinkomen is, 
dat invoering van een basisinkomen juist een alibi zal 
vormen om van dergelijke aanvullende maatregelen af 
te zien. Op dit 'strategische' bezwaar tegen een basis
inkomen ga ik hierna nog in. 
Voor de positie van vrouwen geldt, voor zover het om 
hun arbeidsmarkt kansen gaat, ruwweg hetzelfde. Zo
als we eerder hebben gezien, zou bovendien de prikkel 
om betaald werk te gaan zoeken (respectievelijk te 
blijven uitoefenen) kunnen afnemen. Al heb ik er mijn 
twijfel over uitgesproken hoe ernstig dit is gezien van
uit de positie van de individuele vrouw, het zou het 
grote bestaande verschil in positie tussen mannen en 
vrouwen wel kunnen bevestigen of zelfs versterken. 
Tenslotte wordt soms de angst uitgesproken, dat ook 
de machtsverdeling tussen vrouwen man binnen het 
huishouden als gevolg van het basisinkomen ten na
dele van de vrouw zou kunnen wijzigen. De man zou 
aan het basisinkomen dat zijn partner ontvangt een 
(extra) argument kunnen ontlenen om haar te ver
plichten het huishouden te blijven te doen en te verbie
den werk buitenshuis te gaan zoeken. Hoewel het mij 
niet uitgesloten lijkt, dat een dergelijk effect in som
mige huishoudens zal optreden, verschaft het basisin
komen de man in ieder geval geen extra mogelijkheden 
zijn argumenten kracht bij te zetten. Integendeel, het 
basisinkomen verschaft de vrouw immers financiële 
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zelfstandigheid, zodat haar materiële afhankelijkheid 
van haar partner juist kleiner wordt. Het feit, dat in 
een huwelijk of andere samenlevingsvorm vaak an
dere dan financiële machtsverhoudingen de doorslag 
geven, wordt door de invoering van een basisinkomen 
vanzelfsprekend niet verholpen, maar kan toch ook 
bezwaarlijk als een argument tegen het basisinkomen 
worden ingebracht. 
Behalve door het verschil in materiële positie en (ar
beidsmarkt)kansen wordt de tegenstelling tussen wer
kenden enerzijds en werklozen en andere zogenaamd 
niet-actieven anderzijds, ook in belangrijke mate be
paald door de heersende opvattingen over elkaar. Met 
name is het heersende oordeel over werklozen en ar
beidsongeschikten vaak weinig positief, hetgeen in 
niet onbelangrijke mate de gevoelens van 'onbehagen' 
onder de niet-werkenden verklaart. Zoals gezegd zou
den dergelijke (voor)oordelen jegens niet (betaald) 
werkenden volgens sommigen door een basisinkomen 
alleen maar worden versterkt. 
Hoewel niet kan worden uitgesloten, dat een dergelijk 
effect optreedt, zijn er ook redenen aan te voeren 
waarom een basisinkomen de vooroordelen juist zou 
kunnen doen verminderen. Iedereen ontvangt dan im
mers van overheidswege een basisinkomen, zodat uit
keringsontvangers niet meer zo vanzelfsprekend als 
'profiteurs' kunnen worden aangeduid. Bovendien 
zou een basisinkomen er mede toe kunnen bijdragen, 
dat het traditionele scherpe onderscheid tussen be
taald werk en andere (onbetaalde) activiteiten geleide
lijk vervaagt, waardoor ook het ideoe dat niet-betaald
werkenden geen 'produktieve' bijdrage aan de maat
schappij leveren wordt afgezwakt. 

Sociale zekerheid 
Invoering van een basisinkomen wordt soms gezien als 
de laatste stap in de ontwikkeling van de sociale zeker
lieid van een 'gunst' (afhankelijkheid van charitas), 
via 'geclausuleerd recht' (gebonden aan de bereidheid 
tot arbeid) tot 'ongeclausuleerd recht' ('burgerrecht') . 
In plaats van als vervolmaking, kan het echter ook 
worden gezien als de laatste kaart die het toch al wan
kele kaartenhuis, dat het stelsel van sociale zekerheid 
is geworden, doet instorten. De legitimiteit van de so
ciale zekerheid zou immers in belangrijke mate be
rusten op het beginsel, dat ieder die daartoe in staat is 
(of wordt geacht) de plicht heeft (betaalde) arbeid te 
verrichten. De bereidheid van werkenden om ook in 
een tijd van zeer hoge werkloosheid en ongekend hoge 
sociale zekerheidsuitgaven, bij te blijven dragen aan 
de financiering daarvan - hoezeer die bereidheid de 
laatste jaren ook onder druk staat - berust waar
schijnlijk in belangrijke mate op de overtuiging dat 
het merendeel van de uitkeringsontvangers onvrijwil
lig buiten het arbeidsproces is gesloten. 
'Door de plicht tot arbeid los te laten komt het recht 
op inkomen in de lucht te hangen. Het wordt een gunst 
die de deur openzet naar willekeur van de kant van de 
overheid; iets wat nu al zichtbaar is bij het sluipend 
loslaten van de vezekeringsgedachte in het huidige 
stelsel van sociale zekerheid. Bovendien is niet goed in 
te zien hoe de veronderstelde solidariteit tussen wer-
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kenden en niet-werkenden lang stand kan houden in 
tijden van financieel-economische tegenspoed. Over
heid en werkenden zullen al gauw eendrachtig de pro
blemen afwentelen door het verlagen van het basisin
komen. '21 

Het is moeilijk deze argumenten tegen een basisinko
men op hun juiste waarde te schatten. Hoewel een be
grip als verzekeringsgedachte in de 'politieke' discus
sie over de sociale zekerheid regelmatig wordt gehan
teerd, lijkt ze voor het merendeel van de werkenden 
van weinig betekenis. Voor de meesten tellen in de eer
ste plaats 'de centen'. Dat de populariteit van het soli
dariteitsbeginsel (de gedachte dat de gezamenlijke ver
antwoordelijkheid voor ieders individuele welzijn, 
waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dra
gen, voorop staat) aan kracht inboet, moet wellicht 
dan ook meer aan de grote huidige omvang van de so
ciale zekerheidsuitgaven worden toegeschreven, dan 
aan het feit dat men het beginsel als zodanig niet meer 
aanvaardt. Dat neemt echter niet weg, dat de bereid
heid om voor de sociale zekerheid te blijven betalen 
waarschijnlijk mede samenhangt met de bereidheid 
van uitkeringsgerechtigden om een baan te aanvaar
den wanneer die beschikbaar komt. Het is dan ook de 
vraag of een basisinkomen ooit een stabiel recht op 
een redelijk minimuminkomen kan worden in een sa
menleving waarin permanent het grootste deel van de 
bevolking geen deel heeft aan de betaalde arbeid en de 
financieringslast dus op een relatief kleine groep 
drukt. 
Alleen in de omstandigheid, dat algemeen wordt er
kend dat betaald en onbetaald werk gelijkwaardig zijn 
en dus ook de mensen zonder baan mede het draag
vlak voor de samenleving vormen, lijkt dit ook op lan
gere termijn een stabiele situatie te kunnen opleveren. 
Zolang de herwaardering van betaald en onbetaald 
werk echter nog niet zo ver is voortgeschreden (en men 
kan zich natuurlijk afvragen of het ooit zo ver zal ko
men), lijkt het dan ook van groot belang, dat de (gelei
delijke) invoering van een basisinkomen gepaard gaat 
met een krachtig beleid gericht op vermindering van 
de werkloosheid of, beter gezegd, een eerlijke verde
ling van het betaalde werk over de gehele bevolking. 

Strategische bezwaren tegen een basisinkomen 
Een van de meest gehoorde bezwaren tegen het basis
inkomen is, dat men, door voor een basisinkomen te 
kiezen, de strijd tegen de werkloosheid opgeeft en zich 
neerlegt bij de tweedeling van de samenleving in een 
klasse van niet- en een klasse van wel-betaald-werken
den. Als pleitbezorgers van het basisinkomen tegen
werpen, dat zij minstens even veel belang hechten aan 
de bestrijding van de werkloosheid en het tegengaan 
van de tweedeling, krijgen zij doorgaans te horen, dat 
dat wel zo kan zijn, maar dat zij ondertussen degenen 
in de kaart spelen die de werkloosheid en tweedeling 
niet zo ernstig nemen. 'Men geeft op die manier niet 
alleen het streven naar "volledige werkgelegenheid" 
op, maar maakt (. .. ) van de niet-actieven ook al snel 
tweederangs burgers, die in een tijd van economische 
recessie als eersten in de verdrukking zullen komen. '28 

Men realisere zich dat het hier in de eerste plaats om 

strategische bezwaren tegen het basisinkomen gaat. 
De vraag is niet Of bestrijding van de werkloosheid en 
het tegengaan van de tweedeling nog van belang zijn 
als het basisinkomen is ingevoerd, maar of 'de ge
meenschap' nog wel bereid zal zijn en blijven maatre
gelen te treffen om de werkloosheid en de tweedeling 
terug te dringen als de koppeling tussen arbeid en in
komen wordt losgelaten. 
Degenen die deze bezorgdheid uitspreken zijn blijk
baar zelf van mening, dat het belang van betaald werk 
verder reikt dan alleen het realiseren van inkomensze
kerheid ('werk gaat boven inkomen ' ), maar zij vrezen 
dat anderen hiervan onvoldoende overtuigd zijn. Als 
men gelooft, dat de eigen argumenten om het belang 
van de immateriële aspecten van (betaald) werk te be
nadrukken, voldoende overtuigingskracht hebben, 
zouden andersdenkenden daar dan niet evenzo van 
doordrongen kunnen worden? Natuurlijk loopt men 
het risico dat men daarin niet slaagt, maar het zou toch 
wat merkwaardig zijn als een politieke partij daarin 
reden zou zien om bij voorbaat van iets af te zien waar
van men eigenlijk een voorstander is. 
Soortgelijke geluiden hoort men in ieder geval niet als 
het gaat om het niveau van sociale zekerheid. Immers, 
ook een goed stelsel van sociale uitkeringen kan een 
argument vormen om de werkloosheid minder serieus 
te nemen (en gelukkig is dat natuurlijk tot op zekere 
hoogte ook zo; vergelijk de huidige situatie met die in 
de jaren dertig) en dus minder aandacht te besteden 
aan het vergroten van de werkgelegenheid. Maar dat 
kan voor de PvdA toch nooit een reden zijn om dan 
maar akkoord te gaan met een verlaging van de uitke
ringen? Het betekent alleen, dat met des te meer na
druk het belang van een effectief werkgelegenheidsbe
leid moet worden onderstreept. 
Hetzelfde geldt mijns inziens ten aanzien van de invoe
ring van een basisinkomen. Als men het op zichzelf 
een aantrekkelijke gedachte vindt is er geen reden 
waarom men haar niet zou kunnen bepleiten en tege
lijkertijd met evenveel nadruk een reeks andere maat
regelen gericht op werkloosheidsbestrijding, gelijkere 
(arbeidsmarkt)kansen en dergelijke zou kunnen blij
ven voorstaan. 
Toch, zo kan men tegenwerpen, is er een belangrijk 
verschil met het stelsel van sociale zekerheid. Volgens 
Piet Vos moet de verzorgingsstaat (inclusief het so
ciale zekerheidsstelsel) worden gedragen door een 
'dubbele solidariteit': die van de gemeenschap met de 
individuele burger en die van de individuele burger 
met de gemeenschap. 'De solidariteit van de gemeen
schap met de burger kan niets anders inhouden dan 
dat de burger via de organen van de gemeenschap 
moet meewerken aan de totstandkoming van collec
tieve voorzieningen en aan de honorering van de indi
viduele aanspraken daarop. Volgens het tweede deel 
van het principe neemt de burger in ruil daarvoor de 
verplichting op zich de eigen aanspraken zo beperkt 
mogelijk te houden en de eigen bijdrage zo groot mo
gelijk. '29 

Wordt dit tweede deel van de dubbele solidariteit nu 
niet ondergraven door de invoering van een basisinko
men? Deels wel, althans in formele zin, omdat tegen-
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over het recht op een inkomen (de solidariteit van de 
gemeenschap met de burger) niet meer de plicht staat 
om, zo mogelijk, door middel van arbeid inkomen te 
verwerven. Maar is de stabiliteit van de verzorgings
staat (en a fortiori de zekerheid van het recht op een 
basisinkomen), zeker op lange termijn, niet méér ge
diend met een algemeen levend besef van een morele 
plicht van iedere burger jegens de gemeenschap dan 
met een materiële (financiële) dwang? 
Dat de eerste niet automatisch uit de tweede voort
vloeit hebben de ontwikkelingen in de afgelopen jaren 
voldoende duidelijk gemaakt. Dat het afgenomen be
sef van eigen verantwoordelijkheid ook met betrek
king tot de invoering van een basisinkomen problema
tisch is, staat buiten kijf. Maar het is geenszins gezegd, 
dat middelen om financiële dwang uit te oefenen 
hierop het aangewezen antwoord zijn. Wellicht biedt 
op termijn juist het verminderen van dwang en het be
nadrukken, dat langs meer dan één weg (namelijk die 
van de betaalde arbeid) aan de eigen verantwoorde
lijkheid kan worden voldaan, een meer solide basis 
voor die noodzakelijke dubbele solidariteit. 

Conclusie 
De lezer die had gehoopt in dit artikel haar of zijn uit
gesproken opvattingen over het basisinkomen (vóór 
dan wel tegen) bevestigd te zien, is waarschijnlijk be
drogen uitgekomen. Is dit inderdaad zo, dan ben ik in 
mijn opzet geslaagd. Mijn bedoeling was namelijk niet 
om voorstanders noch om tegenstanders van het basis
inkomen van hun (on)gelijk te overtuigen. Veeleer 
hoop ik te hebben duidelijk gemaakt - hoezeer dit 
ook een open deur mag zijn - dat de werkelijkheid 
veel gecompliceerder is dan men in menige theoreti
sche beschouwing of fel debat doet voorkomen. 
Verwacht aan het eind van dit artikel dan ook geen af
rondende conclusie over de wenselijkheid van het ba
sisinkomen. Daarvoor zijn nog teveel belangrijke (met 
name meer 'technische') argumenten onbesproken ge
bleven en zouden de argumenten vóór en tegen het ba
sisinkomen wat evenwichtiger naast elkaar moeten 
worden gezet. Maar bovenal vereist een slotconclusie 
een afweging van het belang van uiteenlopende argu
menten, die slechts ten dele op objectieve criteria kan 
zijn gebaseerd. Zo is het denkbaar, dat men na lezing 
van het voorgaande geen van de afzonderlijke bezwa
ren tegen het basisinkomen voldoende gewicht in de 
schaal vindt leggen om het basisinkomen af te wijzen, 
maar dat men, alle bezwaren tezamen nemend, deze 
wel degelijk zwaarder vindt wegen dan de voordelen 
van het basisinkomen. 
Bovendien zijn er natuurijk meer conclusies mogelijk 
dan alleen een uitgesproken vóór of tégen het basisin
komen. Een interessante tussenvorm is bijvoorbeeld 
het gedeeltelijk basisinkomen, dat net zoals het volle
dig basisinkomen aan iedere burger zonder tegen
prestatie wordt toegekend, maar dat niet toereikend is 
om in het eigen levensonderhoud te voorzien . JO Een 
aantal bezwaren tegen een volledig basisinkomen ra
ken in veel mindere mate het gedeeltelijk basisinko
men, al geldt dit ook voor een aantal voordelen. 
Uiteindelijk zal het debat over de wenselijkheid van de 
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invoering van een basisinkomen ook niet uitsluitend 
op rationele gronden kunnen worden beslist. De 
exacte gevolgen van het basisinkomen zullen nooit 
met zekerheid kunnen worden voorspeld, zodat er on
vermijdelijk een niet onbelangrijke plaats voor het 
'geloof' blijft ingeruimd. En meer ideologisch getinte 
argumenten (bij voorbeeld het 'mensbeeld' dat men 
heeft) kunnen evenmin geheel worden buitengesloten. 
Maar geld dit niet ook voor tal van andere maatschap
pelijke vraagstukken? In ieder geval kan het nooit een 
argument zijn om een open en zakelijke discussie met 
andersdenkenden uit de weg te gaan. 

Noten 

I. Het 'officiële' partijstandpunt is neergelegd in de resolu
tie Arbeid, die door het PvdA-congres van 1983 werd 
aangenomen. Zie Onze arbeidsopvatting (Amsterdam, 
(983). 

2. M. Koper-Sluijter en R.l . van der Veen, Basisinkomen 
in Nederland. Een chronologische bibliografie (Econo
misch Seminarium, UvA, Amsterdam 1986). 

3. 'In beginsel', omdat b.V. kinderen kunnen worden uit
gezonderd. De hoogte van het basisinkomen hoeft niet 
per se voor ieder gelijk te zijn; met name is het denkbaar 
dat jongeren minder en ouderen (gepensioneerden) meer 
ontvangen en dat het basisinkomen wordt gedifferen
tieerd naar samenlevingsvorm. 

4. Voor de meer technische argumenten pro en contra het 
basisinkomen zie b.V. W. Salverda, 'Basisinkomen en 
inkomensverdeling', in: Tijdschrift voor Politieke Eko
nomie, sept. 1984, l . Stroeken, Sociale zekerheid in een 
vrije en technologische maatschappij (Deventer 1986), 
l. Tinbergen, 'Enige economische effecten van een ba
sisinkomen', in de krant van de Werkgroep PvdA Voor 
Basisinkomen, nr. I, sept. 1985, C.A. de Kam en P.A. 
de Graaf, 'Een basisinkomen voor iedereen: een proef 
op de som', in: Economisch Statistische Berichten, 24 
feb. 1982, en J. Weitenberg, 'Over de grenzen van de 
verdelingspolitiek', in: P.J. Eygelshoven en L.J. van 
Gemerden (red.), Inkomensverdeling en openbare fi
nanciën (Utrecht / Antwerpen 1981). 

5. Voor een uitgebreidere argumentatie vóór het basisinko
men zie b.V . B. van Ojik, Basisinkomen. Overarbeids
ethos, inkomen en emancipatie, PPR-Schriften 13 
(PPR-Studiestichting, Amsterdam 1985), Voedings
bond FNV, En hij zag dat het goed was ... (Utrecht 1985) 
en S. Hogervorst, Welzijn, arbeid en zekerheid (As
sen/ Maastricht 1986). 

6. De weg naar vrijheid (WBS, Amsterdam 1951), p. 82. 
7. J. M. den Uyl, 'Sociale gevolgen van arbeidstijdverkor

ting' in : De toekomst onder ogen (Amsterdam 1986), 
resp. p. 131 en p. 132. 

8. Vgl. de preadviezen van het partijbestuur in de Beschrij
vingsbriefvan het 1ge kongres van de Partij van de Ar
beid, 21-23 april 1983. 

9. Vgl. interview met Geke Faber in Voorwaarts, 15 no
vember 1985, p. 19. 

10. Een mening verkondigd door Hans Pont bij de presenta
tie van de brochure En hij zag dat het goed was . .. (zie 
de Volkskrant van 29 oktober 1985) . 

11. Onze arbeidsopvatting (noot I), hoofdstuk I, p. 7. 
12. Zie noot 9. 
13. De weg naar vrijheid (noot 6), p. 82. 
14. Onze arbeidsopvatting (noot I), p. 7. 
15. D. Wolfson, 'De toekomst onder ogen' (boekbespre

king), Socialisme en Democratie nr. 6, juni 1986, p. 201 . 
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De werkelijkheid van democratische politiek 

Het is geen wonder dat de discussie van de laatste jaren 
over macht en onmacht van de overheid, over de 
'maakbaarheid' van de samenleving, de Partij van de 
Arbeid in een ongemakkelijke positie heeft gebracht. 
Maatschappelijke hervormingen langs parlementair 
democratische weg zijn het basisprincipe van de 
sociaal-democratische politiek. We willen onze ogen 
niet sluiten voor de grenzen aan de mogelijkheden van 
overheidsingrijpen, maar ook niet meegaan met het 
conservatief-liberale tij naar minder overheid en meer 
ruimte voor de markt als doelen op zichzelf. Juist het 
veranderen van de onrechtvaardige verhoudingen van 
de markt, of ruimer, het corrigeren van het vrije spel 
van maatschappelijke krachten, staat voor ons 
voorop. 

De reacties in de partij op dit dilemma zijn verschil
lend van soort en maat. Sommige beperken zich be
hoedzaam tot de organisatorische kant van de zaak, 
namelijk tot de vraag welke ingrepen er in het uitge
dijde overheidsapparaat moeten worden gedaan, 'nu 
de bomen niet meer tot in de hemel groeien', maar de 
zaak toch zo goed mogelijk moet blijven draaien; 
maakbaarheid van de samenleving via de overheid, zij 
het met meer terughoudendheid gebracht, blijft hier 
het uitgangspunt. Een ander uiterste is het pleidooi 
voor een omwenteling in het sociaal-democratisch 
denken over overheid en politiek, waarbij ook het pro
grammatische gedachtengoed en vooral de daarin ver
onderstelde bestuurbaarheid van de samenleving op 
de helling moet. 1 

Het is onvoldoende om de discussie te beperken tot het 
functioneren van het overheidsapparaat alleen. De 
overheid met al haar geledingen is immers als totaliteit 
geen simpele doelorganisatie, maar een apparaat 
waarvan het functioneren sterk samenhangt met 
maatschappelijke ontwikkelingen en met het politieke 
proces. 
Anders dan Paul Kalma, die op dit punt een grote 
mate van terughoudendheid bepleit, zien we voor een 
democratisch functionerende overheid een centrale en 
blijvende rol in het tot stand brengen van rechtvaardi
ger maatschappelijke verhoudingen. Zoals nog zal 
blijken, zijn we er allerminst van overtuigd dat het hier 
om een illusie gaat; overigens kan een zeker idealisme 
in een veranderingsgezinde partij geen kwaad. Een 
doelmatig en doeltrefend werkend overheidsappa
raat, opwaardering van het middel van de politieke de
centralisatie in de discussie over de maakbaarheid van 
de samenleving, en tenslotte versterking van de Partij 
van de Arbeid in haar rol als politieke.partij, zijn de 
drie thema's die naar onze opvatting een belangrijker 
plaats in het PvdA-denken moeten gaan innemen. 

De overheid: het belang van doelmatigheid 
Het omvormen van de huidige overheidsbureaucratie 
in een démocratisch en doelmatig functionerend appa
raat is geen geringe opgave. De centrale overheid in 
Nederland is overbelast, verbureaucratiseert , verliest 
zich in overregulering, verkokert, is te incidenta
Iistisch, te centralistisch en te immobiel. 2 

Dit bureaucratieprobleem is vanaf het begin van de 
jaren tachtig meer en meer een probleem van de poli
tiek geworden. Voor die tijd waren dezelfde sympto
men er natuurlijk ook al, maar in de jaren van groei 
van het overheidsapparaat konden ze tot op zekere 
hoogte uit diezelfde groei bestreden worden. Voor 
nieuwe problemen kwam er nieuwe regelgeving, met 
de bijbehorende ambtelijke uitbreiding. Met nieuwe 
specialismen werd de behoefte aan nieuwe coördina
tiestructuren als tegenwicht tegen specialisatie sterker. 
Planning, beleidsanalyse en de bijbehorende deskun
digheid werden in huis gehaald, om het steeds com
plexere geheel de baas te blijven. Het uiteindelijke re
sultaat is het zeer sterk uitgegroeide overheidsappa
raat van nu, met een onevenredige nadruk op 'indi
rect' personeel. Maar met de stagnatie van de groei 
aan het begin van de jaren tachtig is de ruimte voor 
deze beproefde methoden van probleemoplossing 
automatisch ook verdwenen. Daarmee is het bureau
cratieprobleem veel duidelijker aan de dag getreden, 
en misschien wel mede daarom een politiek 'issue' ge
worden. 
Het regeerakkoord van CDA en VVD van 1982 sprak 
hier ferme taal: parallel aan het terugdringen van het 
financieringstekort zou er ernst gemaakt worden met 
de reorganisatie van de rijksdienst, de heroverwegin
gen , de deregulering, de privatisering, de decentralisa
tie, en de vermindering van het aantal rijksambtena
ren: de 'Grote Operaties', zoals deze maatregelen al 
snel werden genoemd. 
Welnu, daar bleek na vier jaar weinig van terecht te 
zijn gekomen. 'De geëffectueerde voornemens zijn 
veelal tevens de minst problematische en ze beant
woorden zelden aan de politieke ambities die enkele 
jaren geleden aan de grote operaties verbonden wer
den', zo constateert het Sociaal en Cultureel Planbu
reau. 3 Deze magere resultaten zijn natuurlijk ook de 
regeringspartijen niet ontgaan. De VVD bepleitte in 
het licht van de Kamerverkiezingen van 1986 een door 
het nieuwe kabinet te beginnen 'Super-Operatie': een 
'korte en duidelijke omschrijving van de vastberaden 
wil om met de grote operaties, en dus met de sanering 
van de overheid door te gaan'. 4 Ondanks de grote 
woorden meer een vertoon van zwakte dan van 
kracht, want het kabinet-Lubbers II begint in feite 
weer van voren af aan. Er is zelfs aanleiding om te ver-

Walter Etty/ Han Quast* 
Etty is wethouder van 
Amsterdam; Quast is zijn 
assistent. 

socialisme en democratie 
nummer 2 

59 februari 1987 



, socialisme en democratie 
I nummer 2 
I februari 1987 

onderstellen dat verhoudingsgewijs het bureaucratie
probleem de afgelopen vier jaar alleen maar groter ge
worden is . De bezuinigingen zijn vooral gerealiseerd 
door kortingen op de sociale uitkeringen, de salarissen 
van ambtenaren; en niet te vergeten de uitkeringen aan 
provincies en gemeenten5 , dat wil zeggen daar waar 
het zwaartepunt van de uitvoerende taken van de over
heid als geheel ligt. In het regeerakkoord van het 
nieuwe kabinet zijn de grote operaties opnieuw zwaar 
aangezet, maar instrumenten om uitvoering te garan
deren ontbreken; het is dus maar afwachten wat er 
deze keer van terecht zal komen. 

De PvdA bestrijdt niet alleen de alles overheersende 
fixatie op het financieringstekort van CDA en VVD, 
maar ook de achterliggende ideologie, waarin het 
ruimte scheppen voor de markt en het terugdringen 
van de overheidsrol een centrale plaats innemen. Er is 
alle reden om in plaats van de gemakkelijke weg die 
het kabinet-Lubbers I heeft bewandeld, voorzienin
gen en dienstverlening door de overheid voorop te stel
len, en de doelmatige levering daarvan veel nadr"ukke
lijker aan de orde te stellen dan tot nu toe is gebeurd. 
Middelen die door ondoelmatigheid aan het apparaat 
zelf moeten worden besteed, zijn nu eenmaal niet be
schikbaar voor feitelijke voorzieningen en dienstverle
ning. Kenmerkend is dat bij bezuinigingen bij de rijks
overheid vaak direct in termen van taakvermindering 
of -afstoting wordt gesproken. (De ironie wil overi
gens dat ook de ambtenarenorganisaties steeds vaker 
in reactie op bezuinigingsvoorstellen met betrekking 
tot de departementen roepen dat de politiek dan maar 
moet aangeven, welke taken niet meer zullen worden 
uitgevoerd.) Doelmatigheidsverbetering, dat wil zeg
gen met minder middelen het zelfde niveau van dienst
verlening handhaven, komt zo niet aan bod, terwijl de 
mogelijkheden bij de rijksoverheid in dit opzicht gi
gantisch groot zijn; ook als we rekening houden met 
het feit dat de overheid in zaken als personeelsbeleid, 
zorgvuldigheid van procedures en dergelijke, een ze
kere voorbeeldfunctie te vervullen heeft. De sanering 
van de zogeheten specifieke uitkeringen van het rijk 
aan de gemeenten is in dit verband een goed voor
beeld. Het materiaal voor deze operatie is al jaren aan
wezig, inclusief een raming van de te bereiken bespa
ringen, opgesteld door rijksambtenaren. Niettemin is 
er van deze sanering weinig terecht gekomen. 6 

Doelmatigheidsverbetering moet ook duidelijk zicht
baar zijn . De politiek zal moeten laten zien dat ze in 
ieder geval haar eigen apparaat doelmatig beheert. Dit 
is een belangrijke voorwaarde voor het winnen van 
vertrouwen in een politiek program dat zich via die 
overheid ook op verderreikende maatschappelijke 
doelstellingen richt. Of zoals Den Uyl het uitdrukte: 
'Als de politiek zichzelf onbekwaam verklaart, kan 
men moeilijk verwachten dat men daarvoor de pet af
neemt'. 7 

Daarmee komen we aan de veel bredere vraag wat de 
macht van de politiek is in de verhouding tussen over
heid en maatschappij, en de vraag langs welke weg de 
invloed van de democratische politiek op maatschap
pelijke ontwikkelingen kan worden versterkt. 
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Democratische politiek, maakbaarheid, en decentrali
satie 
Het is van belang om hierbij te beseffen dat politiek, 
staat en maatschappij geen statische driehoeksverhou
ding met elkaar onderhouden, maar dat de onderlinge 
relaties tussen deze drie dynamisch en in zekere zin 
' vluchtig' van aard zijn: de politiek beslecht maat
schappelijke tegenstellingen niet definitief, maar al
leen voor het moment. 8 Ze duiken telkens weer op in 
gedeeltelijk nieuwe gedaanten, en vragen opnieuw om 
politieke afweging en besluitvorming. 
Het is juist deze vluchtigheid die, meer nog dan de ge
brekkige beheersbaarheid van het overheidsapparaat , 
de ' sturing ' van de maatschappelijke ontwikkeling tot 
een problematische zaak maakt. Het eerste deel van 
het probleem, het verbeteren van het overheidsappa
raat als instrument van de politiek, hangt nauw samen 
met het tweede, de bestuurbaarheid van de samenle
ving via de overheid. 
Een betere greep van de politiek op het overheidsappa
raat is een doelstelling die in vrijwel elke verhandeling 
over het functioneren van de rij ksoverheid terugkomt. 
Alleen de taaiheid van departementale structuren en 
de wetten van traagheid lijken het realiseren van die 
doelstelling in de weg te staan. Nu is dat ongetwijfeld 
voor een deel het geval. Maar daarbij moet bedacht 
worden dat de opvatting van de overheid als instru
ment in handen van een gekozen volksvertegenwoor
diging, een vereenvoudigde voorstelling van zaken is. 
Het probleem omvat meer dan alleen het in de greep 
houden van ambtenaren. 
De staat is evengoed een uitkomst van maatschappe
lijke ontwikkelingen als een instrument dat daarin in
grijpt. Verschillende onderdelen van de staat zijn op 
verschillende tijdstippen ontstaan, als resultaat van de 
politieke krachtsverhoudingen van het moment. (Een 
eenvoudig voorbeeld is het verschil in gerichtheid tus
sen 'Landbouw' en 'Milieu '. ) Reorganisaties die tot 
doel hebben de formele politiek een duidelijker greep 
op het overheidsapparaat te geven, zullen daarom al
tijd in de context moeten worden geplaatst van het 
bredere, dynamische geheel van relaties tussen poli
tiek, overheid en maatschapppij. Daarmee zijn we ge
komen aan de vraag of de 'bestuurbaarheid' van de sa
menleving wel mogelijk is, en of het wel wenselijk is 
daarnaar te streven . 
Paul Kalma neemt hier een radicaal standpunt in . Niet 
alleen is volgens hem bestuurbaarheid van de samenle
ving onhaalbaar, tegelijkertijd ziet hij het streven naar 
bestuurbaarheid als strijdig met de democratie. 'Niet 
de vraag of een geplande samenleving wel vrij kan zijn 
dient democratisch socialisten in de eerste plaats bezig 
te houden, maar de vraag of een vrije, democratische 
maatschappij zoals zij zich die wensen welplanbaar is, 
wel verenigbaar met het paradigma van de "bestuur
bare samenleving". Het antwoord dat hier op deze 
vraag wordt gegeven luidt ontkennend, zo schrijft 
h·· 10 IJ. 
Nu vragen we ons op de eerste plaats af of het wel te
recht is de sociaal-democratische politiek plannings
aspiraties toe te schrijven in die omvattende, bijna to
talitaire, omvang als in Kalma's formulering wordt 
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gesuggereerd. In ieder geval in de politieke praktijk 
vinden we daar weinig van terug. De sturing van een 
aantal aspecten van de maatschappelijke ontwikke
ling (arbeidstijden, collectieve contracten, onderwijs) 
is in het verleden zeker een vruchtbaar politiek instru
ment gebleken. Met andere woorden: een voor hon
derd procent bestuurde samenleving is iets anders dan 
een samenleving waarin op bepaalde sleutelpunten 
staatsinterventie plaatsvindt. 
In de tweede plaats is ons bezwaar dat Kalma hier 
blijkt te zondigen tegen de ook door hemzelf onder
schreven onlosmakelijkheid van vorm en inhoud van 
democratie. 11 De werkelijkheid van dit moment lijkt 
ons, dat politiek en overheid op talloze manieren in 
het maatschappelijk leven ingrijpen, en de levensom
standigheden van mensen beïnvloeden en bepalen. 
Dat betekent niet dat we hier in een Big Brother
maatschappij zouden leven; het overheidsoptreden 
wordt niet uit één punt gepland of gecoördineerd, en 
nog minder ontwikkelt de samenleving zich volgens 
een van overheidswege opgesteld plan. Maar dat 
neemt niet weg dat op veel deelterreinen wel degelijk 
sprake is van planningsaspecten. Denk bij voorbeeld 
aan het Onderwijs, de Volkshuisvesting, de Gezond
heidszorg, of de Ruimtelijke Ordening. Besluiten, re
gelgeving en plannen op al deze terreinen hebben altijd 
politieke aspecten. Belangen worden impliciet of ex
pliciet afgewogen, aan sommige wordt tegemoet geko
men, aan andere niet. 
Uit een oogpunt van democratie is nu niet zozeer het 
probleem dat deze onderdelen van het politieke proces 
niet uit één punt geregisseerd worden - gelukkig is 
dat niet zo, en Kalma heeft gelijk als hij vraagtekens 
plaatst bij ambities in die richting - maar veel meer 
dat de staat hier letterlijk 'tegenover' de maatschappij 
opdoemt. Voor diegenen wier belangen in het geding 
zijn - of het nu om simpele of ingrijpende zaken gaat 
- lijkt de uitkomst nauwelijks beïnvloedbaar, voor
zover het politieke element sowieso al te onderkennen 
is. 
Het alternatief dat Kalma stelt tegenover dat wat hij 
de 'ideologie van de democratische staat' noemt, slaat 
daarom de plank mis: niet zozeer die ideologie behoeft 
een alternatief, maar de huidige ondemocratische 
praktijk: hoe kan het politieke proces zo ingericht 
worden, dat de vervreemding tussen het overheidsin
grijpen in de samenleving, en de mensen in wier naam 
dat formeel gebeurt kan worden teruggedrongen. 
Kortom: hoe kan het politieke proces worden gedemo
cratiseerd? Dit is geen probleem van de sociaal
democratie alleen, maar in feite van de politieke par
tijen gezamenlijk. Maar alweer geldt hier, dat juist 
waar de PvdA het meer van de overheid (overigens 
ook van een op andere zaken gerichte overheid) moet 
hebben dan bijvoorbeeld CDA of VVD, dit probleem 
in de eerste plaats door ons onder ogen moet worden 
gezien. 
Overigens blijkt ook uit de uitwerking van Kalma's al
ternatief, de 'functionele differentiatie', dat hij ant
woord probeert te geven op een verkeerd gestelde 
vraag. Kalma onderscheidt maatschappelijke domei
nen als de markteconomie, het onderwijs, en de ge-

zondheidszorg, en vervolgens ook staat en politiek, 
die, zoals hij schrijft, 'niet het organisatorisch cen
trum van de samenleving als geheel, maar een maat
schappelij k domein als alle andere' vormen. 12 

Dat laatste lijkt ons nu juist niet het geval. Het eigen 
karakter van de politiek is nu juist gelegen in het feit 
dat de politiek de instantie is die via de Staat maat
schappelijke tegenstellingen beslecht, zij het met de 
beperkingen en relativeringen die we hierbij aange
bracht hebben. Net zo min als de maatschappelijke 
problemen, tegenstellingen en conflicten zich laten 
vangen in een domeinen-indeling, laat de politiek zich 
daaruit wegredeneren. Met enige goede wil kunnen we 
ons nog wel voorstellen, dat de directe staat interventie 
in bepaalde 'domeinen' wordt teruggedrongen. Maar 
staat dit gelijk aan democratisering? We kunnen ons 
daar wel iets bij voorstellen, maar evengoed gevallen 
van het omgekeerde bedenken. Dit is mede het gevolg 
van het feit dat niet duidelijk is, in welke richting 
Kalma denkt bij de verdere uitwerking van zijn alter
natief; en wat belangrijker is, hoe hij het functioneren 
van de 'domeinen' ten opzichte van elkaar, en ten op
zichte van de maatschappij als geheel ziet. 

Is bestuurbaarheid van de hele samenleving uit één 
punt een voorwaarde voor democratie? Evenmin als 
Paul Kalma kunnen we ons daar iets moois bij voor
stellen. Maar democratie veronderstelt naar onze me
ning wel degelijk beïnvloeding van maatschappelijke 
ontwikkelingen, en betrokkenheid van de mensen die 
deel uitmaken van die samenleving bij die ontwikke
ling. Er is echter geen enkele reden waarom dit uit één 
punt, een soort cockpit, zou moeten gebeuren. Zeker 
in de huidige Nederlandse verhoudingen, waar het 
centralisme ver is doorgeschoten - Nederland is op 
dit moment alleen nog op papier een gedecentrali
seerde eenheidsstaat 13, is er alle aanleiding politieke 
decentralisatie een hoge prioriteit te geven. 
Decentralisatie, het streven om politieke afwegingen 
en de uitvoering van politieke besluiten op een zo 
'laag' mogelijk niveau mogelijk te maken, vormt naar 
onze opvatting een essentieel onderdeel van elke de
mocratisering. Niet alleen leidt decentralisatie ertoe, 
dat politieke besluitvorming 'zo dicht mogeljik bij de 
burger' plaatsvindt; evenzeer van belang is dat de poli
tiek door decentralisatie als het ware ontward wordt, 
en op een zodanige manier wordt ondergebracht bij 
politieke organen, dat de kloof tussen formele en wer
kelijke politiek zo niet gedicht, dan toch tot overzich
telijke proporties wordt teruggebracht. 
Uit het standpunt van de politiek gezien, betekent de
centralisatie een slagvaardiger relatie tussen formele 
politiek en overheidsapparaat, want dat laatste is im
mers in kleinere, beperktere eenheden, en onder con
trole van een ve'el groter aantal formele politieke cen
tra georganiseerd. In de verhouding tussen politiek, 
overheid en maatschappij, schept decentralisatie de 
voorwaarden voor een grotere selectiviteit en verschei
denheid, en daarmee tegelijkertijd voor een grotere 
doeltreffendheid van overheidsinterventie; al was het 
alleen maar omdat pretenties van politiek en overheid 
en maatschappelijke werkelijkheid directer met el-
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kaar worden geconfronteerd. 
Territoriale decentralisatie dient ons inziens het uit
gangspunt te zijn, functionele decentralisatie de aan
vulling daarop. De reden ligt voor de hand: juist uit 
democratisch oogpunt zal de politiek minder specia· 
listisch en meer algemeen moeten worden, waarbij sa
menhangen telkens op een zo laag mogelijk niveau 
voor de nodige doorzichtigheid zorgen. Functionele 
aanvullingen, bijvoorbeeld in het onderwijs, bij het 
beheer van woningen, e.d. binnen een stelsel van de
centralisatie naar gebiedseenheden, kunnen daarin 
goed passen. Maar omgekeerd betekent functionele 
decentralisatie - en in zekere zin menen we Kalma's 
functionele differentiatie daaronder te mogen vatten 
- als uitgangspunt een uitholling van de mogelijkhe
den van de politiek om, functionele grenzen over
schrijdende, afwegingen te verrichten. 14 

Tenslotte is niet onbelangrijk te constateren dat de
centralisatie per definitie betekent dat niet alles op alle 
plaatsen op de zelfde manier wordt geregeld; waarmee 
in onze ogen een gelukkiger verzoening van pluralisme 
en socialisme kan plaatsvinden dan in de functionele 
differentiatie die Paul Kalma bepleit. 
Natuurlijk zijn in de moderne samenleving lang niet 
alle maatschappelijke problemen terug te brengen tot 
de politieke proporties van het dorpsplein, en in die 
zin zien we decentralisatie dan ook niet als de oplos
sing voor alle kwalen. Bovendien willen we hier niet de 
indruk wekken dat het doorvoeren van decentralisat
ie-operaties een simpele opgave is. I S Zowel om rede
nen van democratie als van doeltreffendheid is het 
echter de kunst, de formele politiek en de overheidsor
ganisatie dusdanig te blijven inrichten, dat de greep op 
maatschappelijke ontwikkelingen telkens op het juiste 
niveau georganiseerd wordt. En dat betekent: decen
tralisatie waar mogelijk. Dit geeft tegelijkertijd de lan
delijke politiek de lucht en de ruimte om zich op wer
kelijke hoofdzaken te concentreren. 
Tegengeworpen zou nog kunnen worden, dat het een 
hachelijke affaire is om in tijden van overheidstekor
ten decentralisatie te bepleiten. Dreigen de problemen 
van de verzorgingsstaat daarmee niet louter verplaatst 
te worden naar de gemeenten? Dat gevaar is zeker niet 
helemaal denkbeeldig, maar betreft vooral de uitvoe
ring van decentralisatiemaatregelen, en daar staan lo
kale en landelijke politiek zelf bij. Principiëler geldt 
dat, juist nu instrumenten en niveau van sociale voor
zieningen in hun samenhang onder zware druk staan, 
een betere politieke en maatschappelijke fundering 
moet worden gezocht. 16 Gemeenten zijn in veel zaken 
beter dan de rijksoverheid in staat tot integraal beleid, 
èn herstel van politieke relaties door middel van poli
tieke partijen, èn meer directe participatie. Terugkop
pelingen en signalering van zaken die uit de hand lo
pen zijn op dit niveau veel beter mogelijk. 
Wordt dit uitgangspunt zolang het maar een uitgangs
punt blijft, over het algemeen wel onderschreven, in 
de huidige centralistische verhoudingen hebben de 
landelijke politieke partijen niettemin een sterke nei
ging het centralisme eerder te versterken dan terug te 
dringen. De Partij van de Arbeid is in haar daden
drang in dit opzicht zeker geen uitzondering; we zullen 
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daarom nu ingaan op de sociaal-democratische erva
ringen met de lokale politiek, en op de positie van de 
PvdA als het gaat om democratisering en decentralisa
tie als middel tot verdere democratisering. 

De PvdA en de verworvenheden van de lokale politiek 
Van Troelstra zijn de bekende woorden: 'Zijn wij 
sterk in de gemeente, dan zijn wij voor gemeentelijke 
autonomie, maar zijn wij sterk in de Kamer, dan zijn 
wij er tegen.' Een uitspraak uit 1899, die geheel in 
overeenstemming was met de ondergeschikte, instru
mentele betekenis van de gemeentepolitiek in het gro
tere verband van de (inter)nationale strijd voor het so
cialisme. Op papier bleef deze onderschikking nog 
lang bestaan. Het Gemeenteprogram der SDAP uit 
1919 opende met de constatering: 'De sociaal-demo
cratische gemeentepolitiek stelt zich niet ten doel in 
een of andere gemeente het socialisme te vestigen. De 
vestiging van het socialisme kan slechts internationaal 
en nationaal tot stand komen op den grondslag van ge
meenschappelijk bezit van grond en productiemidde
len. '17 De sociaal-democraten zouden zich volgens dit 
program in de gemeenten moeten beperken tot het be
heer van voorzieningen, waarbij gestreefd zou worden 
naar het grootst mogelijk gerief voor de verbruikers en 
rekening gehouden zou worden met hun economische 
positie. Hiervan zou een wervende werking voor het 
socialisme uitgaan. 
In werkelijkheid was deze onderschikking toen al niet 
meer in lijn met de dagelijkse praktijk. Hoewel het rui
mere perspectief van de overgang naar het socialisme 
uiteraard niet overboord was gezet, zien we in de 
SDAP van die dagen een duidelijke ontwikkeling naar 
het onderkennen van de eigen betekenis van de ge
meentepolitiek, gemarkeerd door het optreden van 
Wibaut (wethouder van Amsterdam geworden in 
1914), zelf zo ongeveer de personificatie van de 
sociaal-democratische gemeente po litiek. 
Aan de verworvenheden van de vooroorlogse sociaal
democratische gemeentepolitiek wordt nu nog grote 
betekenis toegekend, en terecht. Hoewel de SDAP 
vrijwel geen, en de naoorlogse PvdA slechts spaar
zaam regeringsverantwoordelijkheid hebben gedra
gen, heeft de sociaal-democratie een belangrijk stem
pel weten te zetten op de Nederlandse verhoudingen. 
Bijvoorbeeld op het volkshuisvestingsbeleid, hoewel 
toch niet beweerd kan worden dat het betreffende de
partement overwegend in socialistische handen is ge
weest. 'Het Nederlandse volkshuisvestingssysteem is 
typisch sociaal-democratisch van karakter (. . .) Een 
VVD-wethouder heeft als gevolg daarvan geen schijn 
van kans om een echt VVD-beleid te voeren', aldus de 
Delftse hoogleraar Rosemann.1 8 

Zonder het belang van regeringsdeelname en een 
daarop gericht partijbeleid te willen onderschatten, is 
onze stelling dan ook, dat de Partij van de Arbeid haar 
invloed voor een belangrijk deel daarbuiten blijkt te 
moeten zoeken: in het uitdragen van ideeën, in het 
beïnvloeden van het ideologisch klimaat. De traditio
nele grote mate van activiteit op het decentrale niveau, 
dat van de gemeenten, is dan misschien niet de maat 
van alle dingen, maar wèl een belangrijke verbinding 
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met de maatschappelijke werkelijkheid. 'Er loopt on
miskenbaar een lijn van het eerste socialistische ge
meenteprogram van 1899, via de bestuurlijke resulta
ten in de jaren twintig, naar het naoorlogse maat
schappijtype, dat wij verzorgingsstaat zijn gaan noe
men. '19 In de dagelijkse praktijk bouwden sociaal
democratische gemeentebestuurders daarbij een tradi
tie op van doelmatigheid in het overheidsoptreden, die 
tot de dag van vandaag voortleeft. 
Om een gulden uit te geven moet de gemeente die gul
den eerst hebben; om een gulden te hebben moet de ge
meente die eerst ergens nemen; en de gemeente kan 
diezelfde gulden maar éénmaal uitgeven, vond Wi
baut. 20 Het mag dan nu een beetje schoolmeesterach
tig klinken, tegen de achtergrond van het pakket voor
zieningen dat in zijn tijd werd opgebouwd, had deze 
aandacht voor doelmatigheid alle reden. 
We zullen hier"niet beweren dat socialistische gemeen
tebestuurders met het erfgoed van Wibaut op het ge
bied van gemeentebeheer tussen toen en nu altijd even 
zorgvuldig zijn omgesprongen. Feit is echter dat het 
op dit moment in veel gemeenten weer PvdA'ers zijn, 
die ondanks de bezuinigingen van de afgelopen jaren 
met veel inventiviteit een goed voorzieningen niveau in 
stand te houden. De Nederlandse sociaal-democratie 
is door driekwart eeuw ervaring in de gemeentepoli
tiek gepokt en gemazeld, en hier zijn dan ook veel dui
delijker noties ontstaan over sturing van - lokale -
maatschappelijke ontwikkelingen, dan in de lande
lijke politiek het geval is . 

De PvdA, democratie en decentralisatie 
Na de 'overwinningsnederlaag' van mei jongstleden is 
er binnen de Partij van de Arbeid een discussie ont
brand, waarbij elke deelnemer een eigen probleemstel
ling lijkt te hanteren. Sommigen zoeken het in de 
beeldvorming, anderen in de opstelling tegenover 
CDA en VVD, weer anderen in de inhoudelijke opstel
ling, dan wel in een combinatie van deze elementen. 
De ironie wil dat de recente verkiezingen voor de 
PvdA allerminst slecht zijn afgelopen. Na de raads
verkiezingen is de partij in zeer veel gemeenteraden 
versterkt teruggekeerd. En ook het resultaat van de 
kamerverkiezingen was relatief goed, zij het onvol
doende om de coalitie van haar meerderheid af te hel
pen. Maar oppositievoeren tegen een rechts beleid is 
voor een sociaal-democratische partij geen minder
waardige activiteit. Waarom dan toch deze behoefte 
aan grondige zelfkritiek? Op het gevaar af de zoveelste 
diagnose toe te voegen, zien we dit fenomeen mede als 
een indicatie voor het feit dat de Partij van de Arbeid, 
ondanks de genoemde onderstroom, het doen en laten 
van de centrale overheid als te exclusief referentiepunt 
hanteert. Gekoppeld aan het feit dat de maatschappe
lijke verankering van de ideëenvorming binnen de par
tij de neiging heeft te verschralen - zoals Wim Kok en 
anderen terecht hebben geconstateerd - betekent dit 
dat de partij de gevangene wordt van de problemen 
van het centrale overheidsapparaat. Tegenover de 
fixatie op het regeringsniveau bestaat immers weinig 
tegenwicht. We zien dan ook dat standpuntbepalingen 
in de partij een gespecialiseerd en fragmentarisch ka-

rak ter hebben; ook het voeren van oppositie vindt 
langs departementale lijnen plaats . De partij krijgt 
daardoor ook last van vergelijkbare kwalen. 
Geen wonder dat ook binnen de PvdA de gemeente
bestuurders de Kamerfractie vaak centralisme en we
reldvreemdheid verwijten. Een belangrijk gevolg van 
deze gerichtheid op het centrale overheidapparaat is 
de overaccentuering van datgene wat zich binnen de 
directe invloedsfeer van de rijksoverheid afspeelt. Het 
denken over ontwikkelingen daarbuiten is daarente
gen nogal onderontwikkeld . De kennis in de partij 
over bijvoorbeeld de marktsector, en de zaken die zich 
in hoofdzaak daar afspelen, zoals technologische ont
wikkelingen , automatisering, houdt niet over. Belang
rijker nog is dat het in dergelijke 'domeinen', om in 
Paul Kalma's termen te spreken, ontbreekt aan noties 
over beïnvloeding of sturing die het juiste midden 
houden tussen pretenties en terughoudendheid . 
De kern hiervan zou ons inziens moeten bestaan uit 
een sterker besef welke rol de overheid op dit moment 
op dergelijke terreinen speelt of kan spelen, oriëntatie 
op belangen die daarbij in het geding zijn, en het ge
bruik makeri' van de overheidsrol om 'sterke' ontwik
kelingen in verband te brengen met de oplossing van 
' zwakke' punten. 
Om een voorbeeld te noemen: in de open Nederlandse 
economie is een sterke export-positie van evident be
lang voor het land als geheel. Overheidsmaatregelen 
hebben op die positie een zekere invloed. De Partij van 
de Arbeid zou zich veel meer met het belang van de Ne
derlandse exportpositie kunnen en moeten identifice
ren , de relatie leggend naar scholingsgraad, cultureel 
peil, inkomensniveau en dergelijke, en vervolgens 
zouden op die titel zaken met het bedrijfsleven kunnen 
worden gedaan; met als complement overheidsbeleid 
op het terrein van de arbeidsmarkt, sociale zekerheid 
en binnenlandse consumptie, om te waarborgen dat 
iedereen van de economische ontwikkeling meeprofi
teert. 
Sturing wordt zo geen kwestie van centrale sturing, 
maar meer een vraag naar coalities uit welbegrepen 
eigenbelang, coalities waarin de deelnemende partijen 
zichzelf herkennen, en hun eigen identiteit niet prijs 
hoeven te geven: een werkwijze die in de sociaal-de
mocratische gemeentepolitiek al sinds jaar en dag 
wordt toegepast. Recente voorbeelden uit Amsterdam 
zijn de oprichting van de NV Economisch Herstel Zee
dijk door gemeente en bedrijfsleven en het Teleport
project; in Rotterdam heeft deze traditie zich uiter
aard vooral in de ontwikkeling van de haven kunnen 
vestigen. 
Een betere maatschappelijke oriëntatie en veranke
ring van de Partij van de Arbeid noodzaakt ook tot 
een verandering van het functioneren van de partij als 
geheel. Het is altijd wat flauw en elitair om de proble
men waar de partij mee kampt, op rekening te schrij
ven van de interne partijcultuur. Het betrekkelijk iso
lement, in de hierbedoelde zin, is zeker geen exclusief 
probleem van de Partij van de Arbeid, maar eerder 
een probleem van alle politieke partijen gezamenljk . 
Eén van de oorzaken is ongetwijfeld het feit dat indivi
dualisering en fragmentatie, traditionele maatschap-
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pelijke bindingen, onder andere aan politieke par
tijen, hebben doen afnemen. 21 Het gaat er dus niet 
om, deze of gene symptomen in het interne functione
ren van de partij te bestrijden. De werkwijze van ge
westelijke vergaderingen, partijraden en congressen 
zal in de eerste plaats getoetst moeten worden aan de 
vraag in hoeverre deze bijdragen aan goede politieke 
afwegingen, dan wel daar juist afbreuk aan doen; dit 
onder voorwaarde van een zo groot mogelijke deei
name aan het debat door degenen die zich tot de PvdA 
aangetrokken voelen. 
Op de interne democratisering van de partij, waar
door ondanks het wegvallen van traditionele banden, 
veel meer leden bij de politieke discussie en standpunt
bepaling zijn betrokken dan voorheen, zal eerder 
moeten worden voortgeborduurd dan beknibbeld. De 
kunst zal daarbij zijn de discussies en afwegingen die 
in de partij plaatsvinden, een steviger maatschappelijk 
draagvlak te geven: door als partij als platform van 
debat met groeperingen, instellingen en individuen uit 
uiteenlopende maatschappelijke hoeken op te treden. 
In die zin zullen de schotten tussen de partij en de bui
tenwereld zeker open moeten. 
Ook hier zal het decentrale niveau uitgangspunt moe
ten zijn. Waar in de huidige, verticale en centralisti
sche politieke structuur, de Partij van de Arbeid aan 
de ene kant moeite heeft met het bepalen van een hou
ding tegenover - even zeer verticaal en centralistisch 
georiënteerde - deelbelangen, en aan de andere kant 
haar afwegingstaak als politieke partij in een betrek
kelijk isolement verricht, kan het leggen van dwars
verbanden, telkens op het bij de aard van het onder
werp passende niveau, nieuwe mogelijkheden bieden. 
Het aangaan van het debat met anderen betekent ove
rigens uitdrukkelij k niet dat de partij een doorgeefluik 
zou moeten worden. Het gaat ons er juist om de rol 
van de PvdA als politieke partij, dat wil zeggen als or
ganisatie gericht op deelname aan het maatschappe
lijke afwegingsproces, te versterken: door een betere 
maatschappelijke oriëntatie, en omgekeerd, een gro
tere doorzichtigheid voor de buitenwereld van de af
wegingen die aan de stellingname van de PvdA ten 
grondslag liggen. Het gaat er immers om de kloof die 
tussen politiek en maatschappij is gegroeid, rekening 
houdend met het ontzuilde, zakelijke en 'losse' karak
ter van de moderne samenleving, te overbruggen. 22 

Het pluralisme van decentralisatie en de nuchterheid 
die in de lokale politiek ingebakken zitten, bieden 
daartoe de beste aanknopingspunten, ook voor Ne
derland als geheel; in de woorden van Oele niet meer 
dan 'een supergemeente met pretenties en met een zeer 
afhankelijke, nog slecht verdeelde, maar relatief grote 
welvaart'. Ook nu zal het ons niet direct lukken 'in 
deze of gene gemeente het socialisme te vestigen' . We 
zien voor de PvdA echter een grotere maatschappe
lijke invloed, wanneer de partij haar karakter als poli
tieke partij verstrekt, en haar op verandering gerichte 
gezindheid niet overboord zet. Voor discussies over de 
opstelling tegenover het CDA en over de leeftijd van 
de lijsttrekker is dan nog alle ruimte. 
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Noten 

* Met dank aan Walther Kok, Hans Moor en Siep Stuur
man, voor hun commentaar op een eerdere versie van dit 
stuk. 

1. De pragmatische, voorzichtige aanpak vinden we bij
voorbeeld bij de Kamerfractie als het gaat om de reorga
nisatie van de rijksdienst, deregulering e.d. Daar tegen
over staat Paul Kalma, De illusie van de 'democratische 
staat', Deventer 1982. Paul Kalma, 'Politieke en sociale 
democratie, Deel I, de illusie van de democratische staat 
revisited', SenD 84/ 6, juni 1984, pp . 183-196; 'Deelll, 
op weg naar een definitieve verzoening van socialisme en 
pluralisme', SenD 84/ 12, pp. 377-389. 

2. Wim Kok (verwijzend naar Ed. van Thijn) in zijn bij
drage aan het debat over de regeringsverklaring. Tweede 
Kamer der Staten Generaal, Vergaderjaar 1985-1986, 
nr. 32, 30 en 31 juli 1986, 1 augustus 1986, p. 86-5334. 
Zie ook de bijdrage van Hans Alders over het rapport
Geelhoed. Tweede Kamer der Staten Generaal, 91ste 
UCV, 9 mei 1984, Bijzondere Commissie Deregulering 
van Overheidsregelingen. 

3. Sociaal en Cultureel Planbureau, Sociaal en Cultureel 
Rapport /986, 's Gravenhage 1986, p. 395. 

4. Ed H.T.M. Nijpels, 'Superoperatie: de lange mars door 
de overheidsinstellingen', NRC/ Handelsblad, 31 augus
tus 1985, p. 8. 

5. Gemeente Amsterdam, Begrotingsmissive /986 (Ge
meenteblad 1986, afd . I, nr. 1735), p. 5237 e.v. Hierin 
wordt de 'Tante Truus-mentaliteit ten aanzien van de 
eigen organisatie' van het kabinet aan de hand van cij
fers gei1lustreerd. Zie ook drs. G.J.J. Schrama, drs . 
J .H. Weggemans, Arbeidsvolume Gemeenten: de ont
wikkeling van het arbeidsvolume in de middelgrote en 
grote gemeenten in de periode /982-/986, T .H . Twente, 
Enschede, mei 1982. 

6. 'De voor 1986 aangekondigde sanering betreft per saldo 
een bedrag van circa 4,1 miljoen gulden en omvat curio
sa als rijksbijdragen in verband met het begraven van op 
het strand aangespoelde of uit zee aangebrachte lijken 
(f 3(00), bijdragen in de administratiekosten/ kostwin
nersvergoeding voor de Koninklijke Marine, Land
macht, Luchtmacht en de Marechaussee (in totaal wordt 
dit als vier regelingen aangemerkt met een totaalbedrag 
van f 153.(00) en de bijdrage in de kosten voor stuur
groepen voor huisvesting van een- en tweepersoonshuis
houdens. Over deze laatste regeling kan worden opge
merkt, dat deze al was vervallen.' Gemeente Amster
dam, Begrotingsmissive /986, t.a.p., p. 5238. 

7. J .M. den Uyl, 'De overheid moet niet meer willen dan ze 
waar kan maken', NRC/ Handelsblad, 26 januari 1985, 
p . 8. Het gedoe rond het (op dit moment voor de geza
menlijke overheden besparingen opleverende) Rijksin
koopbureau, 'geprivatiseerd in het streven gericht op 
versterking van de marktsector' (Regeerakkoord), 
maakt goed duidelijk welke tweeslachtiçheid CDA en 
VVD ten aanzien van doeltreffendheid bij de overheid 
innemen . 

8. Vergelijk de definitie van politiek van Meindert Fen
nema, 'Tussen vierde en vijfde macht', p . 25 ., Meindert 
Fennema, Ries van der Wouden (red .), Het politicolo
gendebat: wat is politiek?, Amsterdam 1982, pp. 17-34. 

9. Tot deze conclusie komt ook de officiële filosoof van de 
reorganisatie van de rijksdienst, H .D. Tjeenk Willink, 
'Van buiten naar binnen, de voortzetting van de reorga
nisatie van de rijksdienst'. ESB, 7 mei 1986, nr . 3554, 
pp.471-475 . 

10. Kalma, De illusie, p. 67 . 
11. id . p. 34 en 35. 
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12. Kalma, 'Politieke en sociale democratie' 11, p. 387. Het 
bijzondere van dit laatste domein is volgens hem gelegen 
in de algemene functie, te weten het bevorderen van de 
autonomie van de maatschappelijke domeinen. 

13. Alders t.a.p. p. 5. 
14. Daarom hebben we ook bezwaar tegen de herwaarde

ring van het 'maatschappelijk middenveld' (organisaties 
van het particulier initiatief) zoals Nieuwenhuijsen be
pleit. Pieter Nieuwenhuijsen, Gemeenten als proeftuin 
voor een houdbare verzorgingsstaat, Deventer 1985, p. 
86 e. v. De politiek slaagt er nu al niet in het verkoke
ringssyndroom te doorbreken, waardoor het lijkt of elk 
departement zijn eigen 14 miljoen Nederlanders kent. 
Het heeft weinig zin dat probleem naar het 'middenveld' 
te verplaatsen, want dat is net zo verkokerd. Een van de 
inzichten die de discussies rond de reorganisatie van het 
binnenlands bestuur dan tenminste nog heeft opgele
verd, is dat territoriale decentralisatie de burger tegen 
verkokering beschermt, en functionele decentralisatie 
niet. 

15. Zo zijn de mogelijkheden van decentralisatie afhanke
lijk van de schaal waarop maatschappelijke ontwikke
lingen zich manifesteren. Discussies uit de afgelopen ja
ren over gemeentelijke herindeling, regio-indelingen in 
het kader van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen, 
en in het geval van Amsterdam, de gebiedsindeling in het 
kader van de binnengemeentelijke decentralisatie, heb
ben aangetoond dat hier geen eenduidige en pasklare 
sleutels te geven zijn, en vooral ook dat de schaaldiscus
sie een politieke discussie is. Hetzelfde geldt voor de 
vormgeving van taken, waarbij centrale regelgeving de
centrale uitvoering van taken behoorlijk kan frustreren, 
zoals bijvoorbeeld blijkt uit de praktijk van de gemeen
telijke belastingheffing. 

16. Vergelijk de bespreking door Koen Koch van Pieter 

Vervolg van blz. 58 

16. 'Sociale gevolgen van arbeidstijdverkorting' (noot 7), p. 
131. 

17. PvdA-commissie Arbeid, Denken over arbeid (WBS, 
Amsterdam 1982), p. 124. 

18 . Preadviezen PvdA-bestuur (noot 8), p. 29. 
19. Preadviezen PvdA-bestuur (noot 8), p . 28. 
20. Vgl. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, 

Waarborgen voor zekerheid (Den Haag 1985). 
21. Hoewel dit bezwaar mij in discussies meermalen voor de 

voeten is geworpen heb ik er geen gedrukte weergave van 
kunnen vinden. 

22. Vgl. Preadviezen PvdA-bestuur (noot 8), p. 28. 
23 . Vgl. B. van Ojik, Basisinkomen , PPR-Schriften nr. 7, 

(PPR-Studiestichting, Amsterdam 1982), p. 7. 
24. Denken over arbeid (noot 17), p. 125 resp. 128. 
25. Preadviezen PvdA-bestuur (noot 8), p. 28. 

Nieuwenhuysen, a.w. in SenD van januari j .l. We zijn 
het dus niet eens met de stelling van Koch, dat decentra
lisatie een kwestie van 'instrumentaliteit' is . 

17. Bijlage VI in G.W.B. Borrie, F.M. Wibaut; mensen ma
gistraat; ontstaan en ontwikkeling der socialistische ge
meentepolitiek, Assen z.j . (1968), p . 313 e.v. 

18. Geciteerd in L. VUIperhorst, 'Gemeentelijk Volkshuis
vestingsbeleid; politieke kleur wethouder nauwelijks 
van belang', p. 18, in: Bouw, 15 maart 1986, nr. 6, pp. 
17-21. 

19. Nieuwenhuijsen, t.a.p., p. 14. 
20. F.M . Wibaut, 'Financiël Gemeentebeheer', (rede, 

1926), F.M. Wibaut, Gemeentebeheer, Amsterdam 
1926, pp. 7-38. 

21. J .Th.1. van den Berg, Jacq . Wallage, 'De Partij van de 
Arbeid in de komende veertig jaar; opdracht tot her
oriëntatie', p. 41, SenD 86/2, februari 1986, pp. 39-44. 
'Elk van deze ontwikkelingen vergt van de Partij van de 
Arbeid een heroverweging van haar optreden, niet om 
de doeleinden overboord te gooien, maar om de midde
len tot hervorming - haar strategie - te vernieuwen .' 

22 . In onze ogen zou als eerste stap geprobeerd moeten wor
den het partijlidmaatschap wat meer inhoud te geven 
dan de keuze tussen periodieke steunbetuiging via auto
matische giroafschrijving en full-time activisme. Zo 
zouden het partijbestuur en de gewestelijke besturen 
rechtstreeks door de leden gekozen kunnen worden . Of 
de leden zouden via een intern referendum over hoofd
punten van het partijbeleid geraadpleegd kunnen wor
den. Dit zou het actieve deel van de partij dwingen om 
meer rekening te houden met hetgeen er buiten de directe 
eigen kring leeft. In het licht van de warme woorden die 
we hier aan decentralisatie gewijd hebben, lijkt het ons 
gepast te beginnen met experimenten op gewestelijk ni
veau. 

26. Vgl. A.F.J. Köbben en 1.J . Godschalk, Een tweedeling 
van de samenleving (OSA-Voorstudie nr. 10, Den Haag 
1986). 

27. P. Kalma en M. Krop, 'Herverdeling van arbeid en 
klasse(n)compromis', in : J. Bank, P. Kalma, M. Ros, B. 
Tromp (red.), Het vierde jaarboek voor het democra
tisch socialisme (WBS, Amsterdam 1983), p. 84 . 

28 . P. Kalma en M. Krop (noot 27), p. 67. 
29. P.J. Vos, 'De sociaal-democratie en de verzorgings

maatschappij', in: Het vierde jaarboek voor het demo
cratisch socialisme (noot 27), p. 22. 

30. Vgl. Waarborgen voor zekerheid (noot 20) en H.M. 
Langeveld, 'Werkloosheid en maatschappelijke desinte
gratie - Pleidooi voor een gedeeltelijk basisinkomen', 
Socialisme en Democratie nr. 4, april 1986, pp. 103-108. 
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Naar een offensieve visie op de overheid 

De Partij van de Arbeid wil regeren. Dat is logisch. 
Hoe belangrijk ook de democratisch socialistische bij
drage kan zijn in de gemeentebesturen of in maat
schappelijke organisaties, het dichterbij brengen van 
de door ons beoogde rechtvaardiger samenleving 
heeft meer kans van slagen met de PvdA in de rege
ring, dan in de oppositie. Van de laatste 27 jaar heeft 
de PvdA slechts vijf jaar (mee)geregeerd. Ook de 
Tweede-Kamerverkiezingen van mei j.1. hebben de 
PvdA niet in de regering gebracht. 
Vandaar dat de partijraad van de PvdA op 31 mei 
1986 vaststelde, dat de uitslag van deze verkiezingen 
geëvalueerd diende te worden. Daarbij moest zowel de 
door de partij gehanteerde partij-politieke en maat
schappelijke strategie aan de orde worden gesteld als 
de campagne en de beeldvorming. De partijraad stelde 
voorts dat de evaluatie breed en gedegen moest zijn 
met het oog op het trekken van conclusies voor de toe
komst. 
In het nu volgende wil ik kort ingaan op de inhoud van 
het evaluatierapport en op het minderheidsstandpunt 
van commissielid Kalma. Daarna spits ik het artikel 
toe op een thema van programmatische aard, name
lijk het beleid dat de PvdA zou moeten ontwikkelen 
met betrekking tot de rol en de omvang van de over
heid . 

Beeldvorming en organisatie 
In het rapport van de ingestelde evaluatiecommissie 
(commissie-Netelen bos) worden, zoals door de partij
raad gevraagd, achtereenvolgens aan de orde gesteld: 
beeldvorming van de PvdA, de cámpagne, de partij
politieke strategie, de maatschappelijke strategie en de 
partij als organisatie. Voor wat betreft de beeldvor
ming werd de commissie geconfronteerd met het nog 
ontbreken van het nationaal kiezersonderzoek (NKO). 
Op basis van gegevens uit oudere onderzoeken formu
leerde zij een aantal voorlopige conclusies. Daarnaast 
werd een aantal vragen geformuleerd die beantwoord 
kunnen worden als de resultaten van het NKO be
schikbaar zijn. 
Ik ben van mening dat de daaruit voortkomende gege
vens straks wel met voorzichtigheid gehanteerd dienen 
te worden. Om een voorbeeld te geven: uit ouder on
derzoek komt naar voren dat de PvdA bij veel mensen 
als 'drammerig' en 'niet principieel' te boek staat. Af
gezien van het feit dat beide kwalificaties enigszins te
genstrijdig lijken, moet geconstateerd worden dat dit 
de PvdA niet belet heeft om in opiniepeilingen, drie
kwart jaar voor de verkiezingen, zo'n veertig procent 
te scoren. Het is onwaarschijnlijk dat de aanhang 
daarna slonk omdat genoemd beeld een grotere rol 
zou zijn gaan spelen. Aannemelijker is bijvoorbeeld 
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dat de economische opleving de regeringspartijen in 
de kaart speelde. 
Ten aanzien van de campagne heeft de commissie een 
aantal praktische aanbevelingen gedaan, zoals beper
king van de omvang van de campagne-commissie; ik 
laat dat onderwerp hier verder rusten. De partij als or
ganisatie wordt uitgebreid behandeld in een SenD arti
kel dat als uitwerking van het minderheidsstandpunt 
van het commissielid Kalma kan worden gelezen (arti
kel Kalma/ Krop in SenD van september j.I.). Dit arti
keI is m.i. niet strijdig met de tendens van het rapport, 
maar diept de desbetreffende problematiek wel verder 
uit. Met name de beschrijving van de wijze waarop 
discussies in de kiem gesmoord worden spreekt mij 
aan. Als tegenstander van kernenergie, en dus volledig 
achter de programmapunten hierover staand, ben ik 
van mening dat in de PvdA diepgaander over dit on
derwerp gediscussieerd had moeten worden. Naast of 
onder de emotionele argumenten tegen kernenergie 
liggen zeer zware rationele argumenten. Het is veel be
ter de emotionele argumenten te confronteren met de 
rationele argumenten om vervolgens tot hetzelfde 
standpunt te komen als nu, maar dan breder gedragen 
en beter onderbouwd en dus effectiever, met name in 
de discussie met voorstanders van kernenergie in de 
andere politieke partijen of groeperingen . 
Onnodig maar vooral onjuist acht ik de kritiek in ge
noemd artikel op Max van den Berg. Ten eerste vind ik 
't wel erg veel eer om één persoon zelfs als het de voor
zitter betreft, de macht toe te dichten om discussies 
buiten de deur te houden. Ten tweede kan zijn rol ook 
heel anders worden geïnterpreteerd. Misschien was 
het wantrouwen van de 'basis' ten opzichte van de top 
wel een gegeven hoe dan ook ontstaan. Wellicht heeft 
de voorzitter gewoon de rol, die hij moest spelen, goed 
gespeeld en daarmee voorkomen dat velen aan de 'ba
sis' afhaakten. 

Politieke verhoudingen 
Tenslotte behandelt de evaluatiecommissie de partij
politieke en maatschappelijke strategie. Zij zet in dat 
verband vraagtekens bij de polariserende opstelling 
van de PvdA in de afgelopen periode, en bepleit een 
grotere openheid tegenover andere dan de gevestigde 
socialistische denkbeelden. In aansluiting daarop het 
volgende. 
Politieke verhoudingen worden mede bepaald door de 
mate van maatschappelijke verankering van partijen . 
In Zweden is de sociaal democratie sterk vertegen
woordigd op vrijwel alle bestuurlijke niveau' s en in de 
meeste maatschappelijke organisaties. Die rooskleuri
ge situatie is overigens niet van de ene op de andere dag 
ontstaan. Toen de Zweedse sociaal-democraten in 
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1932 de meerderheid behaalden vermoedde niemand 
dat deze meerderheid tot 1976, dus 44 jaar, gehand
haafd zou blijven. Het is in Nederland niet waar
schijnlijk dat op afzienbare termijn een zelfde sociaal
democratische meerderheid zal ontstaan. Wellicht 
was dat anders geweest als het kabinet-Den Uyl I, in 
1977 direct door Den Uyl II was gevolgd. 
Voorlopig is de PvdA dus aangewezen op coalities met 
andere partijen. Het is zeer de vraag of daarbij een 
politieke tweedeling, met enerzijds PvdA/ D'66/ klein 
links en anderzijds CDA/ VVD, moet worden nage
streefd. Naast een opportunistisch argument tegen een 
dergelijke ontwikkeling, namelijk dat het linkse blok 
nu in de minderheid is, zijn ook principiëlere argu
menten te bedenken. In een meer partijen systeem 
kunnen de diverse partijen principiëlere standpunten 
innemen hetgeen de politieke discussie helderder 
maakt. 
Wil je voorkomen dat toch een tweedeling ontstaat 
dan moet bij de diverse partijen wel de bereidheid aan
wezig zijn deze discussie ook te voeren en tot compro
missen en coalities te komen. Dit betekent dan overi
gens niet dat de PvdA haar programma op dat van een 
coalitiepartner moet afstemmen; integendeel het pro
gramma moet principieel en helder zijn. Wel moet van 
te voren aan de kiezers duidelijk gemaakt worden, dat 
de PvdA niet alléén zal kunnen gaan regeren en dat er 
dus over een regeringsprogramma onderhandeld zal 
moeten worden. Over het resultaat van de onderhan
delingen zal een oordeel geveld moeten worden, waar
bij de kiezers het vertrouwen moeten hebben dat de 
PvdA alléén dan zal gaan (mee) regeren als voldoende 
gerealiseerd kan worden van het eigen programma. 
Naast de links/rechts tweedeling wordt ook wel eens 
een andere splitsing aangebracht namelijk niet/wel 
confessioneel. Velen in de PvdA zouden wel eens af
willen van de veroordeling tot het CDA, en lonken om 
die reden naar de VVD. Argument daarvoor is dat we 
op de terreinen van de zedelijkheidswetgeving, ethiek , 
individualisering en tolerantie dichter bij de VVD dan 
bij het CDA zouden staan. 
Dit argument is voorlopig helaas onvoldoende om de 
VVD een even aantrekkelijke coalitie-partner te ma
ken. Ten eerste worden de sociaal-economische onder
werpen over het algemeen belangrijker gevonden dan 
de zedelijkheidswetgeving. En op sociaal-economisch 
terrein staat de VVD (nog?) wel erg ver van ons af, en 
voert de rechts-conservatieve vleugel de boventoon. 
Bijvoorbeeld is de door mij geschetste rol van de over
heid voor 't CDA veel aanvaardbaarder dan voor de 
VVD. Ik heb enige tijd gedacht dat socialisten en libe
ralen als gemeenschappelijk belang hadden een effi
ciënte en effectieve overheid. Mij wordt echter steeds 
duidelijker dat behoudens enkele uitzonderingen 
(vooral onder lokale bestuurders) de VVD eerder op 
een principiële vermindering van de taak van de over
heid gericht is, dan op verbetering van het overheids
functioneren. 
Daaraan kan men toevoegen dat de opvattingen van 
een groot deel van de PvdA aanhang op gebied van de 
zedelijkheidswetgeving onder andere meer verwant is 
aan die van CDA-aanhang dan aan die van de VVD-

aanhang. Ook dat vormt een belemmering voor sa
menwerking met de VVD. 

Maatschappelijke strategie 
Een afzonderlijk onderwerp en door de evaluatie
commissie ook als zodanig behandeld vormen de po
gingen om het maatschappelijk draagvlak van de 
PvdA te vergroten ('maatschappelijke strategie') . Het 
is in dat verband opvallend hoe groot de percentages 
kiezers zijn die op diverse terreinen hetzelfde voor
staan als de PvdA. Het jaar voorafgaand aan de ge
meenteraadsverkiezingen en kamerverkiezingen zijn 
polls gehouden over vrijwel alle belangrijke kwesties . 
Arbeidstijdverkorting, kruisraketten , milieu, vaak 
waren het zestig tot zeventig procent van de kiezers, 
die het PvdA-standpunt ondersteunden . Dit beeld 
wordt ondersteund door onderzoek van het Sociaal en 
Cultureel Planbureau (zie bijvoorbeeld het Sociaal en 
Cultureel Rapport 1986). Ook zou men kunnen stellen 
dat de meeste mensen, terugkijkend op de periode 
vóór de Tweede Wereldoorlog, een veel positiever 
beeld hebben van socialistische alternatieven als het 
Plan van de Arbeid dan van het beleid van Colijn. Bij 
grote delen van de bevolking spreekt democratisch so
cialistisch beleid kennelijk aan. Om het democratisch 
socialistisch denken in de Nederlandse bevolking te 
versterken en te verankeren moet in drieërlei richting 
gewerkt worden: 
1. Een groter zelfbewustzijn. Een democratisch socia

listisch beleid is ook of zelfs juist in tijden van crisis 
het beste. In tabel 1 zien we dat het belang dat men 
aan de overheidsvoorzieningen toedenkt in 1985 
een dieptepunt vertoont. Lubbers c.s. zijn er in 
geslaagd de mensen van de noodzaak tot voorrang 
voor de private sector boven de collectieve sector te 
doordringen. De PvdA had duidelijk moeten ma
ken dat je daar ook heel anders tegenaan kunt kij
ken. Niet alléén aan de kiezers overigens, maar ook 
aan bij voorbeeld CDA-kader. Daarnaast heeft 
men het beeld gecreëerd dat het kabinet-den Uyl I 
de hoofdschuldige was van de grote staatsschuld. 
Dit beeld is niet in overeenstemming met de werke
lijkheid. In de verkiezingsperiode had dat bena
drukt moeten worden. De naam die mensen als Den 
Uyl, Pronk, Van Kemenade en Van der Stoel-natio
naaI en internationaal hebben opgebouwd is er één 
voor socialistisch zelfbewustzijn. 

2. Intensiveren van contacten. Intensiveren van de 
contacten met andere maatschappelijke groeperin
gen, zowel ten aanzien van verwante als ten aanzien 
van minder verwante groepen. Wat het eerste be
treft mag het niet zo worden dat het PvdA-pro
gramma een optelsom wordt van hetgeen progres
sieve bewegingen als de vakbeweging, de vredes-be
weging, milieu-organisaties, vrouwen-bewegingen 
nastreven. Wel moet het door intensivering van de 
contacten veel vanzelfsprekender worden dat men
sen uit die bewegingen zich met de PvdA verwant 
voelen, zo niet tegelijkertijd actief zijn in de PvdA. 
Voor het beleid ten aanzien van minder verwante 
groepen is het volgende van belang: Het is onge
wenst een programma te gaan maken , waar ieder-
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De mening over overheidsuitgaven in het algemeen in /967-/986 (in procenten) 

1967 1970 1975 1979 1980 1981 1983 1985 1986 

a. moeten de overheidsuitgaven om-
hoog, omlaag of blijven zoals zij 
zijn? 

omhoog 11 8 12 7 9 7 9 11 
blijven zoals zij zijn 68 58 47 42 33 30 35 43 
omlaag 22 34 41 51 58 63 56 47 

(606) (1.251) (1.223) (1.280) (1.248) (1.232) (1 .293) (1.354) 

b. vindt u dat de overheid over meer of 
minder geld moet kunnen beschik-
ken om alIerlei openbare voorzie-
ningen mogelijk te maken? 

veel meer 45 26 22 22 21 11 20 
een beetje meer 32 32 33 35 34 31 38 
laten zoals nu 17 26 31 30 28 43 31 
een beetje minder 5 11 9 10 12 11 8 
veel minder 2 5 5 3 6 4 4 

(1.811) (1.641) (1.694) (1.724) (1.689) (1.672) (1.747) 

Bron: Sociaal en Cultureel Rapport, 1986 

een zich in kan vinden. Een socialistisch program
ma zal altijd punten bevatten die ingaan tegen de 
belangen van bepaalde groeperingen of individuen. 
Op dit moment is echter ook vaak sprake van ver
meende tegenstellingen. Socialisme is zeker niet in 
alle opzichten bedrijfs- of ondernemersonvriende
lijk. Ondernemers in de bouw hebben belang bij 
overheidsinvesteringen. Het midden- en kleinbe
drijf heeft belang bij handhaving van de koop
kracht bijvoorbeeld van uitkeringstrekkers. 
Natuurlijk kan niet ontkend worden dat financie
ringsinstellingen zeker op korte termijn beter af zijn 
zonder een overheid die greep op ze wil krijgen. 
Daarnaast geldt voor midden en topkader dat hun 
individueel belang beter gediend lijkt te worden met 
de VVD in de regering (denivellering). Maar dat be
tekent niet dat de PvdA zich bij voorbaat neer zou 
moeten leggen bij een dergelijke politieke keuze. Op 
z'n minst moet een gedachtenwisseling met deze 
groepen op gang worden gebracht - al is het maar 
om een aantal misverstanden over de opstelling van 
de PvdA uit de weg te ruimen. 

3. Een tolerantere houding ten opzichte van anders 
denkenden. Hoewel de secularisatie toeneemt, zijn 
er in en buiten de PvdA nog steeds grote groepen 
kiezers met een christelijke achtergrond. De PvdA 
komt nu vaak anti christelijk over, en daarin zou 
verandering moeten komen . Natuurlijk moeten uit
wassen van christelijke politiek, zoals intolerantie 
ten aanzien van homosexuelen, krachtig worden 
bestreden. We moeten echter niet de antagonisti
sche weg op, die bijvoorbeeld door Van Agt ver
sterkt (geprovoceerd?) is. 

Tenslotte een enkel woord over de lokale dimensie van 
deze problematiek. In de colleges van BenWen OS 
speelt de PvdA al jaren een belangrijke rol. Die rol is 
nog versterkt na de laatste verkiezingen. Er wordt wel 
gesuggereerd dat daaruit zowel in programmatisch als 
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in politiek strategisch opzicht, lessen getrokken kun
nen worden voor het landelijk niveau. Daarmee moet 
men voorzichtig zijn. Ten eerste omdat de systemen 
verschillen. Landelijk is er een dualistisch systeem. 
Een kabinet is een zelfstandig bestuurslichaam met 
veel eigen bevoegdheden. De Tweede Kamer heeft 
weer andere bevoegdheden. Het college van Ben W, of 
OS daarentegen is 'slechts' dagelijks bestuur van de 
raad (of de staten). Zij het ook met een aantal aparte 
bevoegdheden. Een fractie die niet deelneemt aan het 
college staat dus geenszins 'buitenspel' maar draagt 
formeel vrijwel dezelfde verantwoordelijkheid voor 
het stads- of provinciebestuur. 
Ten tweede verschillen de kwantitatieve verhoudingen 
vaak sterk van de landelijke situatie. Waar misschien 
wel wat uit valt te leren is de zelfbewuste wijze waarop 
aan beleid wordt gewerkt en de constructieve manier 
waarop fracties en afdelingen hun contacten onder
houden met maatschappelijke groeperingen en bewe
gingen. 

Rol en omvang van de overheid 
De evaluatie-commissie laat, conform haar opdracht 
het programma van de PvdA, en wat daaraan even
tueel zou moeten veranderen, grotendeels buiten be
schouwing. Men kan de PvdA, zou ik met betrekking 
tot dat programmatisch aspect willen stellen, niet ver
wijten dat zij de laatste jaren weinig gedaan zou heb
ben aan de ontwikkeling van het democratisch socia
listisch gedachtengoed. Naast de vaststelling van de 
verkiezingsprogramma's kan gewezen worden op tal
rijke nota's op diverse terreinen. (bijvoorbeeld Werk 
delen, Werk maken, het Jaarbericht van de SOOP 
over socialisten als werkgevers en de nota van Nieu
wenhuijsen over de 'houdbare verzorgingsstaat') 
Hoewel het verkiezingsprogramma best wat korter en 
minder gedetailleerd mag zijn, zoals ook Kalma/Krop 
bepleiten, is het verkiezingsprogramma voor de Twee
de-Kamerverkiezingen '86 één van de betere. 
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Toch heb ik ook wel kritiek op de inhoud en presenta
tie van het programma. Wat die presentatie betreft 
kan men denken aan de kernbewapening. Op een bij
eenkomst van de federatie Utrecht bijvoorbeeld heeft 
Bram Stemerdink een uiteenzetting over dit onder
werp gegeven. Hij presenteerde een totaal visie op het 
defensiebeleid (van hemzelf, de fractie, de partij?), 
waarvan de afwijzing van de kruisraketten een logisch 
onderdeel uit maakte. Die brede visie is verder onvol
doende over 't voetlicht gekomen. 
Op andere punten schiet het standpunt van de partij 
echter ook inhoudelijk tekort. De PvdA heeft ten aan
zien van het meest essentiële politieke onderwerp van 
de laatste jaren, de rol en omvang van de overheid, 
nauwelijks beleid ontwikkeld. Door het ontbreken 
van beleid op dit terrein zijn we in het defensief ge
drongen, zowel in inhoudelijk als in strategisch op
zicht. De suggestie, gewekt door CDA en VVD, dat 
het een vanzelfsprekendheid is, dat de rol van de over
heid moet worden teruggedrongen is ten onrechte nau
welijks weersproken. Dat bij een internationale eco
nomische crisis, de Nederlandse samenleving in wel
vaart ook een stapje terug moet doen, is logisch. Het
zelfde geldt als onze inkomsten uit verkoop van aard
gas teruglopen. Het is echter niet vanzelfsprekend dat 
dan in de collectieve sector meer stappen terug gedaan 
moeten worden dan in de marktsector. 
Het idee dat de collectieve sector op de marktsector 
zou parasiteren, is niet juist. Zowel voor de markt- als 
voor de collectieve sector geldt dat een deel van de uit
gaven de economische ontwikkeling versterkt. In
vesteringen in de infrastructuur door de overheid zijn 
economisch even belangrijk als investeringen in ma
chines of bedrijfsgebouwen door het particulier be
drijfsleven. Of deze economische nuttige goederen be
taald worden via een omslag (belastingen) of via een 
marktprijs is economisch niet relevant. Iets dergelijks 
geldt voor de puur consumptieve goederen. Besteding 
van inkomens aan consumptieve marktgoederen als 
meubelen, video's en kleding heeft economisch gezien 
geen voorkeur boven de collectieve consumptieve goe
deren zoals 'zorg', sociaal culturele voorzieningen of 
onderwijs . Wel bestaat er ook hier een verschil in be
kostigingswijze, namelijk het één via omslag (be
lasting of premie) en het andere via een prijs . 
Is het niet voor de hand liggend om juist in crisistijden 
te kiezen voor de collectieve goederen? Juist dan zijn 
overheidsinvesteringen in de infrastructuur, om een 
impuls aan de economische groei te geven nodig. Juist 
dan zijn de collectieve voorzieningen nodig meer dan 
in hoogtijperioden. Dat is de fameuze keuze tussen 
belasting of koopkracht, de keuze tussen onderwijs of 
fris (Hans van den Doel). I In het algemeen kan men 
zeggen dat de Keynesiaans 'anti-cyclische' benadering 
(mits consequent, en dus ook bij hoog-conjunctuur, 
toegepast) ten onrechte in diskrediet is geraakt, en dat 
het monetarisme, ook in de gematigde variant die 
door de kabinetten-Lubbers is toegepast, in economi
sche én sociaal opzicht meer onbevredigende resulta
ten blijkt op de leveren. 2 

Bovenstaande is geen pleidooi voor meer van hetzelf-

de . De huidige situatie in de collectieve sector en de 
verhouding collectieve sector/ marktsector zijn verre 
van optimaal. Daarom nu enkele suggesties voor be
perking en verbetering van het overheidsapparaat. 
I. Vermindering van het verschil tussen bruto- en 
netto-inkomen. 
Door het toekennen van subsidies en door het geven 
van belastingaftrek voor bepaalde kosten stuurt de 
overheid de besteding van het particulier inkomen. Op 
zichzelf is dat een goede zaak, maar in Nederland is de 
ontwikkeling op beide terreinen nogal doorgeschoten . 
Daarom zouden de subsidies verlaagd moeten worden 
(onder gelijktijdig optrekken van de laagste inkomens 
en uitkeringen), en de mogelijkheden tot belastingaf
trek moeten worden beperkt (onder gelijktijdige verla
ging van de laagste belastingpercentages). Ook de wij
ze waarop de gelden voor de sociale zekerheid (pen
sioenen en dergelijke) worden geïnd, zou in dit licht 
opnieuw bezien moeten worden. Tenslotte kan er 
mijns inziens aanzienlijk worden gekapt in het woud 
van organisaties die bij inkomensoverdrachten be
trokken zijn, zonder dat de sociale rechtvaardigheid 
daaronder zou behoeven te lijden . 
2. Vermindering van taken. 
Afweging tegen andere sociale voorzieningen of tegen 
marktprodukten zal er in sommige gevallen toe kun
nen leiden dat voorzieningen geschrapt worden, 
respectievelijk dat de desbetreffende uitgaven worden 
beperkt. Ook de noodzaak om elders nieuwe voorzie
ningen te creëren, zal hierbij een rol moeten spelen . 
Verder kunnen bepaalde activiteiten, die de overheid 
nu zelf verricht, maar die de markt veel efficiënter zou 
kunnen verrichten, worden uitbesteed (kantine-voor
zieningen, schoonmaakdiensten, en dergelijke). Een 
dergelijke afstoting van taken moet niet plaatsvinden, 
als: - de marktsector goedkoper levert omdat de pro
ducent een onfatsoenlijke werkgever is (slechte ar
beidsvoorwaarden); - de marktsector alleen de kren
ten uit de pap haalt, terwijl de overheid de onrendabe
le delen van een bepaalde sector mag blijven runnen, 
zoals bijvoorbeeld dreigt bij de postbezorging. 
Het beheer van voorzieningen kan ook in handen wor
den gelegd van particuliere non-profitorganisaties. 
3. Efficiëntieverbetering. 
Verbetering van de efficiëntie van het overheidsappa
raat is mogelijk door een betere ' bedrijfsdiagnose' : 
dat wil zeggen door, naast de bestaande accountants
controle op de rechtmatigheid van uitgaven, ook een 
controle op doelmatigheid in te voeren. Kengetallen 
(bijvoorbeeld bedragen per inwoner of aantal ambte
naren per 100.000 inwoners) kunnen zodanig worden 
gebruikt dat, bij grotere zelfstandigheid, het over
heidsmanagement zijn verantwoordelijkheid krijgt te 
dragen voor het efficiënt en effectief opereren van de 
desbetreffende dienst of het betreffende bedrijf. 
Tot verbetering van het management kunnen ook ge
rekend worden het terugdringen van het ziektever
zuim (bij ambtenaren overigens niet significant hoger 
dan bij andere werknemers), verbetering van arbeids
omstandigheden en arbeidsmotivatie, en dergelijke. 
Belangrijk is ook een goed opleidingsbeleid, zowel in 
het regulier onderwijs als in het bedrijfsonderwijs . 
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4. Vermindering van bureaucratie en regelgeving. 
Regelgeving kan een nuttig instrument zijn ten dienste 
van rechtsbescherming en rechtsgelijkheid. Er zijn ter
reinen aan te wijzen waarop de regelgeving niet ver
minderd moet worden, maar juist aanmerkelijk moet 
worden uitgebreid (milieuwetgeving, privacy-wetge
ving op het gebied van de automatisering). Van veel 
bestaande regelgeving staat echter vast dat het beoog
de doel niet (meer) wordt bereikt. Een voorbeeld hier
van is de arbeidsbemiddeling via de Gewestelijke Ar
beidsbureaus, die tegenwoordig nog maar drie pro
cent van de vacaturevervulling voor hun rekening ne
men). Verder zijn veel gemeentelijke woonruimtever
ordeningen door overregulering ondoelmatig, fraude
gevoelig en ondoorzichtig voor betrokkenen gewor
den. Tenslotte kan gewezen worden op de sectoren on
derwijs (overregulering van departementswege) en so
ciale zekerheid. Vergaande deregulering op laatstge
noemd terrein lijkt overigens alleen mogelijk als het 
bestaande sociale zekerheidsstelsel drastisch veran
derd zou worden (bij voorbeeld in de richting van een 
- al of niet gedeeltelijk - basisinkomen). 
Deregulering zou ook tal van 'intermediaire' functies, 
vooral bij de rijksoverheid, overbodig kunnen maken. 
Deze functies zijn de afgelopen periode onevenredig in 
aantal toegenomen. 3 

5. Verschuiving van consumptieve overheidsuitgaven 
naar investeringen in de infrastructuur (waaronder het 
onderwijs). 

Conclusie 
Het is te betreuren dat de PvdA, na slechts vijf van de 
afgelopen 28 jaar geregeerd te hebben, in 1986 op
nieuw niet regeert. De commissie-Netelenbos, die van 
de partijraad de opdracht kreeg het hoe en waarom te 
analyseren, heeft op de terreinen maatschappelijke 
strategie, partijpolitieke strategie en partij-organisa
tie een aantal conclusies getrokken en aanbevelingen 
gedaan . Met deze aanbevelingen en de bijdragen van 
vele partijgenoten in diverse bladen kan en moet het 
partijbestuur aan het werk. (Al dan niet bijgestaan 
door een vervolgcommissie). De commissie-Netelen
bos geeft ook aan dat een en ander consequenties voor 
de partijprogramma's moet hebben. Ik heb gepleit 
voor een uitwerking van de rol van de staat in offensie-
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ve zin . Met name heb ik gepleit voor een anticyclisch 
beleid ten aanzien van de overheidsuitgaven, met na
me voor zover het betreft de uitgaven op het gebied 
van de investeringen in de infrastructuur en op het ge
bied van de zorg. Dat ook op het gebied van de uitke
ringen een anticyclisch beleid wenselijk is namelijk 
voor het handhaven van de binnenlandse vraag door 
handhaving van de koopkracht van uitkeringsgerech
tigden is ook juist, maar wordt hier niet aan de orde 
gesteld. Daarnaast heb ik gepleit voor het maken van 
een nieuw integratie-kader en voor een opener opstel
ling - zowel naar andere partijen als naar maatschap
pelijke groeperingen, al dan niet aan ons verwant. 
Dit moet niet inhouden, dat we bij voorbaat water in 
de wijn doen , of naar rechts op schuiven. Het is be
langrijk dat de PvdA op afzienbare termijn weer kan 
regeren. Er moet dan wel, zoals Burger ook altijd stel
de, wat te regeren zijn. Dat betekent niet dat we alléén 
in tijden van groei mee moeten doen. Het betekent wel 
dat, los van de vraag of er nu sprake is van economi
sche groei of krimp, een behoorlijjke mate van socia
listisch beleid kan worden gerealiseerd. Daarbij moet 
dan het totale pakket beoordeeld worden, en niet een 
beperkt aantal deelaspecten. 

Noten 

I. In dit verband kan ook gewezen worden op een van de op
vallendste uitkomsten van de zgn. 'pakketvergelijking' 
(vergelijking salarissen in de particuliere en de collectieve 
sector), namelijk dat werknemers in de gezondheids- en 
bejaardenzorg zwaar onderbetaald worden. Aan de ene 
kant klagen we over teruglopende kwaliteit in de zorg, 
maar anderzijds zijn we kennelijk niet bereid om de wer
kers in de desbetreffende sectoren behoorlijk te betalen . 

2. Ik heb dit verder uitgèwerktln een artikel in de Volks
krant van 30 juli 1986. In dat artikel wordt met behulp 
van de overzichten, die door de OESO verstrekt worden, 
aangetoond dat de uitspraak dat het bezuinigingsbeleid 
van het kabinet-Lubbers I heeft bijgedragen aan de eco
nomische groei en aan vermindering van de werkloosheid 
niet gesteund wordt door de feiten . 

3. Hierbij moet overigens wel aangetekend worden dat de 
verhouding tussen intermediaire en uitvoerende functies 
ook om 'externe' redenen (technologische ontwikkeling, 
stijging van het gemiddeld opleidingspeil van werkne
mers) ten gunste van de eerste is gewijzigd . 

1 



Laatste tekeningen 

Een paar lijnen 
laatste aarzelende krassen 
barsten in een akker gesprongen 

hand al zonder houvast 
'toen ik nog leefde' eens en ooit ergens 
een geruisloos gesprek 

wat er is ziet hij niet meer 
wat er niet is net nog niet 
een blinde tastende muur om hem heen 

als rook stijgt zijn hand 
uit het papier 

nog even zweven daar 
zijn laatste herinneringen 
laten zich dan gaan 

zo is het mooi geweest. 

J. Dernlef 
Recent werk: 
Hersenschimmen, roman 
1984; Verschrijvingen, 
prozagedichten, 1985; 
Wolf toon, gedichten, 1986. 
Dit voorjaar verschijnt 
Publiek geheim, roman, 
eveneens bij Querido. 
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Boeken 

Waarom geen socialisme in de VS? 

Robert Serry bespreekt: 
Irving Howe, Socialism and America, Harcourt Brace 
Jovanovich Publishers New Vork, London 1985 . 

In 1906 schreef de Duitser Werner Sombart een ver
handeling onder de intrigerende titel: Warum gibt es 
in den Vereinigten Staalen kein Sozialismus? Hij 
meende voor het merkwaardige verschijnsel dat het 
socialisme in de nieuwe wereld geen wortel kon schie
ten een aantal 'objectieve' sociaal-economische of his
torische factoren te kunnen aanvoeren, zoals: 
- de afwezigheid van een feodaal verleden in de VS 
waardoor de klassenverschillen minder groot zouden 
zijn; 
- een grotere materiële welvaart als gevolg van de ge
weldige economische expansie aan het eind van de vo
rige en in het begin van deze eeuw. Hierdoor zouden 
grote segmenten van de arbeidende klasse zijn tevre
dengesteld en konden nieuwe immigranten de hoop 
koesteren dat Amerika ook voor hen het beloofde 
'gouden land' zou worden. Is het nog verbazend dat 
de uit Europa geïmporteerde socialistische utopieën 
stukliepen 'op de klippen van roastbeef en appel
taart?'; 
- een grotere opwaartse sociale mobiliteit deed de 
Amerikaanse arbeider meer denken in termen van in
dividuele dan collectieve lotsverbetering; 
- de zogenaamde 'open frontier' van het Ameri
kaanse wilde Westen, waar vrij of goedkoop land be
schikbaar was, zou als veiligheidsklep voor politieke 
en sociale ontevredenheid hebben gefungeerd. Onte
vreden Amerikaanse arbeiders konden zodoende de 
uitbuiting van de industriesteden in het Oosten verrui
len voor een boeren- of pioniers bestaan in het Westen; 
- het Amerikaans tweepartijenstelsel maakte het 
voor een derde partij heel moeilijk om in te breken. De 
gevestigde partijen waren voldoende flexibel om naar 
believen gedeelten van de programma's van hervor
mingsgezinde partijen te coöpteren; 
- de arbeidersklasse in de VS was door verschillende 
massale immigratiegolven langs diepe etnische breuk
vlakken verdeeld, waardoor een gemeenschappelijk 
klassenbewustzijn ontbrak. 
Deze opsomming ontleen ik aan de Amerikaanse so
cialist [rving Howe, die in de VS bekendheid geniet als 
veelzijdig publicist en als redacteur van het tijdschrift 
Dissent. Onlangs stelde hij in zijn nieuwe boek Socia
Iism and America opnieuw de vraag aan de orde 
waarom de geschiedenis van het Amerikaanse socia
lisme zo onfortuinlijk is geweest. 
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Op het eerste gezicht lijken de hierboven opgesomde 
Sombartiaanse factoren een afdoende verklaring te 
geven waarom de socialistische beweging in de VS op 
zovele moeilijkheden stuitte. Dat er leemten en tegen
strijdigheden zitten in de argumenten van Som bart is 
echter reeds door vele Amerikaanse onderzoekers op
gemerkt. Het is de verdienste van Howe dat hij deze 
historische discussie over de vraag of zogenaamde 
'objectieve' factoren de ontwikkeling van het socia
lisme in de VS nu al dan niet in de weg staan op heldere 
wijze heeft samengevat en bovendien de mythevor
ming rond het Amerikaanse 'exceptionalisme' over
tuigend heeft weten door te prikken. Hij toont zich na
melijk allerminst overtuigd van het bestaan van zulke 
bijzondere ' objectieve' factoren, die zouden 'verkla
ren' waarom het socialisme zich in de VS anders dan in 
Europa niet heeft kunnen ontwikkelen. Terecht stelt 
Howe dat Sombart's analyse niet vrij is van het vul
gaire determinisme uit zijn tijd : net als de marxisten 
geloofde hij in een noodzakelijk verloop van de ge
schiedenis, zodat de uitzondering die de VS hierop 
scheen te vormen ook weer door bijzondere objectieve 
oorzaken diende te worden verklaard. Volgens Howe 
verklaren de Sombartiaanse factoren 'te veel en daar
door te weinig'. Ze bieden bij voorbeeld geen inzicht 
in de vraag waarom de socialistische beweging op 
sommige momenten wel degelijk floreerde om vervol
gens weer in elkaar te zakken. De militante en geweld
dadige stakingen die aan het eind van de vorige eeuw 
veelvuldig in de VS voorkwamen zonder dat de socia
listische beweging hiervan heeft weten te profiteren 
worden evenmin door zulke 'a-historsiche' factoren 
verklaard. Er kleeft volgens Howe een te grote afstand 
tussen deze theoretische verklaringen en de politieke 
werkelijkheid, waarin ook subjectieve factoren - zo
als de nationale politieke cultuur, menselijke beweeg
redenen en politieke mythen, en niet in de laatste 
plaats de politieke keuzen en taktiek van de verschil
lende socialistische bewegingen zelf - een belangrijke 
rol hebben gespeeld. 
Howe heeft deze leemte nu zelf opgevuld door in zijn 
boek een opmerkelijk openhartige terugblik te werpen 
op de verschillende 'ups and downs' van de Ameri
kaanse socialistische beweging, waarin hij zelf sinds 
de jaren dertig actief is geweest. Het is de moeite 
waard om kennis te nemen van de lessen die Howe 
meent te kunnen trekken uit het weinig gelukkige ver
leden van de Amerikaanse socialisten, die naar het 
blijkt zichzelf ook veel te.verwijten hebben. 

'Debsian Socialism' 
Howe zet de klok terug tot 1912, het jaar waarin de so
cialistische presidentskandidaat Eugene V. Debs bijna 
een miljoen stemmen (zes procent van het totaal) op 
zich wist te verzamelen en de 'Socialist Party' meer 
dan honderd duizend leden telde. Van een echte mas
sabeweging kan weliswaar nog niet worden gespro
ken , maar toch hadden de Amerikaanse socialisten 
zich uit hun links sektarisch isolement weten te bevrij
den . De partij van Debs vormde overigens een hetero
geen gezelschap, variërend van brave sociaal-demo
craten van veelal Duitse oorsprong (de zogenaamde 
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Wisconsin-socialisten o.l.v . Victor Berger) tot anar
chistische syndicalisten (de zgn. 'Wobblies') uit het 
Westen, die gewelddadige actie predikten en onder lei
ding van hun legendarische voorman Big Bil! Hay
wood de aanstichters van menige wilde staking waren. 
Het Amerikaanse socialisme kende verder ook een 
sterk regionaal karakter: andere kernen waren de 
Joodse industriële immigranten (vooral textielwer
kers) van New York en de bewegingen in de Zuid
westelijke staten Oklahoma, Texas, Arkansas en 
Louisiana, die een sterk christelijke en populistische 
inslag hadden en hun aanhang ontleenden aan een ver
pauperd boeren proletariaat in deze staten. Onder de 
bezielende leiding van Debs straalde de partij de hoop 
en verwachting van duizenden Amerikaanse socialis
ten naar een betere en socialistische toekomst uit. De 
tijdgeest in geheel Amerika was volgens Howe toen
maals optimistisch, vooruitstrevend en 'bruisend van 
opstandige impulsen'. Toch bood de SP nog geen ze
ven jaar later de troosteloze aanblik van een intern 
verdeelde en gedemoraliseerde partij, die zijn electo
rale aanhang vrijwel volledig verloren had. Hoe valt 
deze catastrofe te verklaren? 
Er zijn volgens Howe verschillende, elkaar verster
kende redenen, maar achteraf kan men vaststellen dat 
de in 1917 genomen beslissing om zich tegen de Ameri
kaanse deelname aan de Eerste Wereldoorlog te ver
zetten de Amerikaanse socialisten fataal is geworden. 
Het betekende namelijk het startsein van een voor 
Amerikaanse begrippen ongekend felle overheidsre
pressie: partij burelen werden door de politie overval
len, socialistische kranten kregen een publikatiever
bod en een groot aantal socialistische leiders werd op 
beschuldiging van spionage achter slot en grendel ge
zet. Debs zelf kreeg tien jaar! Howe meent dat op het 
afwijzende standpunt van de Amerikaanse socialisten 
jegens VS-deelname aan de 'imperialistische' wereld
oorlog principieel weinig valt af te dingen. De toenma
lige leiders zouden echter naïef hebben gehandeld en 
onvoldoende hebben beseft welke prijs zij voor hun 
principiële opstelling zouden moeten betalen. Het is 
voor Howe zelf pijnlijk om te moeten vaststellen dat 
Debs c.s. weliswaar handelden vanuit zuivere morele 
motieven, maar zodoende hun eigen partij blootstel
den aan een repressieve reactie, waartegen deze niet 
bestand was. Dit onvermogen om op actuele ontwik
kelingen in de Amerikaanse samenleving pragmatisch 
te kunnen reageren loopt volgens Howe als een rode 
draad door de geschiedenis van de Amerikaanse socia
listische beweging. 'Debsian socialism' had veel weg 
van een fundamentalistische beweging, overtuigd van 
haar eigen morele gelijk en van de 'noodzakelijke' 
overwinning van het socialisme, maar was hierdoor 
nauwelijks geëquipeerd om op de vele praktische poli
tieke vragen een antwoord te vinden, toen de beweging 
eenmaal tot wasdom was gekomen. Zo stond de SP 
vanaf het begin op slechte voet met de American Fede
ration of Labour (AFL), opgericht door de vakbonds
man van Nederlandse afkomst Samuel Gompers. De 
AFL voerde inderdaad een ' rechtse' vakbondspoli
tiek, maar de vijandschap tussen partij en vakbond 
was vooral een 'vloek voor het Amerikaanse socia-

lisme' . Evenmin had de SP een antwoord op de uitda
gingen van andere hervormingsbewegingen, zoals 
'Wilsonian progressivism'. Samenwerking werd 
hooghartig van de hand gewezen, terwijl onvoldoende 
werd beseft dat zijn programma - en later de 'New 
Deal' van President Roosevelt - wel degelijk aantrek
kelijke kanten kende en bij de Amerikaanse bevolking 
zou aanslaan . Hierbij komt nog dat onderlinge sekta
rische strijd helaas ook endemisch voor de Ameri
kaanse socialisten is gebleken. 

De jaren dertig 
In de jaren dertig kende de socialistische beweging on
der leiding van Norman Thomas een nieuwe opleving, 
maar de geschiedenis zou zich herhalen: de reële kan
sen die er voor een socialistische beweging toch 
moesten bestaan in deze grote depressietijd werden 
volgens Howe verspeeld door intern geruzie en de wei
gering om de uitdaging van Roosevelt's 'New Deal' 
aan te nemen door zelf ook praktische hervormende 
standpunten in te nemen en zonodig met andere her
vormingsgezinde partijen samen te werken. Dat er wel 
degelijk mogelijkheden bestonden, bewees de Ameri
kaanse schrijver Up/on Sinclair, die na verschillende 
keren vergeefs socialistisch kandidaat geweest te zijn 
in 1934 een 'democratic primary' voor het gouver
neurschap van Californië won. Hij was erin geslaagd 
om binnen het partij systeem van de Democratic Party 
een opmerkelijke 'grassroots'-beweging op te bouwen 
rond zijn EPIC ('End Poverty in California')-pro
gramma. 
Het succes van EPIC toonde bovendien aan dat de De
mocratische Partij van binnenuit te beïnvloeden was 
en dat een groep georganiseerde activisten - mede 
vanwege het primary-systeem - het binnen de partij 
ver kon brengen. Sinclair werd zijn succes door zijn 
socialistische vrienden echter allerminst in dank afge
nomen: hij werd beschuldigd van 'krankzinnig oppor
tunisme' en de socialisten in Californië weigerden zijn 
campagne voor het gouverneurschap van deze staat te 
ondersteunen. Slachtoffer van een lastercampagne 
van zowel links als rechts, verloor Sinclair vervolgens 
de verkiezing, hoewel hij toch een groot aantal stem
men op zich wist te verzamelen. Het resultaat voor de 
kandidaat van de Socialistische Partij was meelijwek
kend. 
De socialistische beweging werd in de dertiger jaren 
bovendien geconfronteerd met de schrikbarende op
komst van het Stalinisme, die volgens Howe zou heb
ben geleid tot een 'wellicht fatale bezoedeling van de 
socialistische gedachte' . Howe toont zich een felle 
anti-communist en meent dat vooral de Amerikaanse 
socialisten het slachtoffer zijn geworden van de bol
sjewistische revolutie in Rusland en de daarop vol
gende scheuring in de socialistische wereldbeweging. 
Uitgerekend in het land dat in geopolitieke termen 
Amerika's grootste rivaal zou worden zegevierde een 
bastaardvorm van het socialisme, waarvan voor het 
socialisme in de VS een enorme anti-reclame is uitge
gaan. Socialisme en onvrijheid zijn voor de Ameri
kaanse bevolking vrijwel synoniemen geworden en an
ders dan in Europa kan de doorsnee Amerikaan zich 
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nauwelijks voorstellen dat democratie en socialisme 
eventueel samen zouden kunnen gaan. 
Ik heb dit zelf eens ervaren toen ik in New Vork een 
vergadering van dé Democratic Socialists of America 
wilde bijwonen, waar de huidige voorman van de 
Amerikaanse socialisten, Michael Harrington , zou 
spreken. Het zaaltje in de New Vork University waar 
Harrington zou spreken bleek voor mij en andere 
geïnteresseerden onvindbaar, zodat wij ons tot de por
tier wendden die ons enige tijd ongelovig en wantrou
wend bleef aanstaren om zich vervolgens met stemver
heffing af te vragen: DEMOCRATIC socialists of 
America??? 

Sombart nader beschouwd 
Hoewel Howe van mening is dat het Amerikaanse so
cialisme wel degelijk zijn (bescheiden) kansen heeft 
gehad en zichzelf ook veel te verwijten heeft, betekent 
dit niet dat de hierboven reeds genoemde Som bar
tiaanse factoren volgens hem geen rol gespeeld zouden 
hebben. Ze zouden het socialisme echter niet zozeer 
'objectief' of materieel hebben belemmerd, maar veel 
meer 'subjectief' of psychologisch hebben bijgedra
gen aan het ontstaan van een politieke mythe rond het 
unieke of 'exceptionele' karakter van de Amerikaanse 
samenleving, waar voor het socialisme geen plaats zou 
zijn. Sombart's factoren behoeven dus niet zozeer 
waar te zijn of te bestaan; veel belangrijker is dat aan 
deze verklaringen in de Amerikaanse politieke cultuur 
geloof gehecht wordt. Als politieke mythe zouden 
Sombart's verklaringen nog steeds diep verankerd lig
gen in de Amerikaanse politieke cultuur en het socia
lisme wel degelijk schade berokkend hebben. Hieron
der wil ik met enkele voorbeelden aangeven hoe Howe 
de verklaringen van Som bart relativeert en opnieuw 
interpreteert. 
Howe toont zich allereerst niet onder de indruk van 
het argument als zou de afwezigheid van een feodaal 
verleden in de VS het socialisme hebben belemmerd. 
Het argument snijdt hier namelijk aan twee kanten: 
indien de VS een nieuwe natie zou zijn die zijn burgers 
een sterker gevoel van onafhankelijkheid en 'civic 
competence' (met uitzondering van de zwarte bevol
king!) zou hebben gegeven, dan zou juist dit grotere 
zelfvertrouwen de Amerikaanse arbeiders in staat 
gesteld moeten hebben om ook fermer voor hun rech
ten op te komen! 
Howe wijst er verder terecht op dat empirisch onder
zoek vraagtekens heeft gezet bij de vermeende grotere 
welvaart en sociale mobiliteit van de Amerikaanse ar
beider. Voldoende bewijs ontbreekt voor deze stellin
gen. Op grond van het beschikbare materiaal kan 
slechts vastgesteld worden dat een geschoolde arbei
der in de VS inderdaad beter betaald werd dan zijn col
lega in Europa, maar dat ongeschoolde arbeid in de 
VS vaak minder betaald werd. In de VS bestond en 
bestaat armoede, waarmee vergeleken de situatie in 
vele Europese landen slechts gunstig kan afsteken. 
De feiten zijn hier echter minder belangrijk dan de my
the: vele Amerikanen geloven dat ze grotere wel
vaarts- en mobiliteitskansen hebben dan in Europa. 
Deze 'myth of opportunity', ofwel de verwachting dat 
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ieder energiek individu in Amerika voldoende kansen 
zal krijgen, houdt de verbeelding van de Amerikanen 
nog steeds in hun ban, zelfs indien de sociale werke
lijkheid ermee strijdig is. Zo bleven vele, soms zwaar 
uitgebuite, immigranten toch hardnekkig geloven dat 
de nieuwe wereld in elk geval beter was dan de oude en 
zo niet voor henzelf, dan toch voor hun kinderen gro
tere mogelijkheden zou scheppen. Deze typische im
migrantenmentaliteit is zeker een sta-in-de-weg voor 
het socialisme geweest. Hierbij komt nog dat de ver
schillende, elkaar in korte tijd opvolgende immigratie
golven en de etnische verdeeldheid van de werkende 
bevolking de werkgevers vele exploitatiemogelijkhe
den hebben geboden. 
Ook het zogenaamde 'lure of the land' argument be
rust volgens Howe voor een belangrijk deel op een my
the, maar is daarom nog wel van psychologische bete
kenis. Vele Amerikaanse immigranten verkeerden in 
de illusie dat het mogelijk was om het vaak ellendig be
staan in de industriesteden van het Oosten te verruilen 
voor een vrij bestaan in het Westen. Terecht merkt hij 
overigens op dat deze verklaring moeilijk te rijmen 
valt met Sombart's 'roastbeef en appeltaart' argu
ment. Tenslotte sluit Howe zich gaarne aan bij de stel
ling dat het Amerikaanse tweepartijenstelsel de ont
wikkeling van een onafhankelijke derde socialistische 
partij heeft belemmerd . Maar het betreft hier juist een 
typisch obstakel uit de Amerikaanse politieke cultuur, 
dat in principe door menselijke wil en intellect te over
winnen zou zijn. Dat de Amerikaanse socialisten wei
nig verbeeldingsrijk zijn geweest en bij voorbeeld de 
kansen om de Democratische Partij te beïnvloeden 
niet of nauwelijks hebben benut , is hierboven reeds 
even aan de orde geweest. 

Wat nu? 
Het Amerikaanse socialisme is dus niet zozeer belem
merd door 'objectieve' of materiële factoren, maar 
heeft veeleer hinder ondervonden van een negatieve 
Amerikaanse politieke cultuur, die wordt gekenmerkt 
door het tweepartijenstelsel, de mythe van het Ameri
kaanse exceptionalisme en het door toedoen van het 
Stalinisme negatieve en ondemocratische imago van 
het socialisme. Bovendien is gebleken dat de Ameri
kaanse socialisten ook zelf met oogkleppen op hebben 
gelopen en, mede door intern geruzie, niet in staat zijn 
geweest om op de onmiddellijke politieke uitdagingen 
adequaat en creatief te reageren. 
Howe komt de eer toe de mythe van het zogenaamde 
Amerikaanse exceptionalisme overtuigend te hebben 
doorgeprikt. Er is geen reden om voorshands uit te 
sluiten dat het socialisme in de VS niet alsnog van de 
grond zou kunnen komen. Wel is duidelijk dat de 
Amerikaanse politieke cultuur een in de loop der tijd 
steeds grotere negatieve factor is geworden. De socia
listen hebben het echter deels zelf in eigen hand om 
hierin door intelligent en doelbewust handelen veran
dering te brengen. 
Het is jammer dat Howe zelf geen praktische conclusie 
verbindt aan deze lessen uit het verleden. Wellicht uit 
vrees nog meer op socialistische lange tenen te zullen 
trappen, blijft hij de lezer het antwoord schuldig op de 
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vraag: wat nu, Amerikaanse socialisten? Zijn histori
sche terugblik eindigt in de jaren dertig, zodat de laat
ste socialistische opleving in de jaren zestig en de hui
dige situatie onbesproken blijven. De Democratie So
cialists of America vormen thans nog een te verwaar
lozen factor in de Amerikaanse politiek, maar het zou 
interessant geweest zijn om van Howe te vernemen of 
zich in de naaste toekomst niet weer nieuwe kansen 
voor de Amerikaanse socialisten zouden kunnen voor
doen . Wat bij voorbeeld te denken van de huidige ver
regaande verrechtsing van de Amerikaanse samenle
ving en afbraak van de - in de VS toch al beperkte -
verzorgingsstaat, waarbij de Democratische Partij een 
erbarmelijke aanblik biedt? In plaats van het natuur
lijke tegenwicht tegen de plannen van President Rea
gan en zijn rechts fundamentalistische achterban te 
vormen heeft deze partij het geloof in zichzelf verloren 
en sommige democraten hebben zelfs geprobeerd om 
Reagan 'rechts' te passeren omdat volgens de opinie
peilers het Amerikaanse volk nu eenmaal zou ver
rechtsen. Een nieuwe grote sociaal-economische crisis 
is mijns inziens in de VS geenszins denkbeeldig. 
Zouden de Amerikaanse socialisten er niet goed aan 
doen om juist nu - en ditmaal eensgezind en doelbe
wust - te proberen het doen en denken van de aan 
zichzelf twijfelende Democratische Partij te beïnvloe
den? Zij zouden in samenwerking met de 'liberaIs' een 
belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het vinden 
van een geloofwaardig antwoord van de democraten 
op de uitdaging van het Reaganisme. Zichzelf van de 
Democratische Partij distantiëren zou slechts beteke
nen dat de socialisten zich voorlopig van het politieke 
bedrijf in de VS zouden blijven uitsluiten. Vanuit het 
perspectief van de Europese sociaal-democratie valt in 
elk geval te hopen dat de socialisten actief zullen bij
dragen aan het bieden van een tegenwicht tegen de po
litiek van Reagan, die Europa en de VS slechts verder 
uiteen doet drijven. Overigens lijken de Europese 
sociaal-democraten soms ook te geloven dat er aan de 
overzijde van de oceaan geen socialisme kan bestaan. 
Zij zouden de democratische socialisten in Amerika 
eens wat serieuzer moeten nemen. 
Deze actuele problemen worden helaas door Howe 
buiten beschouwing gelaten. Het tweede deel van zijn 
boek blijft overigens zeer leesbaar en bestaat uit een 
aantal meer theoretische essays die naar eigen zeggen 
bedoeld zijn als een bescheiden bijdrage tot de ver
nieuwing van de socialistische gedachte. Met dezelfde 
openhartigheid en intellectuele eerlijkheid waarmee 
hij eerder de zwakheden van het Amerikaanse socia
lisme blootlegde, komt Howe in deze essays tot de 
conclusie dat het socialisme nodig aan een grondige 
herziening en vernieuwing toe is . Als een eerste aanzet 
hiertoe toont hij de lezer 'een schets van een schets, 
blijmoedig gepikt uit recent werk van verscheidene 
schrijvers' . Howe blijkt vooral geboeid door de mo
dellen voor een democratisch socialisme, zoals uitge
werkt door Radoslav Selucki en Alec Nove. Beiden 
gaan ervan uit dat het democratisch socialisme niet 
kan functioneren zonder een meerpartijen democratie 
en een markteconomie, die evenwel gereguleerd dient 
te worden door de 'democratic polity'. Beide uit-

gangspunten zijn Howe uit het hart gegrepen omdat er 
zijns inziens geen ondemocratische weg naar het socia
lisme bestaat. De geschiedenis heeft immers geleerd 
dat ondemocratische methoden slechts kunnen leiden 
tot 'barbaarse aanfluitingen' van de socialistische ge
dachte. 
Overigens spaart Howe hier ook de Europese sociaal
democratie niet die weliswaar de welvaartsstaat heeft 
bevorderd, maar in het web der compromissen van de 
huidige politieke systemen in Europa het spoor naar 
het socialisme eveneens bijster zou zijn geraakt. De 
Europese sociaal-democratische partijen zouden vol
gens hem wat ' intellectueel vadsig' geworden zijn: so
cialisme is meer dan alleen het verdedigen van de wel
vaartsstaat en het opkomen voor de belangen van de 
zwakkeren. Een duidelijk idee of uitgewerkte visie op 
de toekomst van de socialistische samenleving zou 
vaak ontbreken. 
Howe schroomt tenslotte niet om de wrange vraag te 
stellen in hoeverre de socialistische gedachte, zelfs in
dien weer wat bijgepoetst in vergelijking tot het verle
den, zichzelf niet overleefd heeft. Bestaat er eigenlijk 
nog wel een socialistisch perspectief dat uitstijgt boven 
de overleving van de Europese sociaal-democratische 
partijen als gevestigde politieke instellingen? Howe 
kan zich zeer wel een beweging in de VS voorstellen die 
zou besluiten om het socialistische naamkaartje maar 
te laten vallen: waarom steeds weer te moeten uitleg
gen dat wij niet de samenlevingen wensen zoals thans 
bestaan in de Sovjet-Unie, Polen en Cuba? Van één 
ding toont Howe zich absoluut overtuigd: 'Wat ook 
het lot van het socialisme mag zijn, het verlangen naar 
een beter bestaan waarvan zijn gedachtengoed en 
strijd de uitdrukking vormen, zal altijd opnieuw naar 
boven komen.' 

Robert Serry was tot voor kort verbonden aan de Ne
derlandse permanente vertegenwoordiging bij de Ver
enigde Naties; thans werkzaam bij het ministerie van 
Buitenlandse Zaken. 

Pen op Papier 

De zaak Hermans/Amsterdam 

De onjuistheid van het commentaar van Paul Kalma 
in SenD van november 1986 op de zaak Hermans
Amsterdam blijkt vooral uit zijn zin: 'Er is geen prin
cipieel verschil tussen een kroegbaas die zijn klanten 
op grond van hun ras selecteert, en een gemeente-
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bestuur dat schrijvers met afwijkende opvattingen wil 
weren.' Het gaat bij Hermans namelijk niet om zijn 
ras of welke andere eigenschap dan ook waar hij niets 
aan kan doen. Er zijn ook geen bezwaren tegen wat 
Hermans als schrijver zegt, dus wat hij in zijn literaire 
werk aan opvattingen brengt. Verder is mij nergens uit 
gebleken, dat het Amsterdamse gemeentebestuur Her
mans uit de stad wil weren. 
Het betreft de particulier Hermans, die over de rassen
discriminatie in Zuid-Afrika een mening ventileert, 
die maatschappelijk en politiek abject is en geheel in 
strijd met wat in artikel Ivan onze Grondwet staat. 
Daarbij komt nog, dat hij zich door het Apartheidsre
gime van Zuid-Afrika laat fêteren. Niemand wil deze 
particulier het recht ontzeggen dergelijke opvattingen 
er op na te houden, noch hem als schrijver verbieden 
te schrijven wat hij in die kwaliteit wil produceren. 
Het gaat om de vraag of in Nederland iemand die er 
maatschappelijk en politiek meningen op na houdt, 
die volstrekt strijdig zijn met het karakter en de geest 
van onze samenleving zoals die in de Grondwet zijn 
vastgelegd, gebruik mag maken van onze gemeen
schapsvoorzieningen. 
Wel heeft Paul Kalma gelijk als hij zegt, dat het om de 
politieke en intellectuele integriteit van onze partij 
gaat. Daarom neig ik er toe het Amsterdamse gemeen
tebestuur gelijk te geven dat het Hermans het recht wil 
ontzeggen van de gemeenschapsvoorzieningen ge
bruik te maken. Daarmee is Hermans beslist niet de 
ruimte, de mogelijkheid en de gelegenheid ontnomen 
zijn opvattingen te hebben en te uiten. 

Joh.S. Wijne, Utrecht 
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Naschrift 

Voor een deel kan ik Wijne's redenering niet goed vol
gen. Hij stelt dat discriminatie alleen maar betrekking 
kan hebben op eigenschappen 'waar (iemand) niets 
aan kan doen', en definieert zo bij voorbaat weg wat 
hier nu juist in het geding is: discriminatie op grond 
van politieke overtuiging, in dit geval van een wat an
dere opvatting over Zuid-Afrika dan in linkse kring 
gebruikelijk. Hij wil de particulier, niet de kunstenaar 
Hermans treffen, maar verklaart zich vervolgens ac
coord met een beleid dat zich wel degelijk tegen de 
kunstenaar richt (tentoonstellingen, literaire voor
drachten). 
Voor zover ik Wijne wèl kan volgen, slaat de schrik me 
om het hart. 'Het gaat om de vraag of in Nederland 
iemand die er maatschappelijk en politiek meningen 
op na houdt, die volstrekt strijdig zijn met het karak
ter en de geest van onze samenleving zoals die in de 
Grondwet zijn vastgelegd, gebruik mag maken van 
onze gemeenschapsvoorzieningen.' Is dit een nieuwe 
norm waaraan Nederlandse burgers zich te houden 
hebben: niet alleen de wet eerbiedigen, maar ook han
delen conform 'het karakter en de geest van onze sa
menleving zoals die in de Grondwet zijn vastgelegd'? 
Gaat de regering of een gemeentebestuur uitmaken 
wat dat eigenlijk inhoudt, en op grond daarvan men
sen uitsluiten van gemeenschapsvoorzieningen? 
Ik hoop maar dat Wijne niet goed nadacht, toen hij 
zinnen als bovenstaande opschreef. 

Paul Kalma 



Vluchtelingen 

Onlangs kreeg een Turkse Koerd, veroordeeld tot vijf 
jaar gevangenisstraf voor communistische propagan
da, na zeven jaar dan toch toelating als asielgerechtig
de in Nederland. Zulke gevallen zijn de laatste jaren 
meer regel dan uitzondering. Er is dan ook iets funda
menteel mis met de Nederlandse gastvrijheid. 
De leden van het kabinet-Lubbers zetten daarvoor de 
toon, met hun uitspraken over 'ontmoedigings-be
leid', 'economische motieven' en 'frauduleuze asiel
aanspraken ' . Het parlement heeft vooral gezwegen. 
Behalve in de stelselmatige Kamervragen van klein
links blijkt van de zijde van de politieke partijen hoe
genaamd geen aandacht voor vluchtelingen. Dat de 
mensenrechten worden geschonden is duidelijk (vijf
tigduizend politieke gevangenen en voortdurende 
martelingen in Turkije), maar dat mag geen reden zijn 
voor de werkelijke of potentiële slachtoffers om hier 
hun heil te zoeken. Wie vlucht moet maar in de 'eigen 
regio' blijven, waar dat ook mag zijn voor een Turkse 
Koerd. 
De Partij van de Arbeid is er in het geheel niet in 
geslaagd om het beleid te wijzigen, als dat al de bedoe
ling was. In de Tweede Kamer heeft de PvdA nog wel 
eens voor een 'humanitaire' benadering gepleit. Maar 
als er opgetreden werd, was dat vooral als reactie op 
een al te boude bewering of bejegening van de rege
ring. 
De opvang van vluchtelingen is geen populaire zaak. 
Het kost geld en het eigen land wordt er niet direct be
ter van. Maar als je nog enig perspectief wilt bieden aan 
de miljoenen vluchtelingen die in uitzichtloze kampen 
verblijven, aan mensen voor wie de 'eigen regio ' geen 
enkele veiligheid biedt, aan de straatarme landen die 
bijna bezwijken aan hun vluchtelingenlast, dan zul je 
als rijk westers land enige ruimhartigheid moeten to
nen. En als de mensenrechten iets meer zijn dan alleen 
papier en retoriek, dan moet de veroordeling van de 
schendingen niet plotseling minder zwaar gaan wegen 
wanneer een geschondene hier z'n toevlucht zoekt. 
Op 30 maart, bij de behandeling van de nota Vluchte
lingenbeleid in de Kamer, zou de PvdA eindelijk iets 
meer kunnen doen dan een marginale rol spelen. Al
thans kan ze zich voornemen de erfenis van Van Heu
ven Goedhart en Verwey-Jonker niet te beschamen. 

Kees 81eichrodtiDaan 
8ronkhorst 
Beiden werken bij de afdeling 
Vluchtelingen van Amnesty 
International 
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Selectie van Kamerleden: kwalen en remedies 

Op 2, 3 en 4 april zal het 21e congres van de Partij van 
de Arbeid plaatsvinden. Op de agenda staan onder an
dere de voorstellen van het partijbestuur tot wijziging 
van de kandidaatstelJingsprocedure voor de Tweede
Kamerverkiezingen. Sinds het eind van de jaren zestig 
verloopt de kandidaatstelling in de Partij van de Ar
beid gedecentraliseerd. Op de verkiezing van de lijst
trekker na kan elk gewest geheel zelfstandig de kandi
datenlijst voor de eigen kieskring(en) vast stellen. Het 
partijbestuur wil met zijn voorstellen de autonome be
voegdheid van de gewesten gedeeltelijk aan banden 
leggen. In deze bijdrage wordt de kandidaatstellings
problematiek nader verkend en het voorstel van het 
partijbestuur kritisch tegen het licht gehouden. 
In de discussie over kandidaatstellingsprocedures ke
ren twee elementen telkens terug. Het eerste element is 
de zorg om het democratische gehalte van de procedu
re. Daarbij gaat het om vragen als: Welke personen of 
organen hebben het in de partij voor het zeggen bij de 
keuze van kandidaten? Heeft de basis van de partij 
voldoende invloed? Berust de zeggenschap in het kan
didaatstellingsproces niet bij een kleine elite in de par
tij? enzovoort. Het tweede element is de zorg om de 
kwaliteit van de Kamerfractie. Zijn de gekozen Ka
merleden van voldoende politiek gewicht? Is in de 
fractie voldoende spreiding van deskundigheden aan
wezig? Hoe is het gesteld met de binding van Kamerle
den met belangrijke maatschappelijke groeperingen, 
en met de verdeling naar o.a. geslacht,leeftijd en regi
onale herkomst? 
Beide aspecten zijn van belang voor het functioneren 
van een politieke partij . Enerzijds zal een partij die het 
democratisch ideaal hoog in haar vaandel heeft staan, 
zich er veel aan gelegen laten liggen de leden te betrek
ken bij de kandidaatstelling. Men zal proberen te 
voorkomen dat de selectie van kandidaten wordt gere
geld door een kleine elitegroep binnen de partij. An
derzijds is het voor een politieke partij die haar maat
schappelijke doelstellingen wil verwezenlijken van het 
grootste belang dat zij voor de uitvoering hiervan een 
fractie weet samen te stellen die goed tegen deze taak is 
opgewassen. Bij het maken van een vergelijking tussen 
'verschillende kandidaatstellingsprocedures dienen 
beide elementen, 'het democratisch gehalte ' en 'de 
kwalitatieve gevolgen voor de samenstelling van de 
fractie' in het oog te worden gehouden. 
De discussie hierover in de PvdA wordt beheerst door 
het begrippenpaar centralisatie/ decentralisatie. Alvo
rens nader op die discussie in te gaan, wil ik er op wij
zen dat, anders dan wel gesuggereerd wordt, het de
mocratisch gehalte van een kandidaatstellingsproce
dure niet zonder meer door decentralisatie gewaar
borgd wordt. Veel hangt wat dat betreft af van de 

openheid die de betreffende besluitvormende organen 
tegenover hun achterban betrachten; van het ontbre
ken van 'gesloten circuits', waarbij in informeel over
leg door een kleine groep van ingewijden de eigenlijke 
beslissingen worden genomen. Evenmin mag zonder 
meer worden verondersteld dat de kwaliteit van de 
fractie automatisch gewaarborgd is bij centralisatie 
van de kandidaatstellingsprocedure . Het is heel goed 
mogelijk dat op landelijk niveau bij voorbeeld in een 
partijbestuur, belangentegenstellingen bestaan die bij 
de kandidaatstelling worden uitgevochten, en die het 
hanteren bij die gelegenheid van enigszins objectieve 
criteria bemoeilijken. 

Gedecentraliseerde kandidaatstelling 
In de jaren vij ftig en zestig verliep de kandidaatstelling 
in de PvdA gecentraliseerd. Het partijbestuur stelde in 
die jaren de eerste ontwerp-kandidatenlijsten op uit de 
voorlopige kandidaten die werden voorgedragen door 
de afdelingen , de Federatiebesturen en het partij
bestuur zelf. De partijraad stelde daarna de ontwerp
kandidatenlijsten definitief vast. Vervolgens werden 
de partijleden uitgenodigd over de definitieve volgor
de van de kandidatenlijsten te stemmen. Ieder lid 
mocht daarbij zelf de door hem of haar gewenste volg
orde van kandidaten aangeven . De uitslag van deze 
stemming was bepalend voor de definitieve volgorde 
van de kandidaten op de lijsten. I 
Hoewel de leden van de partij in deze procedure for
meel de beslissende stem hadden, bleek het partij
bestuur in de praktijk grote invloed uit te oefenen op 
de samenstelling van de Tweede-Kamerfractie. Het 
advies dat in eerste instantie door het partijbestuur 
werd uitgebracht was doorgaans van doorslaggevende 
betekenis. Dit was mede het gevolg van het feit dat de 
partijbestuursleden automatisch lid waren van de par
tijraad en daardoor ook in dit orgaan hun invloed 
konden laten gelden.2 

Halverwege de jaren zestig kwam er kritiek op de wijze 
waarop de kandidaatstelling in de PvdA verliep . Als 
onderdeel van de internationale democratiseringsbe
weging die meer medezeggenschap en meer participa
tie van burgers verlangde, ontstond in de PvdA in 
1966 de beweging die werd aangeduid als Nieuw
Links. Op aandringen van Nieuw-Links werd tegen 
het eind van de jaren zestig een uitgebreide discussie in 
de PvdA gevoerd over de kandidaatstellingsprocedu
re. Dit leidde er toe dat het Congres van 1969, op ad
vies van de commissie-Wieldraayer, tot invoering van 
de gedecentraliseerde kandidaatstelling besloot. De 
decentralisatie leidde niet alleen tot de beoogde ver
mindering van de invloed van het partijbestuur , maar 
had tevens gevolgen voor de samenstelling van de frac-
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tie. Met de delegatie van beslissingsmacht aan de ge
westen deed namelijk tevens het verschijnsel van de 
'regionale vertegenwoordiging' zijn intrede. 
In de nieuwe procedure konden de gewesten geheel 
zelfstandig een of meer kandidaat-Kamerleden kiezen. 
Daardoor zijn de gewesten de Kamerleden die via hun 
gewest in de Kamer werden verkozen als 'hun' ge
westelijke vertegenwoodigers gaan beschouwen. In 
het selectieproces is dan ook grote nadruk komen te 
liggen op de eis dat Kamerleden primair goede verte
genwoordigers van hun gewest moeten zijn . Dit blijkt 
er in de praktijk toe bij te hebben gedragen dat de ge
westen nieuwe Kamerleden vooral rekruteren uit de 
eigen omgeving en dan met name uit de kring van regi
onaal actieve partijleden. 
Dit betekent overigens niet dat alle Kamerleden zich 
ook primair in de Tweede Kamer voor de belangen van 
hun regio zullen inzetten. Een groep Kamerleden 
pleegt zich ondanks hun regionale verkiezing als 'lan
delijke' kandidaten ontplooien. Voor hun eventuele 
herverkiezing blijven ook zij echter afhankelijk van 
hun gewest en zullen ook zij zich naar dat gewest moe
ten blijven profileren. 
Door de grote nadruk die de gewesten bij de selectie 
van kandidaten leggen op de keuze van regionale ver
tegenwoordigers, krijgen andere selectiecriteria auto
matisch een lagere prioriteit. De gedecentraliseerde 
kandidaatstelling kan daardoor een beletsel zijn voor 
de vorming van een 'evenwichtig' samengestelde frac
tie. Dit heeft in opeenvolgende verkiezingsjaren geleid 
tot onvrede in de partij over de gedecentraliseerde 
kandidaatstellingsprocedure. Zo zou er in de Tweede
Kamerfractie sprake zijn van onvoldoende spreiding 
van deskundigheid en zou ook de verdeling naar bij 
voorbeeld geslacht of leeftijd te wensen overlaten. 
Verder worden volgens de critici te weinig kandidaten 
gekozen die binding hebben met bepaalde maatschap
pelijke groeperingen; dit vooral als gevolg van het feit 
dat te veel gerekruteerd wordt binnen de kring van het 
eigen gewest. 3 

De onafhankelijke commissie 
Om iets aan deze problemen te doen besloot het con
gres van 1981 tot instelling van een onafhankelijke 
commissie kandidaatstelling Tweede Kamer. Deze 
commissie functioneerde voor het eerst in de aanloop 
tot de verkiezingen van 1986. Het was haar taak de tot
standkoming van een nieuwe Tweede-Kamerfractie in 
goede banen te leiden. Tot de formele bevoegdheden 
van de commissie behoorde het ontwerpen van een, la
ter door de Partijraad vast te stellen, advies over de 
meest gewenste samenstelling van de Tweede
Kamerfractie. Verder noemde zij, ten getale van de 
helft van het aantal zittende Kamerleden, namen van 
nieuwe kandidaten die door haar voor het Kamerlid
maatschap geschikt werden geacht. Tenslotte voerde 
de commissie overleg met de gewesten en kon zij per 
gewest een kandidaat voor een verkiesbare plaats op 
de lijst aanbevelen. 
De commissie is na evaluatie van haar functioneren bij 
de kandidaatstelling van 1986 tot de conclusie geko
men dat haar optreden 'nauwelijks garant heeft kun-
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nen staan vopr het naar voren treden van personen 
met de maatschappelijke en bestuurlijke ervaring en 
de inhoudelijke inbreng waarom de fractie als geheel 
verlegen zit '. De oorzaak hiervan zoekt de commissie 
in het feit 'dat door de meerderheid der Gewesten een 
principieel "regionalistische" houding wordt ingeno
men. '4 

Het optreden van de commissie heeft dus niet kunnen 
verhinderen dat in de gewesten nog steeds primair be
lang wordt gehecht aan regionale vertegenwoordi
ging. Dat is op zichzelf ook niet verwonderlijk. De 
commisie had geen enkele dwingende bevoegdheid. 
Zij kon slechts haar overredingskracht gebruiken om 
de gewesten tot andere gedachten te brengen. Dat kan 
nauwelijks een effectief wapen genoemd worden als 
het wordt ingezet tegen gewesten die de bevoegdheid 
om 'eigen' vertegenwoordigers te kiezen, als de be
langrijkste verworvenheid van gedecentraliseerde 
kandidaatstelling beschouwen. Het primaat van de re
gionale vertegenwoordiging zal alleen teruggedrongen 
kunnen worden door aantasting van de sterke be
voegdheden die de gewesten bij de kandidaatstelling 
hebben. 
Of men het ook wenselijk vindt de regionale vertegen
woordiging terug te dringen blijft een subjectieve keu
ze die ieder voor zich, na afweging van de argumenten 
voor en tegen zal moeten maken. Het belangrijkste ar
gument dat pleit tegen regionale vertegenwoordiging 
is reeds aan de orde gesteld. Regionale vertegenwoor
diging brengt met zich mee dat de kandidaatstelling 
minder waarborgen biedt voor een evenwichtige sa
menstelling van de fractie, afgezien dan van een even
wichtige regionale spreiding. Inherent aan regionale 
vertegenwoordiging is ook dat niet altijd de meest ge
kwalificeerde personen in de fractie komen omdat er 
nu eenmaal altijd regio's zullen zijn met een overschot 
en regio's met een tekort aan gekwalificeerde mensen. 
Dat kan er in de praktijk toe leiden dat een kandidaat 
als Nora Salomons, die in een aantal gewesten hoog op 
de lijst werd geplaatst, toch buiten de boot valt omdat 
zij toevallig in de Kamer zitting had voor een gewest 
met een overschot aan kwaliteit. Indien men voor regi
onale vertegenwoordiging kiest zal men dit als bijko
mend verschijnsel moeten accepteren. 

De relatie kiezer-gekozene 
Een van de belangrijkste argumenten aangevoerd ten 
voordele van regionale vertegenwoordiging is dat het 
de relatie kiezer-gekozene versterkt. Mede gezien de 
belangrijke rol die dè massamedia in onze maatschap
pij vervullen, kan men zich echter afvragen of de kie
zer zich in deze tijd nog wel primair identificeert met 
de Tweede-Kamerleden die via zijn kieskring worden 
gekozen. Of is het toch zo dat een kiezer, gezien zijn 
regionaal gebonden belangen, zich eerder verbonden 
voelt met een kandidaat uit zijn eigen regio dan met de 
kandidaten uit andere regio's? Om dit te onderzoeken 
is de volgende vraag in het Nationaal Kiezersonder
zoek van 1986 opgenomen: 'Denkt u dat uw belangen 
beter worden behartigd in de Tweede Kamer door 
iemand afkomstig uit uw eigen streek van het land dan 
door iemand uit een andere streek, of denkt u dat het 
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voor de behartiging van uw belangen niet uitmaakt uit 
welke streek een kamerlid afkomstig is?' Van de kie
zers van de PvdA, die daarmee overigens niet afwijken 
van het beeld dat andere kiezers laten zien, geeft 84 
procent als antwoord dat het niet uitmaakt. De cijfers 
verschillen nogal per provincie, maar ook in de drie 
noordelijke provincies, waar de laagste percentages 
werden genoteerd, vindt nog altijd 69 procent van de 
PvdA-kiezers dat het niet uitmaakt of zij worden ver
tegenwoordigd door een kandidaat uit de eigen regio 
of door een kandidaat uit een andere regio. 
In het onderzoek naar 'Het intern functioneren van 
Nederlandse politieke partijen' dat aan de universiteit 
van Leiden wordt uitgevoerd, en waarbij ik zelf be
trokken ben, is een soortgelijke vraag aan een repre
sentatieve steekproef uit het ledenbestand van de 
PvdA gesteld . Van deze leden is 48 procent het oneens 
met de stelling dat hun belangen beter behartigd wor
den door iemand uit de eigen regio, terwijl 29 procent 
het daamee wèl eens is en 23 procent het daarmee eens 
noch oneens is. Zowel door de kiezers als de leden van 
de PvdA wordt dus kennelijk niet zoveel belang ge
hecht aan parlementaire vertegenwoordiging door 
iemand uit de eigen regio als wel wordt gesuggereerd. 
Er kunnen echter andere argumenten ten gunste van 
regionale vertegenwoordiging genoemd worden. Zo 
biedt het hebben van een eigen kandidaat in de Tweede 
Kamer de regionale partijorganisaties een belangrijk 
informatiekanaal met politiek Den Haag. Via hun Ka
merleden bijven de gewesten op de hoogte van de poli
tieke ontwikkelingen in de partij . Een ander argument 
dat in dit verband vermelding verdient, is dat regiona
le vertegenwoordiging kan bijdragen aan de participa
tiebereidheid op lokaal en regionaal niveau. Hoewel 
vaak kritiek wordt geleverd op het toedelen van verte
genwoordigende functies wegens bewezen diensten 
voor de partij, mag men niet vergeten dat het voor
houden van deze spreekwoordelijke kluif er toe kan 
bijdragen dat de benodigde menskracht in een gewest 
beschikbaar komt. Op basis van deze en andere argu
menten zal, zoals gezegd ieder voor zich tot een afwe
ging moeten komen over de wenselijkheid van regio
nale vertegenwoordiging. 
Door het partijbestuur wordt, blijkens de toelichting 
op haar voorstellen, veel belang aan regionale verte
genwoordiging gehecht. Toch wil zij dit verschijnsel, 
terwille van de vorming van een evenwichtig samen
gestelde fractie, in beperkte mate terugdringen. De 
vraag is of de methode die het partijbestuur gekozen 
heeft om dit te bereiken, wel effectief is en of het de
mocratisch gehalte van het kandidaatstellingsproces 
daardoor niet in gevaar komt. 

De voorstellen van het partijbestuur 
De voorstellen van het partijbestuur tasten het pri
maat van de gedecentraliseerde kandidaatstelling niet 
aan. Het partijbestuur wil de greep van de gewesten op 
de kandidaatstelling terugdringen via enkele aanpas
singen van de bestaande procedure. Kort gezegd ko
men de voorstellen hierop neer dat de kandidaatstel
ling in eerste instantie verloopt volgens het bekende 
patroon: het gewestelijk bestuur stelt een ontwerplijst 

op van kandidaten die zijn voorgedragen door de af
delingen of aanbevolen door de onafhankelijke com
missie. De gewestelijke vergadering stelt de lijst ver
volgens vast. Daarna toetst de onafhankelijke com
missie de kandidatenlijsten van de verschillende ge
westen aan het' Advies meest gewenste samenstelling 
Tweede Kamerfractie' . Indien zij oordeelt dat de 
lijsten niet voldoende aansluiten bij dit advies kan zij 
aan het partijbestuur voorstellen doen om een verkies
bare plaats op de kandidatenlijst toe te wijzen aan een 
door haar voorgedragen kandidaat. Een dergelijk 
voorstel kan de commissie alleen doen voor die ge
westen die bij de vorige verkiezingen minstens twee ze
tels in de wacht sleepten (de lijsttrekker niet meegere
kend) . De commissie kan zowel zittende als niet
zittende leden voordragen . Het partijbestuur kan de 
voorstellen overnemen of verwerpen; amendering is 
niet mogelijk . Op basis van de laatste verkiezings
uitslag zou het partijbestuur op deze wijze maximaal 
veertien plaatsen kunnen toewijzen (aan alle lijsten 
met uitzondering van Den Haag en Zeeland). 
In zijn toelichting noemt het partijbestuur een aantal 
voordelen van dit 'landelij ke' gedeelte in de procedu
re. Nadat de gewesten hun besluitvorming hebben af
gerond zullen de onafhankelijke commissie en het par
tijbestuur het geheel van de regionale lijsten kunnen 
overzien, waarna zij zich een oordeel kunnen vormen 
over het al dan niet ontbreken van bepaalde deskun
digheden in de toekomstige fractie . Ook kunnen zij re
kening houden met de herkenbaarheid en de represen
tativiteit van de fractie. Verder bestaat de mogelijk
heid om goed functionerende Kamerleden die door 
omstandigheden niet op een verkiesbare plaats zijn ge
komen, alsnog aan een dergelijke plaats te helpen . 
Tenslotte wordt als voordeel van de nieuwe procedure 
genoemd dat in de toekomst, als de PvdA aan de rege
ring heeft deelgenomen, niet meer, zoals in het verle
den wel is gebeurd, met bewindslieden langs de ge
westen geleurd hoeft te worden. 
Het voorstel van het partijbestuur roept een aantal 
vragen op. In de eerste plaats moet nog maar worden 
afgewacht of de voorgestelde procedure inderdaad tot 
een evenwichtiger samenstelling van de fractie leidt; in 
de inleiding tot dit artikel maakte ik daarover al een 
opmerking. Verder zitten in de procedure een aantal 
potentiële problemen. Zo lijkt het onvermijdelijk dat 
als gevolg van deze procedure conflicten zullen ont
staan tussen het partijbestuur en de gewesten, en wel 
vanwege het feit dat beide organen formele beslis
singsbevoegdheid hebben over de vaststelling van de
zelfde kandidatenlijst. Eerst wordt de lijst door het ge
west in zijn totaliteit vastgesteld en vervolgens kan het 
partijbestuur daar, op voorstel van de onafhankelijke 
commissie, nog eens verandering in aanbrengen. Dat 
moet in de praktijk wel tot conflicten leiden . De geko
zen constructie zit feitelij k zo in elkaar dat de gewesten 
ongestoord en onbelemmerd hun gang mogen gaan 
zolang zij niet te veel afwijken van de inzichten van de 
onafhankelijke commissie en het partijbestuur. Zou
den niet veel toekomstige ruzies voorkomen kunnen 
worden door meteen te kiezen voor een procedure 
waarbij een deel van de lijst decentraal en een deel cen
traal wordt vastgesteld? 
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Een ander probleem schuilt in de praktische uitvoer
baarheid van de gekozen procedure. Voor een belang
rijk deel zal die uitvoerbaarheid afhangen van de hou
ding die de gewesten in de procedure innemen. Wat 
voor een relatie zal bijvoorbeeld een Kamerlid dat te
gen de zin van zijn of haar gewest door het partij
bestuur op een verkiesbare plaats is gezet met dat ge
west kunnen opbouwen? De mogelijkheid bestaat dat 
deze kandidaat ook bij de volgende verkiezingen niet 
hoog op de gewestelijke lijst wordt gezet, al is het al
leen maar om te voorkomen dat er nog meer kandida
ten 'van hogerhand' aan het gewest worden toebe
deeld. Mocht dit op grote schaal plaatsvinden, dan be
tekent het dat de mogelijkheden tot het aanbrengen 
van wijzigingen in de samenstelling van de fractie in de 
praktijk klein zullen blijken te zijn. Bij volgende ver
kiezingen zullen de meeste landelijke plaatsen dan im
mers gereserveerd moeten blijven voor de personen 
die reeds in het verleden door het partijbestuur op de 
kandidatenlijsten zijn geplaatst. 
Zoals het partijbestuur zelf constateert in de toelich
ting op zijn voorstellen, zal telkens wanneer overwo
gen wordt een kandidaat aan een bepaalde lijst toe te 
wijzen, een afweging moeten worden gemaakt tussen 
de kwaliteiten van die kandidaat en de kwaliteiten van 
de kandidaat die daardoor uit de fractie zal verdwij
nen (dit is de kandidaat die op de gewestelijke lijst de 
laatste verkiesbare plaats inneemt) . Een enorm pro
bleem hierbij is dat de verkiezingsuitslag op het mo
ment dat deze afweging gemaakt wordt, niet vast 
staat, en het partijbestuur dus niet precies kan weten 
welke kandidaat door een eventuele toewijzing weg zal 
vallen. Er is weinig verbeeldingskracht voor nodig om 
te bedenken wat voor onverwachte en onbedoelde ge
volgen een bepaalde toewijzing kan hebben als de ver
kiezingsuitslag sterk zou blijken tegen te vallen. En 
wat te denken van een situatie waarin een gewest om 
tactische redenen besluit een van haar meest gewaar
deerde kandidaten op de laatste verkiesbare plaats te 
zetten? Dit zou het praktisch onmogelijk maken een 
kandidaat aan die kandidatenlijst toe te wijzen . Het is 
kortom hoogst twijfelachtig of de partijbestuurs
voorstellen in de praktijk voldoende mogelijkheden 
zullen bieden om het gewenste resultaat van een even
wichtig samengestelde fractie te bereiken. 

Democratisch gehalte 
Rest ons te kijken naar het democratisch gehalte van 
de klindidaatstelling indien de voorstellen van het par
tijbestuur zouden worden aangenomen. Het partij
bestuur is, zo blijkt uit de toelichting op haar voorstel
len, van mening dat het democratisch karakter van de 
kandidaatstelling in het 'landelijk' deel van de proce
dure gewaarborgd is 'daar de beslissingsbevoegdheid 
blijft berusten bij een democratisch gekozen en te con
tro/eren orgaan: het partijbestuur'. De verkiezing van 
en de controle op het partijbestuur is een taak van het 
congres. Wat zal die controle echter in de praktijk 
kunnen betekenen? Het partijbestuur hoeft zijn 
besluiten niet ter goedkeuring aan enig ander orgaan 
in de partij voor te leggen. De verantwoording aan het 
congres zal dus plaats moeten vinden in een later sta-
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dium, zonder dat dit nog effect kan hebben op de 
reeds genomen besluiten. De afdelingen zullen hun 
eventuele onvrede over het handelen van het partij
bestuur eigenlijk alleen kunnen uiten via de verkiezing 
van het nieuwe partijbestuur. Probleem daarbij is dat 
het partijbestuur in het algemeen als eenheid naar bui
ten optreedt. De afdelingen weten niet welke stand
punten de individuele partijbestuursleden in de 
besluitvorming hebben ingenomen. Bovendien spelen 
ook tal van andere factoren in de verkiezing van par
tijbestuursleden een rol. De afdelingen zullen dus nau
welijks sancties kunnen verbinden aan eventuele on
vrede over de besluiten van het partijbestuur. Wat is 
dan nog de betekenis van een controlerende taak? 
Uit de toelichting op de voorstellen blijkt niet of is 
overwogen om de besluiten die het partijbestuur ten 
aanzien van de kandidaatstelling neemt, ter goedkeu
ring voor te leggen aan een ander orgaan in de partij, 
bij voorbeeld het congres. In de jaren zestig kon het 
partijbestuur niet geheel zelfstandig over de plaats van 
kandidaten op de lijst beslissen, en ook als men een 
vergelijking maakt met de gang van zaken in andere 
partijen is het ontbreken van een mogelijkheid om 
besluiten van het partijbestuur te corrigeren hoogst 
ongebruikelijk. Zo kan de algemene vergadering van 
de VVD bij tweederde meerderheid veranderingen 
aanbrengen in de kandidatenlijst die door de nationale 
verkiezingsraad is opgesteld. In het CDA wordt de 
kandidatenlijst opgesteld via een schriftelijke stem
ming door de afdelingen. Het partijbestuur van het 
CDA kan, op voordracht van de partijraad, voorstel
len doen aan het congres om wijzigingen in de lijst aan 
te brengen, maar deze voorstellen moeten wel bij twee
derde meerderheid door het congres worden aan
vaard. 
Een dergelijke procedure heeft natuurlijk wel zijn 
prijs. Op een tijdstip waarop weinig andere besluiten 
te nemen zijn moet een aparte vergadering bijeen ge
roepen worden. In het CDA en de VVD is het niet on
gebruikelijk van deze nood een deugd te maken door 
van de formele vergadering een massaal bezochte bij
eenkomst te maken waar het startsein van de campag
ne wordt gegeven. 

De conclusie kan niet anders zijn dan dat de congres
afgevaardigden van de PvdA voor een moeilijke keuze 
staan. Een afweging tussen de huidige procedure en de 
partij bestuursvoorstellen in hun ongewijzigde vorm is 
een afweging tussen een procedure waarin regionale 
vertegenwoordiging primair onderdeel uitmaakt van 
het selectieproces, en een procedure waarin meer na
druk wordt gelegd op de totstandkoming van een 
evenwichtig samengestelde fractie, maar waaraan de 
nodige problemen kleven . Het partijbestuur heeft ge
kozen voor het terugdringen van regionale vertegen
woordiging. De door het bestuur gekozen procedure 
zal in de praktijk echter tot conflicten aanleiding ge
ven. Gegeven de keuze die het partijbestuur heeft ge
maakt, had het waarschijnlijk beter voorstellen kun
nen doen voor een procedure waarin automatisch een 
deel van de lijst centraal en een deel decentraal wordt 
vastgesteld. Vervolg op pag. 88 
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Harddrugsbeleid in Nederland 
De plaats van de hulpverlening 

De harddrugsproblematiek blijft de gemoederen on
verminderd bezighouden. De aandacht die de kwestie 
krijgt in de media is overstelpend en opmerkelijk is 
ook het scala aan meningen en standpunten dat men 
krijgt voorgeschoteld . In het oog springt daarbij dat 
Nederland internationaal gezien een geheel eigen posi
tie lijkt in te nemen. Ons drugsbeleid moet voortdu
rend tegenover buurlanden worden verdedigd en om
gekeerd zijn de commentaren in onze pers op het be
leid van andere landen en zeker op de door president 
Reagan aangekondigde 'war on drugs' overwegend 
negatief. 
Maar ook binnen Nederland lopen de meningen over 
het te voeren beleid sterk uiteen. Eén van de kwesties 
waarbij dit het meest naar voren is gekomen is die van 
de heroïneverstrekking. De discussie hierover is enkele 
jaren geleden met grote felheid gevoerd. Eind vorig 
jaar leek het er even op dat deze discussie weer zou 
ontbranden, toen burgemeester Van Thijn van Am
sterdam in een interview zei voorstander te blijven van 
vrije verstrekking van heroïne. 1 Dit gebeurde echter 
niet. In de nota over het harddrugs beleid van de ge
meente Amsterdam van september jongstleden is het 
onderwerp blijven rusten. Men beperkte zich op dit 
punt tot de wat zure opmerking dat 'de discussie onder 
artsen rondom de verstrekking van het middel waar
aan men is verslaafd is doodgelopen op de constate
ring, dat men het medisch ethisch niet verantwoord 
acht aldus te handelen. Een alternatief werd echter 
niet geboden. '2 

Men kan het met het gemeentebestuur eens zijn dat 
deze discussie onbevredigend is verlopen . Voor het 
bestuur misschien omdat de plannen tenslotte door 
Den Haag werden afgewezen, maar meer nog is het te 
betreuren dat op een aantal belangrijke vragen geen 
duidelijk antwoord is gegeven. In het onderstaande 
wil ik op de kwestie terugkomen in een poging om en
kele antwoorden alsnog te formuleren. Dit dan niet 
zozeer om de discussie weer op te rakelen, maar vooral 
om van daaruit het harddrugsbeleid in het algemeen te 
bespreken en te pleiten voor meer duidelijkheid om
trent de plaats die de hulpverlening daarbinnen moet 
innemen. Gezien de soms precaire positie van de 
drugshulpverlening is daartoe wel aanleiding en men 
kan alleen maar verheugd vaststellen dat dit ook in de 
bovengenoemde gemeentelijke nota van september 
wordt geconstateerd. 
Vooraf is nog een enkele opmerking noodzakelijk. 
Waar in de titel sprake is van harddrugsbeleid in Ne
derland, zal het hier in eerste instantie over Amster
dam gaan. Het harddrugsprobleem is in de grote ste
den en onder hen in Amsterdam wel het meest nij
pend. Dit heeft deze stad bij het zoeken naar oplossin-

gen min of meer noodgedwongen in een voortrekkers
rol geduwd, waarbij gezegd moet worden dat 
sommigen, in de meer onconventionele tradities van 
de stad, deze rol met graagte op zich hebben genomen. 
In ieder geval komen de dilemma's van het hard
drugsprobleem in Amsterdam het duidelijkst aan de 
oppervlakte en zij kunnen dan ook het best aan de 
hand van de situatie in deze stad worden besproken. 

Het Amsterdamse hulpverleningssysteem 
Op de meeste plaatsen in Nederland zijn inmiddels 
methadonprogramma's voor verslaafden opgezet. Zij 
worden meestal beheerd door een Consultatiebureau 
voor Alcohol en Drugs (CAD) en zijn ook veelal ge
richt op behandeling van de verslaving, dus op afkic
ken. Ook in Amsterdam was in de jaren zeventig het 
CAD de eerste instantie die methadon verstrekte aan 
een kleine groep verslaafden. Daarnaast ontstonden 
er particuliere instellingen voor maatschappelijke 
hulp aan verslaafden. De geweldige toename van de 
drugsproblematiek aan het eind van de jaren zeventig 
bracht de gemeente er echter toe onder eigen beheer 
een grootschalig en laagdrempelig methadonverstrek
kingsprogramma op te zetten. Dit is het inmiddels be
kende 'wijkposten en bussen systeem', dat door de 
GG&GD wordt beheerd en de spil genoemd mag wor
den van een gedifferentieerd hulpaanbod voor ver
slaafden, dat loopt van huisarts tot aan gezinstherapie 
en van methadonbus tot aan afkickkliniek . 

Het systeem is uitgegroeid tot een wel bijzondere 
vorm van drugshulpverlening. Voortdurend wordt 
aan twaalfhonderd tot vijftienhonderd verslaafden 
methadon verstrekt en medische en maatschappelijke 
hulp verleend. Per jaar worden zo plusminus vijfdui
zend verschillende verslaafden gezien, bij een geschat 
totaal aantal van zes tot tien duizend. Hierbij staat 
niet het afkicken als doelstelling op de voorgrond, 
maar het streven om te komen tot regulering van 
drugsgebruik en een sociaal meer aanvaardbare le
venswijze. Het bereiken van grote groepen verslaaf
den heeft als voordeel dat gevallen van ziekte, zelfver
waarlozing en dergelijke snel worden herkend en 
vroegtijdig ingrijpen mogelijk is. Voor deze benade
ring is inmiddels het begrip 'epidemiologisch model' 
ingeburgerd. 3 

Plannen voor heroïneverstrekking 
Toen dit hulpverleningssysteem enige jaren functio
neerde ontstond het plan om het als extra taak de ver
strekking van heroïne te geven. 4 Belangrijk moment 
was het verschijnen van een nota van de PvdA-fractie 
van de Amsterdamse gemeenteraad bij monde van 
Van Dijk en Cnoop Koopmans in 1983. 1 Hierin werd 
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heroïneverstrekking op grote schaal onder verant
woordelijkheid van artsen aanbevolen, op basis van 
argumenten die voornamelijk waren ontleend aan het 
open bare-ordepro bleem. 
Vervolgens kwamen B&W van Amsterdam in decem
ber 1983 met een voorstel om aan twaalfhonderd ge
bruikers heroïne te gaan verstrekken. 6 Zij namen 
enige afstand van de PvdA-raadsfractie door meer na
druk te leggen op het gezondheidsaspect. B&Wont
kenden later ook dat het verstrekkingsplan zich ten 
doel stelde om de criminaliteit te verminderen 7, maar 
dit werd wel enigszins weersproken door de indica
tiestelling voor verstrekking: het als verslaafde twee of 
meer keren gearresteerd zijn. 
Het was over dit punt dat grote commotie ontstond, 
zowel in de media als binnen de medische wereld en 
ook bij de GG&GD, die de verstrekking zou moeten 
gaan uitvoeren. Het duurde dan ook even voordat de 
GG&GD met een reactie kwam. In september 1984 
deed zij het voorstel om bij wijze van experiment eerst 
aan vijf, later aan maximaal vijftig ernstig zieke ver
slaafden heroïne te gaan verstrekken, met als doelstel
ling hen tot een regelmatiger leven en daarmee tot be
handeling van hun levensbedreigende ziekten te bren
gen. Dit voorstel werd door mij medeverdedigd. 8 Het 
is opmerkelijk dat het, hoewel het in niets leek op het 
oorspronkelijke voorstel, integraal door B&W werd 
overgenomen in de gemeentelijke Nota Harddrugs 
van december 1984.9' Dit, en het feit dat de GG&GD 
toch met een voorstel was gekomen, maakt duidelijk 
hoezeer gemeentebestuur en GG&GD op dit punt van 
elkaar afhankelijk waren. Overigens kon ook dit 
voorstel, hoe gematigd ook, in Den Haag geen genade 
vinden. In de loop van 1985 werd de toestemming voor 
het plan geweigerd. 
Achteraf gezien kan men zeggen dat de (terechte) 
angst van de GG&GD om voor openbare-ordeproble
men te worden ingeschakeld tot een voorstel heeft ge
leid dat politiek op dat moment wel afdoende was, 
maar dat in de discussie over heroïneverstrekking wei
nig verhelderend heeft gewerkt. Heroïne moest plotse
ling worden gezien als een geneesmiddel, met alle be
perkende consequenties van dien. Ook werd voedsel 
gegeven aan allerlei onprettige speculaties over heroï
neverstrekking als een vorm van stervensbegeleiding. 
En tenslotte werden de bezwaren tegen de oorspronke
lijke plannen van B&W niet duidelijk uiteengezet. 
Wel is natuurlijk de kwestie van de ernstig zieke ver
slaafd;: voor een GG&GD zeer wezenlijk, maar het is 
in dit verband een zijspoor, hoogstens goed voor een 
enkele individuele indicatiestelling. Artsen hebben in 
een dergelijk geval altijd de vrijheid om heroïne voor 
te schrijven, al zouden zij op dit moment hiervoor 
waarschijnlijk tuchtrechtelijk worden vervolgd. 

Moeten artsen heroïne gaan verstrekken? 
Mijns inziens verdient de vraag of artsen op grote 
schaal heroïne kunnen gaan verstrekken een duidelij
ker antwoord. Daarbij ga ik ervan uit, dat heroïne 
moet worden gezien als een genotmiddel. 10 

Wettelijk zijn artsen de enigen die heroïne mogen 
voorschrijven. Dit is echter onvoldoende reden om het 
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ook te doen . Er moet ook een medische reden zijn, een 
'indicatie', een omstandigheid waardoor de arts zijn 
handelen als medisch herkent. Dit is in het algemeen 
het geval als het gaat om behandeling of verlichting 
van een ziekte of een symptoom. Op dit punt schieten 
de argumenten van de voorstanders van verstrekking 
tekort. Zowel de nota van de PvdA-raadsfractie als de 
gemeentelijke nota's komen niet verder dan dat het 
wettelijk noodzakelijk is artsen de verstrekking te la
ten uitvoeren en verder ook wenselijk omdat zij erva
ring met het probleem hebben. Vooral in de PvdA-no
ta staat dit in schril contrast met het overigens bagatel
liseren van de medische problemen rondom drugs
verslaving. 1 1 

Op dit punt komt natuurlijk wel de vraag op wat dan 
het verschil is tussen verstrekking van heroïne en van 
methadon, dat immers door artsen op grote schaal 
wordt voorgeschreven en evenzeer een opiaat is. Hier 
zijn van belang de verschillen in werking tussen de 
beide stoffen . Methadon is een langwerkend middel, 
dat door de mond kan worden ingenomen. Het 
bestrijdt effectief de onthoudingsverschijnselen van 
heroïne, maar het veroorzaakt in tegenstelling daar
mee geen roes. Het geeft de verslaafde zo de mogelijk
heid het roeszoekend gedrag met alle complicaties van 
dien te doorbreken. Iedereen weet dat dit lang niet al
tijd lukt, maar dat is niet wezenlijk. Medisch handelen 
wordt vaak gerechtvaardigd door een verwachting, 
zelden door een zekerheid. Maar in medisch opzicht is 
het natuurlijk onzin om roeszoekend gedrag te bestrij
den met een roesverwekkend middel zoals heroïne. 
Hieruit volgt niet dat het gebruikers van heroïne zo 
moeilijk mogelijk gemaakt moet worden om aan het 
middel te komen, het is alleen een pleidooi om de ver
antwoordelijkheid voor het gebruik ten alle tijde bij de 
gebruiker zelf te laten. De hulpverlener moet deze niet 
met hem gaan delen . 
De problemen waarin men verzeild raakt wanneer 
men als hulpverlener deze verantwoordelijkheid wel 
met de gebruiker gaat delen zijn onder anderen be
schreven door Hartnoll naar aanleiding van de erva
ringen in Engeland en door de Nederlandse arts Ha
vas. Hartnoll, een psycholoog verbonden aan de kli
nieken in Londen waar heroïne werd verstrekt aan op
genomen verslaafden, geeft een aantal redenen 
waarom het percentage cliënten dat heroïne kreeg 
zakte van tachtig in 1968 tot zeven in 1981. De hulp
verleners, die zagen hoe veel verslaafden hun chaoti
sche leven gewoon voortzetten, begonnen zich af te 
vragen 'ofze niet door 't verschaffen van verslavende 
middelen aan verslaafden in feite een situatie vergoe
lijkten en voortzetten die ze beroepshalve en moreel 
aan de kaak zouden moeten stellen '.12 Ook Havas had 
dergelijke ervaringen. Hij werkte bij het HUK in Am
sterdam en verstrekte daar inspuitbare morfine en am
fetaminen aan een vijftal verslaafden. Opgegroeid in 
deze 'aanvaardende leerschool' betekende deze ver
strekking ook voor hem een grote morele druk. Hij 
stelt: 'Door de beslissing over de beschikbaarheid van 
een genotmiddel in de handen van de hulpverlening in 
het algemeen te schuiven, creëer je een begripsverwar
ring en een taakvervuiling die op den duur niet accep-
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tabel zal blijken te zijn. '13 Tenslotte leert de ervaring 
in de nu bestaande methadonprogramma's, waar men 
deze begripsverwarring in het algemeen wel weet te 
vermijden, hoe groot en moeilijk te hanteren de druk 
op hulpverleners ook daar al kan zijn . 14 De conclusie 
moet zijn dat hulpverleners C.q. artsen niet over moe
ten gaan tot het verstrekken van heroïne op welke gro
tere schaal dan ook. 

Legalisering 
Zoals gezegd, wanneer er geen reden is voor artsen om 
heroïne te gaan verstrekken, volgt daaruit niet dat het 
middel moeilijk verkrijgbaar moet blijven. De meest 
consequente oplossing zou zijn legalisering, dat wil 
zeggen een verkoopsysteem vergelijkbaar met dat van 
alcohol. Zo goed als niemand verdedigt deze oplos
sing. Het is waarschijnlijk mede uit angst voor de ge
volgen ervan, dat men artsen de verantwoordelijkheid 
wil laten houden. 
Nu is een discussie over legalisering van heroïne (ik be
perk me hier voor het gemak maar tot dit middel) al
tijd een wat onwezenlijke zaak, omdat de internatio
nale verdragen waaraan Nederland is gehouden en 
meer misschien nog wel het internationale klimaat dit 
ten ene male uitsluiten . Toch maakt de onhaalbaar
heid van de zaak bestudering van de wenselijkheid nog 
niet zinloos . Legalisering zou zijn prijs hebben, de 
vraag is echter of deze niet gunstig zou afsteken bij de 
prijs die voor het huidige beleid wordt betaald. I S 

De bezwaren tegen legalisering liggen op het gezond
heidskundige en op het politiek-ethische vlak. Wat het 
eerste betreft is een toename te verwachten zowel van 
het aantal verslaafden als van het aantal gevallen van 
dood door overdosering. Dit is minder dramatisch 
dan het misschien lijkt. In het beleid rondom alcohol 
en tabak zijn er precedenten, waarbij blijkt dat de 
maatschappij bereid is in dit opzicht een zeer hoge 
prijs te betalen. 
Het is echter niet reëel de te verwachten problemen 
wat dit aangaat te bagatelliseren. Hieraan maakt met 
name de genoemde nota van de PvdA-raadsfractie 
zich schuldig. Daarin worden uitvoerig Berridge en 
Edwards aangehaald. Deze schrijvers maken in een 
bespreking van de situatie in Engeland in de vorige 
eeuw, toen opium daar vrij verkrijgbaar was, aanne
melijk dat het opiumgebruik weinig problemen ver
oorzaakte en ook geen aanleiding gaf tot overmatig 
veel verslaafden. 16 Hun boek vormt wat dit aangaat 
inderdaad fascinerende lectuur, maar er valt ook in te 
lezen hoe er een toch aanzienlijke sterfte was door 
overdosering. In de jaren 1860 waren er steeds hon
derd tot honderdveertig gevallen per jaar onder vol
wassenen en daarnaast bijvoorbeeld in 1868 nog eens 
19,3 sterfgevallen per miljoen kinderen onder de vijf 
jaar. Deze zaken worden in de PvdA-nota in het ge
heel niet genoemd! Te bedenken valt dan nog dat he
roïne een vele malen sterkere stof is dan opium. Niet
temin zouden de gevolgen van legalisering in dit op
zicht bestudeerd en geschat moeten worden, om dan 
ten opzichte van de huidige situatie een nieuwe afwe
ging te kunnen maken. 
Een ander bezwaar tegen legalisering zou kunnen lig-

gen in het politiek-ethische vlak. In het Engeland van 
de vorige eeuw werd opium vooral gebruikt door de 
arme arbeiders- of boerenbevolking om kwaaltjes 
waarvoor geen medische zorg beschikbaar was te 
bestrijden, om in de éénkamerwoningen de huilende 
baby rustig te houden of gewoon om het moeizame be
staan wat draaglijker te maken. Een vergelijking met 
de huidige situatie is hier mogelijk, waar men in de me
thadonprogramma's vooral werkeloze jongeren met 
een lage opleiding en slechte huisvesting kan tegenko
men. Het zijn vaak zwakke schouders die deze last tor
sen. Ik wil niet stellen dat ze daarom niets aan hun ver
slaving kunnen doen, integendeel, en ook niet dat deze 
problemen dan eerst maar voor hen moeten worden 
opgelost, maar het is natuurlijk even bedenkelijk om 
hen de bedrieglijke uitweg uit hun zorgen als het ware 
aan te bieden. 17 

Men kan niet anders dan vaststellen dan dat het een 
lastige, complexe materie betreft, die vooralsnog geen 
eensluidende conclusies toelaat. Zolang past het om 
voorzichtig en genuanceerd te redeneren . IS 

Harddrugsbeleid en AIDS 
Uit het voorgaande mag blijken dat aan een verder
gaande liberalisering van het harddrugsbeleid wel veel 
haken en ogen zitten, maar dat de discussie daarom
trent toch gevoerd moet worden. In dit verband is er 
de laatste tijd een factor ontstaan, die op deze discus
sie versnellend kan gaan werken. Het AIDS-pro
bleem, met zijn duidelijke vertakkingen naar het hard
drugsprobleem, heeft ook internationaal de autoritei
ten ervan doordrongen dat het menens is en het doet 
hen openstaan voor andere visies. Zo was het allang 
bestaande Amsterdamse systeem voor het omruilen 
van spuiten altijd erg omstreden, tot er nu door de mo
gelijke preventieve werking ervan op besmetting met 
het AIDS-virus opeens internationaal grote belang
stelling voor ontstaat. 
Ook de heroïneprostitutie komt hernieuwd in de aan
dacht, nu zoveel verslaafde prostituees seropositief 
blijken te zijn en het virus dreigen te verspreiden onder 
grote bevolkingsgroepen. Een voorbeeld van de dis
cussie die dit losmaakt is de polemiek die onlangs in 
NRC-Handelsblad werd gevoerd . De viroloog Goud
smit l9 stelde dat aan verslaafde prostituees heroïne 
moet worden verstrekt als een soort quarantainemaat
regel, vergelijkbaar met een werkverbod op medische 
gronden aan bijvoorbeeld een kok met paratyfus. Zo
wat de hele Amsterdamse hulpverlening viel over hem 
heen, waarbij men betoogde dat de prostituees hier
door niet van hun werk zouden worden afgehouden . 
Ik wil me hierin nu niet mengen , maar alleen opmer
ken dat Goudsmits argument wel medisch is. Als aan
nemelijk is dat heroïneverstrekking aan deze groep 
verspreiding van het AIDS-virus kan voorkomen, dan 
valt voor artsen te overwegen ertoe over te gaan. 

Harddrugsbeleid 
Moet er dus nagedacht worden over veranderingen in 
het harddrugsbeleid op de lange termijn, daarmee is 
nog niet aangegeven hoe het er op de korte termijn uit 
zou moeten zien. Ik zou hier willen aansluiten bij het 
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betoog van Engelsman en Wever van februari 1986. 20 

Beiden zijn beleidsambtenaar voor het drugsbeleid 
van het Ministerie van WVC. Zij schreven hun artikel 
op persoonlijke titel en konden daardoor enkele lijnen 
verder doortrekken, die in een rapport van de Interde
partementale Stuurgroep A1cohol- en Drugbeleid van 
1985 al waren uitgezet. 2 I Het is opmerkelijk dat in dit 
rapport van overheidswege twijfels werden geuit aan 
het gevoerde beleid en dat er onderscheid werd ge
maakt tussen primaire en secundaire problemen van 
drugsgebruik. Primaire problemen zijn dan bij voor
beeld de gezondheidsproblemen die de gebruiker 
krijgt door het gebruik, secundaire problemen zijn die 
welke ontstaan door de context waarin het gebruik 
plaatsvindt. Deze context wordt bepaald door het ge
voerde beleid rondom de drug . In de huidige situatie 
ontstaan hierdoor openbare-ordeproblemen, crimina
liteit, prostitutie en verstopping van het justitiële ka
naal. 
Engelsman en Wever knopen hierbij aan en overwe
gen tenslotte ook de mogelijkheid van legalisering als 
alternatief. Zij stellen dat de nadelen daarvan waar
schijnlijk kleiner zullen zijn dan die van het huidige 
beleid, om vervolgens snel te constateren dat er inter
nationaal voor deze optie geen enkele steun te ver
wachten is. Zij verdedigen dan een pragmatisch com
promis, namelijk 'normalisering'. Door een 'ontstig
matisering van gebruikers' en een 'culturele integratie 
van drugsproblemen' zouden verslaafden meer en 
meer als normale mensen kunnen worden gezien. Zij 
hebben weliswaar ernstige problemen, maar kunnen 
daarbij zakelijk en zonder moralisering worden gehol
pen en ook even zakelijk worden aangesproken op on
maatschappelijk gedrag. 
Dit alles staat niet ver af van wat door de gemeente 
Amsterdam sinds jaar en dag als beleid wordt gevoerd 
en deze stad kan in dit opzicht zeker een voorbeeld
functie hebben. Dit geldt dan bij voorbeeld het inder
daad zakelijk opgezette hulpverleningssysteem, met 
de belangrijke plaats die daarin door de huisarts wordt 
ingenomen, maar ook het liberale vervolgingsbeleid 
ten aanzien van bezit van drugs voor eigen gebruik. 22 

Een beleid met deze uitgangspunten kan waarschijn
lijk leiden tot de best haalbare oplossing voor dit mo
ment. 
In internationaal opzicht lijkt het mij van groot belang 
dat Nederland zich in zijn drugsbeleid niet verder van 
zijn buurlanden isoleert. Ook hier ligt een argument 
tegen heroïneverstrekking. 'Zendingsdrang is onge
wenst' schrijven Engelsman en Wever. Inderdaad, 
maar wat wel nodig is, is ·het zakelijk naar voren bren
gen van de resultaten van het nu in Nederland gevoer
de beleid. Engelsmans eigen missie naar het Europese 
Parlement in oktober jongstleden is daarvan een goed 
voorbeeld. Hij kon daar vertellen dat, ondanks het li
berale softdrugbeleid, het cannabisgebruik in Neder
land laag is en ook nog dalende. Gelukkig bleef er in 
Straatsburg althans nog enige ruimte voor dit soort 
opvattingen. 23 Ook premier Lubbers kon op de Euro
pese Top van december '86 in Londen enig begrip ver
werven voor het Nederlandse drugsbeleid. 24 Alleen zo 
kan in het buitenland een meer rationele aanpak wor-
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den bevorderd, zonder welke uiteindelijk ook in ons 
land grote beleidswijzigingen ondenkbaar zijn . 
Het is dus essentieel dat er cijfers komen die een en an
der verder ondersteunen. Hier ligt voor Amsterdam 
een belangrijke en tot nu toe verwaarloosde taak . Het 
mag er dan wel naar uitzien dat drugsgebruikers er in 
Amsterdam lichamelijk en geestelijk beter aan toe zijn 
dan elders en ook dat ze minder vaak overlijden, be
wezen is dit niet. 2S Aan de evaluatie van de hulpverle
ning dient dus veel meer aandacht te worden gegeven, 
om wille van zichzelf, maar vooral om in de interna
tionale discussie uiteindelijk niet zonder argumenten 
te staan. 

Hulpverlening 
Tenslotte moet worden teruggekomen op de plaats die 
de hulpverlening in dit geheel moet innemen. In de ge
meentelijke Nota Harddrugsbeleid van september '86 
worden behartenswaardige opmerkingen gemaakt 
over een gewenste verzakelijking van de drugshulpver
lening. Een nieuwe duidelijkheid wordt bepleit over 
'de rechten en plichten van hulpverlener en cliënt' me
de in het licht van mogelijke grensvervaging tussen 
drugshulpverlening en drugsscene. Dit risico bestaat 
inderdaad, maar het zal na het bovenstaande niet ver
bazen, dat ik deze duidelijkheid evenzeer zou willen 
bepleiten ten aanzien van mogelijke grensvervaging 
naar de andere kant, namelijk die tussen hulpverle
ning en openbare-ordebeleid. 
Nu geeft de genoemde nota wat dit aangaat geen reden 
tot ongerustheid. Er wordt onverminderd uitgegaan 
van de problematiek van de individuele verslaafde en 
van de noodzaak om voor hem of haar de risico's van 
het gebruik zoveel mogelijk te beperken. Wel is het na
tuurlijk zo dat de bereidheid van het gemeentebestuur 
om hiervoor zoveel geld beschikbaar te stellen voor 
een belangrijk deel voortkomt uit de hoop zo ook het 
openbare-ordeprobleem gunstig te beïnvloeden en dit 
is, hoewel niet aangetoond, waarschijnlijk ook wel het 
geval. Voor de drugshulpverlening blijft echter aldus 
een werkbare situatie bestaan. 
Dit betekent wel dat de hulpverlening afstand moet 
nemen van de in de genoemde PvdA-fractienota en 
ook door Cohen 26 verdedigde stelling dat het pro
bleem voor een verslaafde niet in hemzelf zit, maar in 
het feit dat de heroïne zo duur is, met de daaraan ver
bonden conclusie dat hulpverleners zich het meest nut
tig kunnen maken door heroïne te gaan verstrekken. 
Lukt het de drugshulpverlening echter hierin haar po
sitie duidelijk te bepalen, dan kan zij naar het Amster
damse model een onmisbare schakel zijn in een beleid 
gericht op normalisering van het drugsprobleem en 
zijn er zelfs mogelijkheden om door verdere professio
nalisering het effect ervan te verhogen. 

Gedwongen behandeling 
Intussen blijft Amsterdam natuurlijk zitten met een 
groot openbare-ordeprobleem in de binnenstad, dat 
voor een belangrijk deel door verslaafden wordt ver
oorzaakt. Er zijn toenemende aanwijzingen dat het 
hierbij gaat om een relatief kleine groep, die door de 
hulpverlening niet bereikt wordt en met wie justitie 
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geen raad weet. Hernieuwd gaan stemmen op voor ge
dwongen behandeling en het is inderdaad de vraag of 
hier voor de hulpverlening een taak ligt. 
Er moet hierbij onderscheid worden gemaakt tussen 
gedwongen verslavingsbehandeling en gedwongen 
psychiatrische behandeling. Van het eerste verwacht 
ik niet veel. Justitie kan natuurlijk een verslaafde de 
kans geven tijdens detentie een behandelingsprogram
ma voor zijn verslaving te volgen, maar dit heeft toch 
alleen zin op basis van vrijwilligheid. Anderzijds is er 
in de genoemde groep waarschijnlijk een flink aantal 
verslaafden met ernstige psychiatrische problematiek, 
die bij nader onderzoek zou voldoen aan de wettelijke 
eisen voor een In Bewaring Stelling, dat is gedwongen 
psychiatrische behandeling. 
Er ligt voor de drugshulpverlening zeker een taak om 
dit onderzoek te verrichten en om vervolgens pressie 
uit te oefenen op de psychiatrische instellingen om de
ze behandeling ook op zich te nemen. Ook hierdoor 
zal duidelijkheid worden gecreëerd: diegenen die aan 
de criteria niet voldoen zullen dan echt via de justitiële 
weg moeten worden aangepakt. 

Conclusies 
Er is alle reden om het in Nederland gevoerde relatief 
milde harddrugsbeleid voort te zetten en verder te ont
wikkelen in de richting van normalisering. Belangrijk 
onderdeel van een dergelijk beleid is een gedifferen
tieerde, op grote groepen verslaafden gerichte drugs
hulpverlening met onder andere laagdrempelige me
thadonprogramma's . 
In Amsterdam is deze vorm van hulpverlening het 
meest uitgekristalliseerd . Aan de hand van de discus
sie over heroïneverstrekking kan worden vastgesteld 
dat de pressie op een dergelijk hulpverleningssysteem 
om buiten haar grenzen te treden groot kan zijn. Het is 
daarom van essentieel belang de positie en verant
woordelijkheden van overheid, hulpverlener en cliënt 
duidelijk vast te stellen. 
Wat betreft de zaak van de heroïneverstrekking zelf 
moet worden gesteld dat hulpverleners c.q . artsen 
hiertoe niet moeten overgaan. Het lijkt dan ook ver
standig dat degenen binnen de PvdA, die hiervoor 
pleiten, hun streven laten varen. 
Aan de andere kant lijken er nog mogelijkheden om de 
drugshulpverlening verder te ontwikkelen en vooral is 
het nodig om onderzoek te doen naar de resultaten van 
haar werk . Dit om ook in internationaal verband het 
gevoerde beleid te kunnen verdedigen en mogelijk ook 
daar een meer rationele aanpak te kunnen bevorderen. 
Daarnaast zou de hulpverlening aan de openbare-or
deproblematiek nog een bijdrage kunnen leveren, 
door onder de overlast veroorzakende verslaafden die 
patiënten op te sporen die voor gedwongen psychiatri
sche behandeling in aanmerking komen, om vervol
gens ook te zorgen voor realisering van een dergelijke 
behandeling. 
Van legalisering van harddrugs kan voorlopig zeker 
geen sprake zijn gezien het internationale klimaat. 
Hoewel er veel voordelen van te verwachten zijn is het 
nog maar de vraag hoe deze zich zullen verhouden tot 
de nadelen, die vooral in gezondheidskundig opzicht 

ernstig zouden kunnen zijn. Zij zullen moeten worden 
geschat om een nadere afweging te kunnen maken. 
De conclusie moet zijn dat het harddrugsprobleem in 
de kern voorlopig onoplosbaar is. Er zijn echter nog 
wel openingen die tot verbeteringen zouden kunnen 
voeren. Vanuit duidelijk afgebakende posities zullen 
de verschillende partijen moeten samenwerken om ze 
maximaal te benutten. 

Noten 
I. NRC-Handelsblad, 28-8-86. Van Thijn kreeg later steun 

van Böcker, vice-president van de rechtbank in Den 
Bosch; NRC-Handelsblad, 5-11-86. 

2. Amsterdams Harddrugbeleid, voortgang en knelpun
ten. 29-9-86. 

3. Tegen deze aanduiding zijn bezwaren aan te voeren. 
Epidemiologie is de studie van de verspreiding van ziek
ten in een populatie en van de oorzaken daarvan . Voor 
zover het hulpverleningssysteem grote groepen verslaaf
den wil bereiken zijn de termen grootschalig en laag
drempelig toereikend om dit weer te geven . Wanneer het 
systeem ziekten vroegtijdig wil signaleren om ze te be
handelen is dit gewoon een doelstelling van gezond
heidszorg. Epidemiologisch zou alleen zijn het beschrij
ven van de samenstelling van de verslaafdenpopulatie en 
de erin voorkomende ziekten en problemen. Maar het is 
juist op dit punt dat het systeem nogal tekort is gescho
ten . 

4. Zie voor de geschiedenis van deze plannen: Jack Derks, 
'De verstrekking van harddrugs. Geschiedenis en op
brengst van een tienjarige discussie', Maandblad voor 
de Geestelijke Volksgezondheid, 1985 nr. 10, blz. 995 
e.v. 

5. PvdA-Gemeenteraadsfractie Amsterdam, Het gemeen
telijk drugsbeleid, Amsterdam, mei 1983. Een uitge
werkte versie van de nota verscheen in het Gemeente
blad, 1983 blz. 5311 e.v. 

6. Gemeente Amsterdam, Nota Harddrugs, een aanzet tot 
een geïntegreerd beleid en de Nota inzake de gereguleer
de verstrekking van harddrugs. Beide nota's zijn van 13 
december 1983. 

7. B&W van Amsterdam. Schriftelijke reactie van het Col
lege van Burgemeester en Wethouders op de binnenge
komen reacties op de nota 's over het geïntegreerde hard
drugbeleid en de gereguleerde verstrekking van hard
drugs. Ongedateerd. 

8. G.H.A. van Brussel en J . Vink, 'Medische indicatie tot 
heroïneverstrekking in Amsterdam', Nederlands Tijd
schrift voor Geneeskunde, 1985 blz. 365-367. 

9. Gemeente Amsterdam, Nota inzake de gereguleerde ver
strekking van harddrugs, Met bijlage, December 1984. 

10. Er zijn goede redenen om heroïne zo te blijven zien . Zie 
W. de Mug, 'Heroïne: een geneesmiddel of een genot
middel?', Tijdschrift voor Alcohol en Drugs, 1984 nr . 4, 
blz. 171-173. 

11 . Gemeenteblad, 1983, blz. 5328 en 5329. 
12. R. Hartnoll, Should heroin addicts be prescribed 

heroin? Workshop Drugpolicy Research, Ins!. voor So
ciale en Preventieve Psychiatrie, Rotterdam dec. 1983. 

13. André Havas, 'Ervaringen met de verstrekking van in
spuitbare opiaten' , Maandblad voor de Geestelijke 
Volksgezondheid, november 1983, blz. 1159 e.v. 

14. Dit is een probleem dat eigen is aan het omgaan met ver
slaafden. Het zou waarschijnlijk ook door legalisering 
van opiaten niet uit de wereld zijn . Zo beschrijft een ze
kere Southey in 1849 hoe hij de druppels laudanum (een 
opiumextract), die hij bij de drogist had gehaald, uittel-
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de voor zijn verslaafde moeder op haar sterfbed: 'ze zag 
de kleur van het water en riep met een krachtiger stem 
dan ik gehoord had tijdens haar ziekte, "Dat is niets, 
Robert! dertig druppels - zes en dertig!'" Life and 
Correspondence of R. Southey, Longmans, 1849; geci
teerd door A. Hayter, Opium and the Romantic lmagi
nation, Londen, 1968. 

15 . V gl. de argumenten van de hoogleraar strafrecht Rüter, 
geuit op het congres ' 100 jaar Wetboek van Strafrecht' 
in Amsterdam op 4-9-86. Zie NRC-Handelsblad van 5-
9-86. 

16. Berridge en Edwards, Opium and thepeople. Opiate use 
in 19th century England, St. Martin's Press . Allen Lane, 
London, 1981. . 

17. Deze uitweg wordt, indien men wil, natuurlijk toch ge
vonden. De vraag is alleen in hoeverre de overheid zich 
hierbij als pedagoog moet opstellen . Vgl. b.V. de opvat
tingen hierover van de sociaal-democraten in Denemar
ken . Daar een tamelijk repressief beleid met een hulp
verlening die hoge eisen stelt en voor weinigen toeganke
lijk is, maar die bij slagen ervan aan de cliënt werk en 
huisvesting garandeert. Zie Verslag Studiereis Kopenha
gen, GG&GD, De Regenboog, MHV, Amsterdam, nov . 
1984. 

18. Berridge en Edwards geven hier zelf het voorbeeld aan 
het eind van hun diepgaande studie: 'De geschiedenis 
mag natuurlijk niet misbruikt worden als een eenvoudi-

Vervolg van pag. 82 

Verder moet geconstateerd worden dat een kandi
daatstelIingsprocedure nauwelijks democratisch ge
noemd kan worden als het partijbestuur daarin, op 
voordracht van de onafhankelijke commissie, kan 
beslissen over de personele invulling van ongeveer een 
kwart van de Tweede-Kamerfractie zonder dat enig 
controlerend orgaan in de partij zijn goedkeuring 
daaraan moet geven. Dat het hierbij, anders dan bij 
CDA en VVD slechts om een deel van de kandidaten 
gaat, doet aan deze constatering niets af. 
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ge gezondheidsleer voor geheel verschillende tijden, 
maar de geschiedenis van het opiumgebJuik maakt op 
z'n minst duidelijk dat de dingen op -verschillende ma
nieren bekeken en gedaan kunnen worden, en dwingt 
daarmee tot zelfonderzoek' (blz. 269). 

19. 1. Goudsmit, ' De gevaren van de Amsterdamse lank
moedigheid'. NRC-Handelsblad, 29-10-86. 

20. Engelsman en Wever, 'Drugsbeleid: is het middel erger 
dan de kwaal?', Tijdschrift voor Alcohol en Drugs 1986, 
nr. 2, blz. 74 e.v. 

21. Interdepartementale Stuurgroep Alcohol- en Drugbe
leid, Drugbeleid in beweging: naar een normalisering 
van de drugproblematiek, Staatsuitgeverij, Den Haag, 
1985. 

22. Dit moet natuurlijk onderscheiden worden van het ver
volgingsbeleid ten aanzien van ander crimineel gedrag . 

23. Zie de Volkskrant van 11-10-86: 'Europarlement laat 
deur naar liberaler drugsbeleid op een kier' . 

24. NRC-Handelsblad,8-12-86. 
25. Voor een lage sterfte is wel enige steun te vinden bij 

Brinkman: Over dood en dosis. Een literatuuronder
zoek naar sterfte onder heroïnegebruikers, NcGv-reeks 
80, Utrecht, 1985. 

26. P . Cohen, 'Is heroïneverslaving een vorm van patholo
gie?', Maandblad voor de Geestelijke Volksgezondheid, 
1984, nr . 2. 

Noten 
1. Lipschits, 'De politieke partij en de selectie van candida

ten '. Sociologische Gids. lrg. 10, 1963, pp. 273-281. 
2. Ibid, p. 278. 
3. Deze argumenten kwamen o.a. naar voren in de discussie 

die over de kandidaatstelling werd gevoerd op het 18e 
Congres gehouden op 22, 23 en 24 oktober 1981 . Zie ver
der de toelichting van het partijbestuur op zijn voorstel
len. 

4. Evaluatie Kandidaatstelling Tweede-Kamerverkiezin
gen, 1986 p. 7. 
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'Minister in hemdsmouwen' 
De politieke ontwikkeling van Hendrik de Man 

Nu ook in Nederland de herdenking van vijftig jaar 
Plan van de Arbeid heeft plaatsgevonden, komt een 
ruimere reflectie over de ideologische achtergronden 
van dat plan niet ongelegen. Het ligt nogal voor de 
hand daarbij uit te gaan van het werk van de Belgische 
denker en politicus Hendrik de Man (1885-1953), 
maar in dat geval stuit de reflectie meteen op ernstige 
hinderpalen. Wie zich namelijk terdege rekenschap 
wenst te geven van de evolutie die de 'vader van het 
Plan' vanaf 1938 onderging en de houding die hij tij
dens de Tweede Wereldoorlog in het bezette België in
nam, kan niet ontkomen aan de belastende werking 
die deze evolutie en houding - achteraf - op de door 
hem vóór de Tweede Wereldoorlog bepleite leerstel
lingen uitoefenen; en daarmee komen, wanneer naar 
een verklaring moet worden gezocht voor wat we ge
makshalve als het 'nieuwe orde-denken' van De Man 
typeren, tegelijkertijd de ideologische achtergronden 
van het Belgische en Nederlandse Plan van de Arbeid 
onder verdenking te staan. Wie echter zo volledig en 
zo eerlijk mogelijk wenst tewerk te gaan, kan zich 
evenmin onttrekken aan het belang dat gelegen ligt in 
de ministeriële ervaringen van De Man (1935-1938), in 
de zeer bescheiden mate waarin zijn planisme metter
daad werd verwerkelijkt, in de voor hem diep te
leurstellende praktijk van het Belgische Plan van de 
Arbeid. 
In marxistische hoek wordt traditioneel aan die prak
tijk geen of een hooguit bijkomstige waarde gehecht; 
de integrale verantwoordelijkheid voor De Mans 
opstelling tijdens de oorlogsjaren zou in laatste instan
tie berusten bij de theoretische vernieuwing van het so
cialisme die hij vanaf het begin van de jaren twintig 
voorstond. Hij die het eenmaal aandurft gevestigde 
zekerheden in twijfel te trekken, zal zich later onher
roepelijk geplaatst zien tegenover de verderfelijke im
plicaties van zijn kritiek . Naar de mening van Ernest 
Mandel kon De Man, toen hij eenmaal het marxisti
sche vertrouwen in de zelfbevrijding van de werkende 
klasse had opgegeven, eenvoudigweg niet anders dan 
terugvallen op een 'Realpolitik die meer en meer uit
mondt in zuiver cynisme' . Diegenen die, zoals De 
Man, ter verwezenlijking van hun ideeën, de weg van 
de Realpolitik inslaan, 'worden daarbij als vliegen ge
vangen in het spinneweb van de objectieve belangen
conflicten van de fundamentele maatschappelijke 
klassen binnen onze samenleving. Zij spartelen een 
paar ogenblikken, of zij spartelen langer, maar ont
snappen kunnen zijn niet'.2 De zienswijze van de Is
raëlische historicus en politoloog Zeev Stern heli is in 
veel minder lapidaire bewoordingen uitgedrukt dan 
die van Mandel, maar wijkt daar inhoudelijk gezien 
niet fundamenteel van af. Volgens SternhelI namelijk 

vormden de geschriften van De Man tijdens de Duitse 
bezetting slechts de voltooiing van een proces dat 
bijna twintig jaar geduurd had en waarbij hij een in 
alle opzichten reeds fascistische ideologie had ontwik
keld. 3 Ondernemingen die een revisie van het 
marxisme tot doel hebben, zouden krachtens een in
terne logica gedoemd zijn in het facisme uit te mon
den .4 

In de bijdragen die Dick Pels recentelijk aan Hendrik 
de Man heeft gewijdS en waarmee hij de facto een ja
renlang heersende stilte over deze controversiële fi
guur in Nederland heeft doorbroken , wordt bovenge
noemd noodzakelijkheidskarakter sterk gerelati
veerd: niet elke 'revisie van het marxisme' heeft onver
mijdelijk het aanhangen van fascistoïde denkbeelden 
tot gevolg. Anderzijds blijft Pels overtuigd van de 
nauwe ideologische affiniteit tussen (revisionistische) 
sociaal-democratie en fascisme; beiden hebben im
mers hun bestaan in grote mate te danken aan 'een 
herziening of omkering van Marx'. Anders gezegd: 
wie in de lijn van De Man een bevrijding van het 
marxisme nastreeft, dreigt daarmee in een niemands
land te belanden waarin het politieke autoritarisme 
- persoonlijk verkies ik deze term om de feitelijke 
oppositie van De Man in de beginjaren veertig aan te 
duiden - een optie is die niet tot de onmogelijkheden 
behoort. De kritiek die Adriaan M. van Peski op deze 
stelling - waarin dus de theorie van het 'hellende vlak' 
door die van de 'gevarenzone' werd vervangen - hèeft 
uitgebracht, is tweeërlei. 6 Ten eerste roept hij het 
voorbeeld in van de talrijke personen die er ondanks 
hun afwijzende houding tegenover het marxisme nim
mer aan dachten hun gehechtheid aan de democratie 
prijs te geven. Ten tweede geeft Van Peski enkele aan
zetten tot een meer inhoudelijke bestrijding; De Mans 
persoonlijke ervaringen met het Belgische politieke sys
teem in de jaren dertig, alsmede zijn niet minder per
soonlijke reactie daarop - los van elk verband met 
zijn theoretische werk - tijdens de bezettingsjaren, 
krijgen daarbij de voornaamste aandacht. 
In de volgéndé blädïijden heb ik gepoogd om, in weer
wil van de mogelijke gegrondheid van Van Peski's kri
tische beschouwingen, aan de zienswijze van Pels een 
maximale kans te geven. Ik ben er bij gevolg van uitge
gaan dat de manier waarop De Man het Belgische poli
tieke systeem in de jaren dertig ervoer en er op rea
geerde, hem pas tot autoritarisme kon bewegen, nadat 
reeds zijn herziening van het marxisme en zijn andere 
theoretische werk daarvoor de basis hadden gelegd of 
althans daartoe geen beletsel meer vormden. Het is 
deze hypothese die als leidraad heeft gediend voor dit 
artikel waarin het ministerschap van De Man in de 
regeringen- Van Zeeland en -Janson een centrale 
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plaats inneemt, omgeven door zijn ideologische voor
geschiedenis enerzijds en zijn evolutie vanaf 1938 an
derzijds. 

De voorgeschiedenis 
Bekijken we de theoretische vernieuwingen die De 
Man in de loop van de jaren twintig en begin jaren der
tig voorstond, vanuit het standpunt van de revisie van 
het marxisme, dan vallen drie belangrijke elementen te 
vermelden. 7 In de eerste plaats kan worden gewezen 
op de intense binding die De Man tussen de begrippen 
socialisme en democratie heeft gelegd. Een scheiding 
tussen die begrippen, zoals die door de marxistische 
voorstellingswijze 'democratie als middel, socialisme 
als doel' werd gesuggereerd, leek hem niet mogelijk en 
ook niet wenselijk te zijn. In plaats daarvan ging hij 
uit van een psychologische identiteit van democrati
sche en socialistische motieven zoals die werden beli
chaamd in bepaalde, historisch gegroeide rechts
voorstellingen. Die voorstellingen zouden het typische 
van de westerse cultuur uitmaken en, uitgaande van de 
gelijkheidsgedachte van het christendom, een gericht
heid, een tendens naar toenemende zelfbeschikking 
aanwijzen. De specifieke bijdrage van het socialisme 
aan die historische tendens moest dan waarschijnlijk 
hierin worden gezien dat het de politieke democratie, 
die zijn ontstaan voornamelijk aan de burgerij te dan
ken had, niet alleen tot alle burgers wenste uit te brei
den, maar ook en vooral toepasselijk wenste te maken 
op het maatschappelijke en economische gebied. 
Op het individuele vlak gingen zijn gedachten in de 
richting van een ethisch socialisme: een individuele 
keuze voor het socialisme vond niet plaats op grond 
van de positie in het kapitalistische produktieproces, 
maar op grond van motieven die ontleend waren aan 
vóór-kapitalistische tendensen en rechtsvoorstellin
gen. Voor het handelen van socialisten had dit nogal 
wat consequenties. In de eerste plaats konden, met het 
oog op de uitbreiding van de politieke tot de sociale 
democratie, niet om het even welke actiemiddelen 
worden ingezet. Indien namelijk de motieven centraal 
behoorden te staan, dan waren slechts deze middelen 
gerechtvaardigd te noemen die hun oorsprong vonden 
in hetzelfde motief als datgene waaraan tevens het 
doel zijn voorstelling ontleende: 'Geen waarderings
oordeel over een sociale beweging is af te leiden uit het 
door haar nagejaagd einddoel. Het motief voor het 
heden, niet het doel voor de toekomst beslist alleen '. 
In de tweede plaats spoorden genoemde opvattingen 
ertoe aan de waarde van de bestaande politieke instel
lingen te relativeren. Vatte men immers democratie en 
socialisme voornamelijk als een gezindheid en een ten
dens op, dan kon men de kwaliteit van de democrati
sche gedachte moeilijk afmeten aan een bestaande en 
steeds voor verbetering vatbare juridisch-institutione
le vormgeving; het waren juist de instellingen - en het 
parlementaire regime in het algemeen - die voortdu
rend aan de kritiek van de democratische gezindheid 
onderworpen konden worden. 
Genoemd wantrouwen in de bestaande instituties 
werd echter ruimschoots gecompenseerd door de visie 
op de staat die De Man ontwikkelde en die we als 
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tweede element van zijn revisie van het marxisme on
derscheiden. In de ogen van De Man moest de vige
rende politieke machtsorganisatie niet in statische ter
men, dat wil zeggen als 'een bestuurscommissie voor 
de belangen der bezittende klassen' worden be
schouwd, maar naar de dynamische opvatting van 
Jaurès, als 'een burgerlijke democratie waarin de 
macht der arbeidersklasse groeit'. Een actieve aan
wending van het bestaande staatsapparaat kon voort
aan dan ook niet meer als ideologisch ongeoorloofd 
worden gebrandmerkt. In algemene zin stemde deze 
staatsopvatting overeen met de positieve zijde van de 
paradox waartoe De Mans stellingen over democratie 
en socialisme aanleiding gaven: als belichaming van de 
zelfbeschikkingsgedachte was de vigerende staats
vorm weliswaar niet volmaakt, maar anderzijds even
min onder alle omstandigheden onbruikbaar en ver
dacht. Een meer specifieke legitimatie was te vinden in 
De Mans elite-theorie volgens welke zienswijzen op de 
wil van de staat als een directe afgeleide van de wil van 
het volk of die van een of andere heersende klasse van
uit sociologisch standpunt een miskenning van de rea
liteit inhielden. In feite kon de staatswil volgens De 
Man slechts concrete vorm krijgen door het optreden 
van leiders, specialisten eigenlijk, wier activiteiten per 
definitie intellectuele vaardigheden vergden en die 
mede daardoor vrij autonoom stonden ten opzichte 
van het volk of de heersende klasse . Het is overduide
lijk dat ook deze opvatting van De Man er in aanzien
lijke mate toe heeft bijgedragen de verwerping van de 
geldende staatsinrichting als per definitie burgerlijk en 
repressief vaarwel te zeggen. 
Een derde afwijking die De Man zich ten aanzien van 
de marxistische orthodoxie veroorloofde, bestond 
hierin dat hij het industrieproletariaat niet meer als 
enig belangrijke gangmaker van het socialisme zag. 
Aangezien het industrieproletariaat noch in aantal 
toenam, noch naar een eenwording van belangen evo
lueerde, viel het niet uit te sluiten dat het socialisme, 
wilde het de macht veroveren, tevens een beroep zou 
moeten doen op andere bevolkingscategorieën. Het is 
niet wenselijk die opvatting alleen als het resultaat van 
opportunistische overwegingen te beschouwen, van de 
vaststelling met name dat een arbeideristisch socia
lisme op grond van de feitelijke maatschappelijke ont
wikkeling geen meerderheid meer zou kunnen beha
len. Hier was immers evenzeer van een principe bij De 
Man sprake, namelijk het beginsel dat men vanuit 
iedere levensbeschouwing of sociale achtergrond tot 
het socialisme kon komen. 8 

Het Belgische Plan van de Arbeid9 , dat in het begin 
van de jaren dertig onder leiding van De Man werd uit
gewerkt, gold in de eerste plaats uiteraard als een con
creet politiek project: om de werkloosheid te keren 
moest met behulp van structuurhervormingen een ge
mengde economie worden ingevoerd, waarbij voorna
melijk de controle op de kredietverlening het mogelijk 
zou maken om een conjunctuurbeleid te introduceren. 
In dit project werden evenwel de hierboven besproken 
ideologische vernieuwingen duidelijk weerspiegeld. 
Met het Plan had De Man namelijk een democratische 
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oplossing voor ogen, dat wil zeggen een oplossing die 
uitging van de bestaande politieke democratie en die 
hij op het sociaal-economische terrein wenste aan te 
vullen . Om die reden kon aan de grondwettelijke vrij
heden beslist niet worden getornd. Wel moest om de
zelfde reden aan de roep om een sterke staat eniger
mate gehoor worden gegeven. Tegen de conceptie van 
de staat als een apparaat waarmee de leiding van de 
economie veroverd en verzekerd kon worden, vielen 
immers geen bezwaren meer in te brengen. 
In het licht van die conceptie hoeft het niet te verwon
deren dat het Plan, zij het niet in overdreven mate, 
ook van politieke structuurhervormingen melding 
maakte. Binnen het algemene kader van de oude poli
tieke staat moest een nieuwe economische staat het le
ven zien, waarin de rol van het parlement beperkt zou 
worden tot die van machtiging aan commissarissen die 
het slechts periodiek kon controleren . De op te richten 
Dienst voor Economisch Herstel (later beter bekend 
onder zijn franstalige afkorting 'OREC' - 'Office 
de Redressement Economique'), die belast zou wor
den met verregaande bevoegdheden op het domein 
van de economische politiek, gaf concreet gestalte aan 
de visie. Bovendien liet de voorgenomen economische 
staat, met strikte inachtneming van het principe van 
het algemeen kiesrecht, ruimte voor een zekere vorm 
van corporatieve inrichting of belangenvertegenwoor
diging . lo Ook aan het derde element in De Mans revi
sie van het marxisme - het zogenaamde 'afscheid van 
het proletariaat' - kwam het Belgische Plan van de 
Arbeid in ruime mate tegemoet. Tegen het monopolie
kapitalisme hoorde een 'Front van de Arbeid', steu
nende op de overgrote meerderheid van de bevolking, 
dus niet alleen op arbeiders, maar ook op boeren en 
middenstanders, in het geweer te worden gebracht, 
dat uiteindelijk een regering van het Plan aan het be
wind zou brengen. 

Het ministerschap 
Benaderen we de beschouwingen die Hendrik de Man 
in zijn memoires I I aangaande zijn loopbaan als minis
ter (1935-1938) geuit heeft, met enige zin voor synthe
se, dan kunnen we daaruit volgende versie distilleren. 
Richtinggevend voor genoemde loopbaan is de opvat
ting geweest dat, in overeenstemming met de etymolo
gische basis van het ministeriële ambt, het dienende 
aspect de voorrang hoorde te krijgen. Meer specifiek 
kwam deze opvatting hierop neer dat het minister
schap in de eerste plaats niet mocht worden benut voor 
het vervullen van allerlei mondaine verplichtingen, 
maar dat, ter uitvoering van het Plan van de Arbeid, 
de handen uit de mouwen gestoken moesten worden. 
Zoals De Man zelf zou hebben verklaard: 'De vader 
van het Plan en de minister van de werklozen zullen 
slechts één enkele man zijn. Ik zal een minister in 
hemdsmouwen zijn die zijn tijd niet besteedt aan rede
voeringen en plechtigheden, maar zal werken met 
hardnekkigheid'. 12 Het feit dat de ministeriële carriè
re geen bevredigende verwezenlijking van het Plan 
heeft opgeleverd, moet in hoofdzaak worden toege
schreven aan een uiteindelijk onontkoombare botsing 
van genoemde opvattingen met de Belgische politieke 

realiteit. Het nakomen van een dienende functie bleek 
namelijk stilaan een onmogelijke opdracht te worden 
in een omgeving waar welsprekendheid meer op prijs 
werd gesteld dan de uitwerking van een gedurfd be
leid; een dienende rol was a fortiori uitgesloten in een 
regime dat de regeringen niet in staat stelde hoe dan 
ook iets nuttigs te verrichten. 
Uiteraard is de aldus door mij geschetste synthetische 
weergave vatbaar voor nadere uitleg; ze noopt even
zeer tot correcties . Een algemene, maar wel cruciale 
vaststelling is al dat enkele belangrijke strategische 
richtlijnen, verbonden aan het Plan van de Arbeid, in 
praktijk niet werden nageleefd. Het congres van de 
Belgische Werkliedenpartij (BWP) dat einde 1933 zijn 
zegen had gegeven aan het Plan, had bij die gelegen
heid namelijk ondubbelzinnig verklaard niet aan een 
regering deel te nemen die het Plan niet onmiddellijk 
wenste uit te voeren; wel had het zich, met het oog op 
de verovering en de aanwending van de macht, bereid 
getoond de steun van alle, met het planisme sympathi
serende bewegingen te aanvaarden. 13 De feitelijk door 
De Man en de BWP-Ieiding gevolgde koers week nu, 
tot verbijstering van vele militanten, sterk van die 
richtlijnen af. De regering-Van Zeeland die in maart 
1935 het leven zag, betekende weliswaar een vernieu
wing vergeleken bij de vorige coalities, maar was hoe 
dan ook een compromis-regering. Programmatisch 
sloot dit kabinet van nationale unie aan bij het ak
koord dat in september 1934 door De Man en de jon
ge, veelbelovende katholieke politicus Paul van Zee
land was gesloten en waarin de nadruk werd gelegd op 
een actieve conjunctuurpolitiek om de crisis en de 
werkloosheid op te heffen . 14 Wanneer die politiek vrij 
spoedig successen zou behalen, hetgeen meer dan 
waarschijnlijk was, zou, aldus De Mans gewijzigde re
denering, het moment aangebroken zijn om verkiezin
gen uit te schrijven, die de overwinning zouden bezor
gen aan een nieuwe en zuiverder pianistische meerder
heid . 14 Het was pas in die tweede fase dat aan econo
mische structuurhervormingen kon worden gedacht. 
Genoemde fasering stemde evenmin overeen met een 
andere strategische optie van het Plan van de Arbeid, 
het beginsel namelijk dat de introductie van een con
junctuurbeleid logischerwijze de voorafgaande door
voering van structuurhervormingen veronderstelde. 15 

Nu was van zeker niet alle in het kabinet-Van Zeeland 
zetelende ministers een even gunstige instelling tegen
over structuurhervorming te verwachten. Zeker de sa
menstelling van de regering deed de doorbraak van 
een nieuwe generatie politici vermoeden. Mede op 
grond van een nogal vage consensus omtrent de nood
zaak van meer overheidsinterventie in de economie 
wenste die generatie een vernieuwing van de democra
tie na te streven. 16 In deze regering van nationale unie 
waren echter, naast socialisten en christen-democra
ten, ook behoudende groepen (conservatieve katholie
ken en liberalen) vertegenwoordigd. Dat de aanwezig
heid van die laatste reeds van meetaf aan een ernstige 
hypotheek legde op de mogelijkheid van diepgaande 
hervormingen, blijkt treffend uit de wijze waarop De 
Man zijn portefeuille, 'Openbare Werken en Opslor
ping van de Werkloosheid', kreeg toegewezen. Vol-
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gens hetgeen De Man zelf terzake suggereert, zou de 
toevoeging in verband met de werkverschaffing op 
zijn eigen initiatief tot stand zijn gekomen. l7 Geheel 
anders is de versie waarvan de katholieke minister Phi
lip van Isacker in zijn memoires gewag maakt. Het zou 
Van Isacker zijn geweest die Van Zeeland tot het lan
ceren van genoemde toevoeging bewoog, en wel als al
ternatief voor de socialistische eis om aan De Man een 
van de veel belangrijker departementen, Financiën of 
Economische Zaken, toe te vertrouwen. IS Die handel
wijze is niet enkel tekenend te noemen voor de menta
liteit - 'Zo hielden we èn het Geldwezen èn de Econo
mische Zaken vrij van socialistisch-etatistische inmen
ging"S - waarmee de pianistische denkbeelden bin
nen de regering van conservatieve zijde werden beje
gend. Zij doet tevens vragen rijzen omtrent de 
bereidheid van regeringsleider Van Zeeland om daad
werkelijk met De Man samen te werken. 19 

Het beleid van de regering ondervond duidelijk de 
weerslag van haar heterogene samenstelling. Een veel 
gehoorde en naar alle waarschijnlijkheid terechte ty
pering luidt dat genoemd beleid wel de conjuncturele 
maar geenszins de structurele maatregelen van het 
Plan van de Arbeid tot hun recht liet komen . Onge
twijfeld leverde de actieve conjunctuurpolitiek die in 
het regeringsprogramma in het vooruitzicht gesteld 
was, spoedig tastbare resultaten op. Op korte tijd 
werd een economische expansie in het leven geroepen 
die de werkloosheid tot honderdduizend eenheden te
rugbracht en die het vertrouwen van zakenwereld en 
publieke opinie terug deed keren. 2o Hoe ver echter de 
geest van nationale eenheid en vernieuwing die ogen
schijnlijk het regeringswerk beheerste en die vooral in 
premier Van Zeeland een belichaming leek te vinden, 
in feite slechts reikte, blijkt ten volle uit het lot van de 
in het Plan vervatte structuurhervormingen. In plaats 
van de nationalisatie van het krediet, die de hoeksteen 
vormde van de pianistische maatregelen, kwam het tot 
een Bankcommissie, die de activiteiten van de banken 
slechts indirect controleerde en wier wettelijke kader 
zelfs in permanent overleg met banken en financiële 
groepen werd uitgewerkt. 21 Een soortgelijke bestem
ming kreeg de OREC, eveneens een instelling die in de 
geleide economie een strategische plaats had moeten 
bezetten. Tot het autonome college van commissaris
sen, dat volgens De Man kordaat en met de nodige 
snelheid van actie moest kunnen ingrijpen, besliste de 
regering hoegenaamd niet. In feite werd, hoogst waar
schijniijk ten gevolge van politieke tegenwerking, de 
draagwijdte van de OREC beperkt tot die van een 
traag en bureaucratisch werkend organisme, waarvan 
de invloed tot een 'zwakke consultatieve stem' werd 
teruggebracht. 22 

De ervaringen die De Man als minister van Financiën 
in het tweede kabinet-Van Zeeland en in het kabinet
Janson opdeed, zouden hem niet optimistischer stem
men inzake de mogelijkheid om ingrijpende structuur
hervormingen tot uitvoering te brengen. In de eerste 
plaats leek een politieke hergroepering met de vor
ming van een pianistische meerderheid als inzet steeds 
minder kans te maken. Doordat immers het principe 
van het 'tripartisme' volgens hetwelk de regering niet 
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alleen op een parlementaire meerderheid, maar bo
vendien op een meerderheid in elk der drie deelnemen
de partijen moest kunnen steunen, gehandhaafd 
bleef, werden de intriges in het voordeel van de conser
vatieve elementen aangewakkerd. 23 Een pijnlijke ge
beurtenis vond verder plaats met het zogenaamde 
'Schandaal van de Nationale Bank' dat in het najaar 
van 1937 het politieke einde van Van Zeeland inluid
de. Gebleken was dat Van Zeeland na zijn aanstelling 
als premier niet geheel afstand had gedaan van zijn 
geldelijke bindingen met de Nationale Bank, waarvan 
hij tot 1935 het vice-gouverneurschap op zich had ge
nomen. 24 De onherstelbare schade die deze affaire aan 
zijn integriteit toebracht, wordt pas duidelijk in het 
licht van de tussentijdse verkiezingen te Brussel die in 
maart 1937 door Rex-leider Léon Degrelle, juist be
rucht vanwege zijn demagogische aanvallen op de 
politiek-financiële bindingen, waren uitgelokt. Bij die 
gelegenheid had premier Van Zeeland zich namens de 
regeringspartijen en namens het democratische regime 
tegenkandidaat gesteld en een glansrijke verkiezings
overwinning weten te behalen. 25 Een paar maanden 
later echter bleek de regeringsleider zelf niet langer 
vrijuit te kunnen gaan! Dat daardoor evenzeer het 
door Van Zeeland geïncarneerde streven naar natio
nale eenheid en vernieuwing in diskrediet raakte, ligt 
voor de hand. Hetgeen trouwens ook De Man, die zelf 
op het persoonlijke vlak aan het hele gebeuren uiterst 
onaangename herinneringen overhield, toegaf. 26 Het 
is onder invloed van deze en andere gebeurtenissen en 
ontwikkelingen, waarbij vooral de tegenstand van de 
zogenaamde 'geldmachten' een belangrijke plaats in
nam, dat De Man sterk begon te twijfelen aan het nut 
van zijn ministerschap. Begin 1938 nam hij ontslag als 
minister, met als door hem ingeroepen reden zijn zo
genaamde 'mosselziekte' . 2 7 

In feite was evenwel duidelijk gebleken dat De Man 
zich vooral gedurende de laatste periode weinig ge
schikt had getoond voor het ministeriële ambt. Hij 
kon soms blijk geven van een ongewone werk- en con
centratiekracht, maar vond het soms evenzeer nood
zakelijk om ontspanning te zoeken, bij voorkeur in 
sporten zoals bergbeklimmen, skiën, schermen of 
vissen2s , gewoonten die zeker in het Belgische politie
ke milieu van die tijd eerder uitzonderlijk te noemen 
waren. Bovendien miste De Man door zijn hoge ach
ting voor zichzelf en zijn ontoegankelijkheid voor an
deren de nodige zin voor het compromis en de mentali
teit van pragmatisme, om niet te zeggen opportu
nisme, die het welslagen van een politieke loopbaan 
vereist. 29 Hij luisterde liever niet naar de mening van 
anderen. 29 Dat gold niet alleen voor de BWP-militan
ten die hem in zijn ministeriële kantoor kwamen lastig 
vallen, maar ook voor bij voorbeeld de parlementsle
den. Geplaatst voor de volgens hem talrijke, noodza
kelijk te nemen beslissingen, kon De Man zich moei
lijk verenigen met de vele parlementaire debatten en 
de eveneens vele parlementaire vragen die zijn welwil
lendheid opeisten. 30 Dat was voornamelijk het geval 
vanaf de tweede regering-Van Zeeland, die in tegen
stelling met de eerste niet over bijzondere machten 
kon beschikken. 3 I Vergeleken bij de hooggespannen 
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verwachtingen was het uiteindelijke resultaat van zijn 
ministeriële carrière al met al bedroevend geweest; 
tenslotte had De Man geen ingrijpende pianistische 
structuurhervormingen weten door te voeren. Bij hem 
deden de ministeriële ervaringen conclusies rijzen die 
niet alleen op het persoonlijke vlak bitter waren, maar 
die ook van weinig eerbied blijk gaven jegens het poli
tieke regime waaronder deze ervaringen hadden 
plaatsgevonden. 

De Mans verdere evolutie 
In eerste instantie meende De Man uit zijn regeringser
varingen te kunnen afleiden dat het achterwege blijven 
van staatsrechtelijke hervormingen de enige oorzaak 
was van de gebrekkige resultaten van het planisme. 
Voortaan achtte hij grondige hervormingen van de 
maatschappelijke structuur niet denkbaar zonder 
voorafgaande en even grondige hervormingen van de 
politieke structuur. 32 Het is in dat kader dat het con
cept van de autoritaire democratie in het leven werd 
geroepen: om aan de zware gezagscrisis die het Belgi
sche parlementaire regime aan het einde van de jaren 
dertig had te doorstaan, een einde te maken, moest de 
uitvoerende macht volgens De Man over een veel gro
tere vrijheid van handelen kunnen beschikken. Van 
belang is mijns inziens niet zozeer de concrete inhoud 
van de politieke hervormingsvoorstellen (regeren bij 
volmacht, vierjaarJijkse begrotingen, en dergelijke) 
waarmee De Man een discussie wilde uitlokken. 33 Van 
minstens even grote betekenis zijn de geringe verwach
tingen die hij koesterde inzake de mogelijkheden van 
het bestaande regime om zichzelf nog op basis van een 
eigen dynamiek te kunnen omvormen. Aangezien de 
verstarring en het verval reeds te ver gevorderd bleken 
te zijn, kon, zo redeneerde De Man, alleen een radicale 
breuk met de gevestigde traditie uitkomst bieden. 34 

Bij De Man zou dan ook een bijzondere aandacht uit
gaan naar alles wat zo'n radicale breuk kon be
werkstelligen. De internationale ontwikkeling aan het 
einde van de jaren dertig liet hier duidelijk zijn invloed 
gelden. In de mate immers dat de oorlogsdreiging toe
nam, zou het verdere lot van het parlementaire regime 
in België, met inbegrip van de doorvoering van de ge
wenste politieke hervormingen, niet door een binnen
landse, maar door een internationale dynamiek zijn 
definitieve beslag krijgen. 31 Ondanks de vredeswil 
waarmee De Man zijn principiële voorkeur voor een 
neutrale koers op buitenlands vlak rechtvaardigde36 , 

kende hij dus blijkbaar wel een bepaalde historische 
zin aan het komende oorlogsgebeuren toe. 
Met het militaire debàcle dat in mei-juni 1940 de 
westerse democratieën trof en waarmee vooral in Bel
gië en in Frankrijk een diepgaande maatschappelijke 
ontreddering gepaard ging, kon genoemde zingeving 
niet anders dan aan kracht winnen. Typisch voor de 
toenmalige positie van De Man was namelijk niet al
leen de bereidheid om de door de militaire gebeurte
nissen aangerichte schade te beperken, maar boven
dien de wil om alle door diezelfde gebeurtenissen ge
boden kansen op het spelen van een bij uitstek 
constructieve rol ten volle te benutten. Want ondanks 
alle offers en leed hadden de vijandelijkheden ten-

minste één positief en tevens voldongen feit gescha
pen, namelijk de instorting van het oude regime, het
geen voor het socialisme ruime perspectieven leek te 
bieden. Met die instorting waren immers eveneens alle 
vroegere hinderpalen weggevallen en kon in een zeer 
nabije toekomst tot een ingrijpende politieke en socia
le omwenteling worden overgegaan. In het befaamde 
Manifest van 28 juli, waarin De Man de leden van de 
BWP - waarvan hij in 1939 voorzitter was gewor
den - opriep de Duitse overwinning te aanvaarden, 
de politieke activiteiten van de BWP als geëindigd te 
beschouwen en te ijveren voor de totstandkoming van 
een nationale eenheidsbeweging onder de hoede van 
de koning, kwam die opvatting tot uitdrukking. 37 Met 
het streven naar omwenteling ging bij De Man dus on
miskenbaar een hang naar autoritaire gezagsvormen, 
meer specifiek naar een op te richten eenheidspartij, 
samen. 
Gaandeweg beperkte de feitelijke ontwikkeling van 
het Belgische bezettingsregime de kansen op een socia
le revolutie aanzienlijk; niettemin bleef De Man, naast 
de behartiging van meer praktische noden van de be
volking, aan het oorlogsgebeuren heilzame mogelijk
heden voor het socialisme toekennen . In hetzelfde ka
der liet hij evenmin zijn - veelal onverbloemd bele
den - afkeer van het vooroorlogse parlementarisme 
als zijn pleidooi ten gunste van de eenheidspartij en 
van een inkrimping van de politieke vrijheid in het al
gemeen varen. Opvallend was het beroep op histori
sche noodzaak waarmee hij die voorkeuren - overi
gens namens de democratie en het socialisme - verde
digde. Voor de geschiedenis van de democratie, door 
De Man als een in essentie sociale beweging opgevat, 
zou een bepaald ritme kenmerkend zijn waarbij libe
rale fasen met autoritaire fasen afwisselden. 38 Perio
den van oorlog of revolutie zouden zich lenen voor een 
snelle uitbreiding van de sociale rechten van de onder
geschikte bevolkingslagen en uit dien hoofde een ge
voelige versterking van de staatsmacht vereisen om de 
voorrechten van de leidende bevolkingslagen aan te 
tasten. In zo'n tijdsgewricht was een voorlopige be
perking van de politieke vrijheden onvermijdelijk ge
worden; pas na een dergelijke periode viel weer te den
ken aan de instelling van een liberaler bestel. 38 

Conclusies 
De in de inleiding van dit artikel geopperde hypothese 
situeert de hoofdverantwoordelijkheid voor De Mans 
opstelling in de beginjaren veertig op het terrein van de 
ideologische vernieuwingen van het socialisme die hij 
vóór zijn ministeriële carrière bepleit heeft; het is en
kel op die materiële basis dat het aanhangen van auto
ritaire denkbeelden mogelijk werd, waarbij overigens 
de praktische politieke ervaringen en de verbittering 
dienaangaande uiteindelijk de doorslag kunnen heb
ben gegeven. De vraag is nu wat er, na de door mij ge
geven schets van de ideologische voorgeschiedenis 
- overigens met opzet behandeld vanuit het oogpunt 
van de revisie van het marxisme - , alsmede van de mi
nisteriële ervaringen en de verdere evolutie van De 
Man van die veronderstelling overblijft. 
In genoemde schets ontbreekt het, althans bij een eer-
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ste beoordeling, bepaald niet aan bruikbaar materiaal 
om de hypothese te bevestigen. Het theoretische werk 
van De Man telt op het eerste gezicht voldoende 'ver
dachte' elementen, dat wil zeggen elementen die, wan
neer men ze bij voorbeeld onder invloed van teleurstel
lende praktische ervaringen tot hun uiterste conse
quenties doordenkt, inderdaad een afglijden naar po
litiek autoritarisme kunnen bewerkstelligen. Daar was 
op de eerste plaats de reeds in de jaren twintig wan
trouwende houding tegenover het parlementaire stel
sel die als basis bij uitstek kon dienen voor de onverho
len afwijzing van dat stelsel tijdens de oorlogsjaren. 
Moest deze laatste niet worden gezien als het logische 
eindpunt van een theoretische uitgangspositie waarin, 
zoals hierboven uiteengezet, een onderscheid tussen 
democratie als gezindheid en tendens enerzijds en par
lementarisme als juridisch-institutionele vormgeving 
anderzijds werd gehuldigd? De staatsopvatting van 
De Man ontsnapt evenmin aan bezwarende vermoe
dens. Wat kon De Man ervan weerhouden, toen hij 
eenmaal het anti-etatisme van de marxistische traditie 
had opgegeven en nadat pogingen om in het bestaande 
politieke kader tot een sterke staat te komen eigenlijk 
niets hadden opgeleverd, om te ijveren voor een onein
dig sterkere staat? Eenzelfde verdenking geldt tenslot
te het door hem verdedigde afscheid van het proleta
riaat en het zogenaamde 'Front van de Arbeid' als 
concreet uitvloeisel daarvan. Waren deze pleidooien 
niet de eerste uitingen van een streven dat zich op den 
duur tot 'alle levende krachten van de natie' zou rich
ten? 
Hier staat echter het een en ander tegenover. Het be
grip 'politieke democratie' bij voorbeeld, dat hij, zo 
tonen zijn geschriften reeds vóór de Eerste Wereldoor
log aan39 , hoofdzakelijk opvatte in termen van poli
tieke rechten en vrijheden en waaraan hij in 1919 een 
wezenlijk belang toekende voor het nieuwe socialis
me.40 De door hem tijdens de Tweede Wereldoorlog 
ontworpen projecten, die in de richting van een voor
lopige beperking der politieke democratie gingen, 
rechtvaardigde De Man nu met de constatering dat re
volutionaire periodes in de geschiedenis steeds werden 
gekenmerkt door een autoritair bewind dat de politie
ke vrijheden inperkte ten gunste van een verruiming 
der sociale en economische, dus concrete vrijheden; 
pas in een daaropvolgende fase zou er weer gelegen
heid zijn tot de instelling van een liberaler regime. Een 
dergelijke argumentatie viel in het geheel niet te recht
vaardigen met behulp van zijn vooroorlogse stand
punten. Want hoewel De Man zich vanaf 1919 steeds 
argwanend had getoond ten aanzien van het parle
mentaire regime, was zijn nieuwe socialisme ervan uit
gegaan dat het essentiële belang van de politieke de
mocratie niet alleen betrekking had op de inhoud van 
de nieuwe maatschappelijke ordening, maar onbe
twistbaar ook op de methode voor de verwerkelijking 
van die ordening. 40 Die benadering had het planisme 
overigens met de reformistische traditie gemeen: de 
nieuwe economische orde kon niet worden gevestigd 
'op de puinen der vrijheden van het democratisch regi
me, maar door middel van deze vrijheden'. 41 De Mans 
algemene doeleinden waren tijdens de oorlogsjaren 
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grosso modo dezelfde gebleven - in essentie de uit
breiding van de politieke tot de maatschappelijke de
mocratie -, maar de door hem tijdens diezelfde pe
riode verkozen methode week klaarblijkelijk van de 
vroegere criteria af. Dat die criteria in de loop der ja
ren twintig door De Man ondubbelzinnig in zijn mo
tievenleer werden ingekaderd - 'Door een slecht mid
del ( ... ) is een goed doel ( ... ) niet te bereiken. Even
min kan men de vrijheid door het despotisme, de de
mocratie door de dictatuur, de geweldloosheid door 
het gebruikmaken van geweld verwezenlijken '42 -

kan genoemde afwijking alleen maar scherper doen 
uitkomen. 

AI met al kan men stellen dat het van een grove mis
kenning van de realiteit zou getuigen, als men in het 
theoretische werk van De Man de primaire oorzaak 
van diens opstelling tijdens de bezettingsjaren zou 
blijven zien. Daarentegen kan het gewicht dat bij een 
uitleg van die opstelling aan de praktische aspecten 
van zijn evolutie toevalt, slechts toenemen, tenminste 
indien, zoals Van Peski terecht benadrukt, bij die 
aspecten niet alleen De Mans ervaringen als minister, 
maar ook zijn persoonlijke verwerking van die erva
ringen worden gerekend. Het zijn deze factoren ge
weest die De Man deden aanbelanden op een terrein 
- een niemandsland, zo men wil - dat als voedings
bodem voor politiek autoritarisme kon dienen en dat 
juist om die reden niet kan worden gelijkgesteld met 
het terrein van de vooroorlogse theorie (en praktijk!) 
dat zich ten aanzien van de versterking van de 
staatsmacht door duidelijke grenzen omgeven wist. 
Uiteindelijk kan men, zonder abstractie te maken van 
de psychologische factor bij De Man, niet heen om de 
feitelijke werking van het Belgische politieke regime in 
de jaren vóór de Tweede Wereldoorlog. Het voor
beeld van Hendrik de Man toont in die zin aan hoe, 
juist bij authentieke democraten, de praktijk van een 
in vele opzichten falende democratie, mede het denk
beeld van een ogenschijnlijk veel doelmatiger éénpar
tijregime aanlokkelijk heeft kunnen maken. 
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Signalement 

Veertig jaar PSDI 

Naast de welbekende Partito Socialista Italiano van 
Bettino Craxi kent Italië nog een kleinere Partito So
cialista Democratico Italiano, die eveneens bij de So
cialistische Internationale is aangesloten. Van 9 tot en 
met 12 januari hield de PSDI een groots opgezet par
tijcongres, om haar veertig jarig bestaan te vieren en 
om een werkprogramma voor de toekomst te presen
teren. 
De PSDI vertegenwoordigt traditioneel de bezadigde 
rechtervleugel van het Italiaanse socialisme, die zich 
voor het eerst in 1912 van de PSI afsplitste als 
'reformistisch-socialistische partij' . In 1921 werd deze 
versterkt met de rechtervleugel van de PSI, die het niet 
eens was met de aansluiting van die partij bij de Com
munistische Internationale. In de strijd tegen het fas
cisme, in ballingschap en in het verzet, werd de split
sing tussen de Italiaanse socialistische partijen onge
daan gemaakt, maar na de oorlog kwam het oude ge
schil weer snel naar boven. De meerderheid van de so
cialistische eenheidspartij, geleid door Pietro Nenni, 
wilde een anti kapitalistisch eenheidsfront aangaan 
met de communisten. 'Een pro-amerikaanse minder
heid , waarvan de latere president Giuseppe Saragat de 
meest vooraanstaande vertegenwoordiger was, voelde 
daar niets voor en mikte op een verbond met het cen
trum. Op 11 januari barstte de bom: de fractie van Sa
ragat scheidde zich af om terstond de PSDI op te rich
ten. 
In de jaren vijftig maakte de PSDI regelmatig deel uit 
van de door christen-democraten gedomineerde rege
ringen , terwijl de PSI in een positie van volstrekte on
derhorigheid aan de communistische oppositie be
landde. Het meest tot de verbeelding sprekende sym
bool daarvan is de tocht, die Nenni in 1952 naar Mos
kou ondernam om daar de 'Stalinprijs voor de Vrede' 
in ontvangst te nemen. In het daarop volgende decen
nium veranderde de situatie evenwel. De PSI verbrak, 
na de Russische inval in Hongarije in 1956, het ver
bond met de communisten en nam daarop deel aan een 
reeks 'centrum-linkse' regeringen met de Democrazia 
Cristiana (DC). De PSI was daarmee aangeland op 
vergelijkbare posities met de kleinere PSDI, die daar
mede haar raison d 'être goeddeels had verloren. Er is 
ook een fusie geweest in 1966/ 67, waar een mengeling 
van persoonlijke en politieke problemen evenwel een 
einde aan maakte . Sedertdien onderscheidde de PSDI 
zich van de PSI door een over het algemeen behouden
der opstelling: fel tegen samenwerking met de PCI ; 
voor kernenergie; voor SDI, enzovoort. 
De afgelopen twintig jaar is het met de PSDI bergaf 
gegaan. Haar stemmental is gehalveerd en bedraagt 
nog slechts 3,6 procent (1985) . Desertie naar de PSI is 
hiervoor de voornaamste oorzaak. (Craxi's partij kan 

rekenen op ongeveer twaalf procent, tegen ruim dertig 
procent voor de PCI.) Haar aanhang is vergrijsd en 
hypersaai geworden. In ideologisch opzicht is de partij 
verworden tot bijwagen van de DC, waartegen ze al ja
ren geen eigen gezicht meer heeft laten zien. De naam 
van de PSDI is jarenlang verbonden geweest met cliën
telisme en corruptie en haar leden in openbare functies 
werden algemeen benijd. om de kwaliteit van hun zit
vlees. De PSDI stond bekend als de partij van 'de 
macht omwille van de macht' bij uitstek . De voormali
ge partij secretaris Pietro Longo was een der hoofdper
sonen in de schandaalaffaire van de vrijmetselaarslo
ge P2, de 'staat in de staat' van coupberamers, siniste
re zakenlieden en corrupte politici . Op lokaal niveau is 
de PSDI, de 'partij van de wethouders' relatief sterk 
gebleven, door haar middenpositie en haar sterk per
soonlijk gerichte campagnes, die met name in Zuid
Italië succes oogsten. Bij plaatselijke verkiezingen 
presenteerde de partij zich ook schaamteloos als verte
genwoordiger van categoriale belangen: 'Alle taxi
chauffeurs stemmen op X. ' (een chauffeur uiteraard) 
en 'L 'oste (= gastheer, maar tevens restaurateur) no
digt U uit, op hem te stemmen' , zijn teksten van PSD 1-
affiches voor lokale verkiezingen die ik de afgelopen 
jaren heb gezien. Sedert vorig jaar DC en PSI ook op 
lokaal niveau overal coalities zijn gaan vormen, schiet 
er bij de verdeling van functies echter veel minder over 
voor de PSDI. (Het is nu vooral de PSI, die sinds het 
succes van Craxi bekend staat als de partij der baan
tjesjagers.) 
De nieuwe partij secretaris, Franco Nicolazzi, heeft 
zich zeer wel gerealiseerd, dat de PSDI nieuw leven in
geblazen dient te worden om van haar politieke en mo
rele malaise te genezen. En hij heeft zich op het afgelo
pen congres voorbeeldig van deze taak gekweten, door 
een vernieuwingsprogramma voor zijn eigen partij en 
voor de Italiaanse politiek voor te stellen. Een 'refor
mistisch alternatief' noemt Nicolazzi het, een door
braak van het bipolaire - DC-PCI - Italiaanse poli
tieke systeem door de creatie van een derde pool van 
moderne vernieuwers, bestaande uit PSDI , PSI, pro
gressieve elementen uit de liberale, republikeinse en 
radicale partijen, linkse christen-democraten en recht
se communisten. Los dus uit de verstikkende omar
ming van de conservatieve DC; niet meer a priori af
wijzend tegenover iedere mogelijke samenwerking 
met de PCI; en vooral een hecht verbond met de PSI , 
op den duur eventueel uitlopend op een fusie, waar nu 
trouwens nog niemand over wenst te praten. Nicolazzi 
schat, dat deze area laica (lekenpool) ruim een kwart 
van de stemmen kan trekken. Dat is wel wat opti
mistisch, maar een onversnipperd alternatief voor DC 
en PCI kan inderdaad een beslissende machtsfactor in 
de Italiaanse politiek worden. 
In zijn eigen partij heeft Nicolazzi's project bijna een 
consensus verworven. De weinige sprekers, die hoe 
dan ook willen vasthouden aan het verbond met de 
DC, kregen slechts achttien procent van de afgevaar
digden achter zich. De reacties van de overige partijen 
waren minder eenstemmig. De woordvoerder van de 
DC deed het sociaal-democratische voorstel af met 
een koel schouderophalen; liberalen en republikeinen , 
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kleine partijen, maar met de langste traditie van alle
maal, voelen er niets voor hun identiteit prijs te geven 
door op te gaan in een groter geheel, en wensen even
min een einde te maken aan de huidige vijfpartijen
coalitie, die de regering vormt (DC-PSI-PSDI-PLibI
PRepi). Craxi en vice-secretaris Diego Martelli heb
ben namens de PSI welwillend, maar tevens afwach
tend gereageerd. Het idee van de 'derde pool' past zeer 
wel binnen de socialistische filosofie, maar de PSI 
geeft niet graag het initiatief uit handen aan haar klei
ne zuster, en er zijn al commentaren geleverd, waarin 
werd beweerd, dat de 'rechtse' PSDI doende is, de PSI 
links in te halen. Voor de socialisten staat verder bui
ten kijf dat Craxi, en niet Nicolazzi of wie dan ook, 
een eventuele derde pool moet gaan leiden. Het com
mentaar van de PCI was gematigd positief: haar rela
ties met de sociaal-democratische erfvijand lijken zo 
te verbeteren en de communisten zijn bereid om iedere 
strohalm aan te grijpen die hen uit de nu al veertig jaar 
durende oppositie zou kunnen trekken. Een onver
wacht enthousiaste reactie kwam van de leider van de 
Partito Radicale, Marco Pannel/a, die op het congres 
verklaarde ook lid van de PSDI te worden. (Dat mag 
bij de radicalen.) Pannella, een nonconformistisch 
buitenbeentje in de Italiaanse politiek, verafschuwt 
zowel de christen-democraten als de stugge bureaucra
ten van de PCI, en ziet vermoedelijk in het 'refor
mistisch alternatief' een mogelijkheid om op een an
dere wijze de politieke doorbraak te realiseren, die hij 
al vijftien jaar lang tevergeefs nastreeft. 
Wat het 'reformistisch alternatief' nu precies inhoudt, 
blijft vooralsnog in mysteriën gehuld. Reformisme, 
hervormingsgezindheid, werd aan het begin van deze 
eeuw gebruikt als term om het niet-marxistische en 
niet-revolutionaire socialisme mee aan te duiden. 
Daarna werd het woord voornamelijk aangewend 
door communisten, als scheldnaam voor de socia
listen. Totdat in de jaren zeventig de PSI het opnieuw 
introduceerde, aanvankelijk als geuzennaam, om 
haar huidige politiek een naam te geven. Tegenwoor
dig is 'riformismo' een van de meest ge-, en dus mis
bruikte woorden in het Italiaanse politieke vocabulai
re. De communisten, die naar het zich laat aanzien het 
revolutionair marxisme definitief hebben afgezworen, 
zijn zich eveneens reformisten gaan noemen en zelfs 
de christen-democraten, die niet bij voorbaat tegen el
ke verandering zijn, gebruiken de term soms. 'Refor
mistisch' is daarmede een tamelijk betekenisloos epi
theton geworden, dat pas zin krijgt, wanneer het con
creet wordt uitgewerkt. Dat nu, is op het sociaal
democratisch congres niet gebeurd. Overigens is dat in 
de Italiaanse politieke cultuur niet ongebruikelijk. 
Anders dan in Nederland, waar men gemeenlijk de 
langste tijd pleegt te verwijlen bij halve procenten en 
subparagrafen, zijn Italiaanse partijcongressen voor
al sterk in het formuleren van grootse, alomvattende 
projecten, waarvan de details dan later nog eens moe
ten worden ingevuld. Het hangt dus van de uitwerking 
af, of Nicolazzi's voorstel de PSDI weer respectabel 
en levensvatbaar kan maken en of dit het hoognodige 
alternatief voor de christen-democratische hegemonie 
over dit land kan bieden. (Aart Heering) 
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Boeken 

CDA-rapport ontwikkelingssamenwerking 
biedt te weinig houvast 

Nicole Lucas bespreekt: 
Wereldeconomie en ontwikkeling. Een christen-de
mocratische büdrage aan het denken over ontwikke
lingssamenwerking, Wetenschappelijk Instituut voor 
het CDA, Den Haag, 1986. 

Toeval of een kwestie van timing? Hoe het ook zij, 
slechts enkele maanden voor CDA-voorzitter P. Buk
man tot minister van Ontwikkelingssamenwerking 
werd benoemd, kwam het wetenschappelijk instituut 
van het CDA met het rapport 'Wereldeconomie en 
ontwikkeling. Een christen-democratische bijdrage 
aan het denken over ontwikkelingssamenwerking'. 
Aan het rapport is, onder voorzitterschap van profes
sor Mennes van de Erasmus Universiteit Rotterdam, 
jarenlang gewerkt, onder andere door Van Lede 
(VNO), Zuidhof (NCW), Van Soest (Cebemo), 
Oomen (Buitenlandse Zaken), Van Luyn (Ieco) en 
Schoch (Economische Zaken). Vertegenwoordigers 
van de vakbeweging en de vrouwenbeweging ontbra
ken . 
Het rapport begint met een uiteenzetting van de uit
gangspunten van het christen-democratisch denken 
over ontwikkelingssamenwerking. Kernbegrippen 
zijn daarbij gerechtigheid, gespreide verantwoorde
lijkheid, solidariteit en rentmeesterschap (het be
woonbaar houden van de wereld). De christen-demo
craten blijken met deze, op zichzelf weinig zeggende, 
termen een samenleving op het oog te hebben waar 
mensen, eventueel gesteund door de overheid, zelf 
verantwoordelijk zijn en tot ontplooiing kunnen ko
men in een vanuit sociaal en milieu oogpunt leefbare 
wereld . Geconstateerd wordt dat een dergelijke 'we
reldsamenleving' nog ver weg is. 'De economische 
groei in de wereld is vaak niet ten goede gekomen aan 
mensen die daaraan de grootste behoefte hadden, de 
economische teruggang daarentegen heeft evenwel 
juist die mensen geraakt die toch al het meest kwets
baar waren'. De CDA-ers hebben het hier overigens 
nadrukkelijk over de Derde Wereld. De CDA-werk
groep wil nu de structurele oorzaken van armoede 
achterhalen en stelt dat 'het schandaal van onze tijd al
leen kan worden aangepakt wanneer ook wij onze rol 
in het wereldsysteem aan een kritische benadering 
blootstellen'. Belangrijk uitgangspunt voor de CDA
ers is tenslotte dat ontwikkelingssamenwerking geen 
eenrichtingsverkeer mag zijn, maar juist het resultaat 
dient te zijn van 'dialoog en reflectie op de vraag waar 
we met de wereldsamenleving heen willen'. 
Vervolgens wordt de ontwikkelingsproblematiek in 
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sociaal-economisch (hoofdstuk 2) en internationaal 
perspectief (hoofdstuk 4) geplaatst. In het tussenlig
gende hoofdstuk wordt de maatschappelijke context 
van ontwikkeling besproken aan de hand van onder 
andere de mensenrechten, de positie van vrouwen, on
derwijs, media en milieu. Opmerkelijk is overigens dat 
in dit hoofdstuk geen aandacht wordt besteed aan de 
rol van de vakbonden of aan die van de kerk. 
Een analyse van de factoren die een verbetering van de 
positie van de landen van de Derde Wereld en haar in
woners in de weg staan brengt de CDA-denktank tot 
de conclusie: 'Recht doen aan ontwikkeling betekent 
dat men oog heeft voor de specifieke situatie en ach
tergrond van de politieke, sociale en geestelijke cul
tuur. Pas als dat gebeurt krijgt het denken over econo
mische ontwikkeling zin. Om deze reden wordt ( ... ) 
gepleit voor een vergroting van zeggenschap en macht 
voor degenen die in de marge van de samenleving ver
keren.' 
De christen-democraten stellen dat armoede alleen 
bestreden kan worden als er, nationaal en internatio
naal, een structurele verandering in de bestaande 
machtsverhoudingen plaats vindt. 

Gebrekkige analyse 
Helaas schiet het rapport echter juist te kort als het 
gaat om een fundamentele analyse van die machtson
gelijkheid en de factoren die haar in stand houden. De 
CDA-ers stellen weliswaar in het eerste hoofdstuk: 
'enkele groepen en landen hebben onevenredig veel 
meer macht dan andere: in die zin is het ontwikke
lingsvraagstuk een mondiaal-politiek probleem', 
maar gaan daar verder nauwelijks op in. De CDA-ers 
bepleiten, in het licht van die machtsverschuivingen, 
ondermeer voor het afremmen van de bevolkings
groei, uitbreiding van onderwijs, vergroting van de 
voedselproduktie, landhervormingen en uitbreiding 
van de werkgelegenheid. De vraag waarom dat nou 
juist zo moeilijk van de grond komt, komt echter niet 
aan de orde. Alsof de schrijvers de illusie hebben dat, 
als de uitgangspunten en (sub)doelstellingen van ont
wikkelingsbeleid maar eenmaal op papier staan, de 
uitwerking vanzelf volgt. 
Diezelfde indruk krijg je bij de opmerking dat de 'dia
loog over de vraag waar we met de mondiale samenle
ving heen willen nu eens echt moet beginnen'. Maar 
aan de vraag waarom die dialoog in de afgelopen jaren 
is stukgelopen wordt vrijwel geheel voorbijgegaan. 
Naast de toenemende belangentegenstellingen tussen 
Derde-Wereldlanden ligt dat immers voor een belang
rijk deel aan de onwil van de westerse landen werke
lijke veranderingen in de internationale verhoudingen 
aan te brengen. 
Wanneer het dan ook op concrete maatregelen aan
komt, doet het rapport, na de toch vrij duidelijke 
toonzetting van met name de eerste twee hoofdstuk
ken, nogal magertjes aan. Of wreekt zich hier wellicht 
het feit dat verschillende auteurs niet op een lijn heb
ben gezeten? Een paar voorbeelden: Het rapport 
constateert dat veel landen die gedwongen worden een 
beroep te doen op de middelen van het Internationale 
Monetaire Fonds een 'pijnlijk' aanpassingsproces 

moeten doorlopen. De CDA'ers - die overigens geen 
vraagtekens zetten bij het 'nut' daarvan - zien echter 
weinig andere mogelijkheden om ervoor te zorgen dat 
een land 'niet boven zijn middelen blijft leven of dat 
nog ongewenstere toestanden op sociaal-economisch 
en monetair terrein ontstaan'. 
Sprekend over het EG-landbouwbeleid stelt de werk
groep dat de EG door de bescherming van de eigen 
agrarische sector de afzetmogelijkheden voor een aan
tal ontwikkelingslanden drastisch heeft beperkt. De 
term 'onaanvaardbare concurrentie' wordt in dit ver
band gebruikt. De CDA-ers gaan hier dus een stuk 
verder dan minister Bukman, die in september in een 
interview in Internationale Samenwerking nog liet we
ten dat het voor hem nog maar de vraag is 'of het EG
landbouwbeleid voor ontwikkelingslanden wel zo 
schadelijk is als vaak wordt beweerd.' De consequen
ties die de CDA-werkgroep aan de voor deze kring vrij 
vergaande stelling verbinden zijn echter nogal vaag; 
gepleit wordt voor 'een aangepast en vernieuwd be
leidsinstrumentarium, waarbij de EG-landbouw meer 
wordt geconfronteerd met de werking van internatio
nale marktmechanismen.' 
Een vrijere internationale handel staat sowieso hoog 
in het vaandel van de CDA-ers. Landen in 'Zuid' èn 
'Noord' krijgen een veeg uit de pan waar het gaat om 
allerlei protectionistische maatregelen. Ongelijk heb
ben de CDA-ers hierin natuurlijk niet. Zij stellen daar 
echter te gemakkelijk een economisch liberalisme te
genover, waarbij bij voorbeeld de macht van multina
tionale ondernemingen over het hoofd wordt gezien. 
Om de positie van de armsten te verbeteren zijn echter 
politiek ingrijpender maatregelen nodig. 
Het rapport besluit met een aantal aanbevelingen voor 
het Nederlandse ontwikkelingsbeleid. In het licht van 
de voorafgaande kritiek zal het waarschijnlijk niet 
verbazen dat ook die weinig schokkend zijn. Het rap
port laat het te vaak bij constateringen, zonder daar 
consequenties voor beleid aan te verbinden. Waarom 
bij voorbeeld de vaststelling dat er tussen en binnen 
ontwikkelingslanden aanzienlijke verschillen bestaan, 
niet vertaald in de aanbeveling daar in het Nederland
se beleid meer rekening mee te houden? 
<De CDA-ers stellen herhaaldelijk dat ontwikkelings
samenwerking meer is dan ontwikkelingshulp, de 'an
derhalf procent' . Veel meer activiteiten in de Neder
landse samenleving zijn relevant voor het ontwikke
lingsproces van de Derde Wereld . 'Bij het formuleren 
en uitvoeren van bij voorbeeld handelspolitiek, land
bouwpolitiek, industriepolitiek en het beleid ten aan
zien van financiële instellingen moet daadwerkelijk 
met ontwikkelingsaspecten rekening worden gehou
den.' 
Inmiddels is er, onder voorzitterschap van de minis
ter-president, een onderraad voor Ontwikkelingssa
menwerking gekomen, die alle relevante aspecten van 
het beleid moet toetsen op de effecten voor de Derde 
Wereld. Op De Korte van Economische Zaken na is 
deze onderraad, waarin behalve Bukman en Lubbers 
ook Ruding (Financiën), Brakx (Landbouw), Van den 
Broek (Buitenlandse Zaken) en De Koning (Antilliaan
se Zaken) zitting hebben, een volledige CDA-aangele-
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genheid. Een betere situatie om een discussie over het 
ontwikkelingsbeleid op gang te brengen, had de werk
groep die Wereldeconomie en ontwikkeling opstelde 
zich niet kunnen wensen. Helaas biedt haar rapport, 
ondanks alle mooie uitgangspunten, daarvoor echter 
maar weinig concrete aanknopingspunten. Een ander 
ontwikkelingsbeleid (in brede zin opgevat) valt voor
lopig dan ook niet te verwachten. 

Nicole Lucas is journaliste; zij is oud-medewerker van 
de Evert Verrneer Stichting. 

Moeten sociaal-democraten Rawls lezen? 

Mark Bovens bespreekt: 
P.B. Lehning, Politieke orde en Rawlsiaanse recht
vaardigheid, (proefschrift Rotterdam) Uitgeverij 
Eburon Delft 1986; 390 blz. 

Indien er zoiets zou bestaan als een Super Prestige 
Trofee voor politieke filosofen dan zou deze de laatste 
jaren zonder twijfel telkens weer aan de Amerikaanse 
filosoof John Rawls zijn toegekend. Er is in de afgelo
pen vijftien jaar over geen enkele politieke denker zo
veel gepubliceerd als over Rawls . Zelfs Marx, die reeds 
decennia lang het klassement van de meest besproken 
politieke denkers ongenaakbaar aanvoerde, heeft zijn 
plaats de laatste jaren aan Rawls moeten afstaan. In 
de periode 1971-1981, de eerste tien jaar na de publi
katie van A Theory of Justicel, verschenen reeds meer 
dan 2500 artikelen, dissertaties en boeken die aan het 
werk van Rawls zijn gewijd; en er komen voortdurend 
weer nieuwe studies uit. 
Deze ongekende stroom commentaren wekt de nodige 
verwondering, zeker wanneer men het werk van Rawls 
vergelijkt met dat van andere veel besproken filoso
fen. Het werk van andere populaire denkers vult vaak 
vele planken; bij Rawls echter gaat het eigenlijk maar 
om één boek, A Theory of Justice, en om een aantal 
voorbereidende en aanvullende artikelen. In de twee
de plaats hebben we hier te maken met een buitenge
woon technisch boek dat zich, anders dan bijvoor
beeld het werk van Marx of Freud, slecht leent voor 
popularisering en slogans. Rawls doet bovendien ook 
geen poging om een zinvol antwoord te formuleren op 
die grote, 'existentiële' vragen uit het menselijk be
staan ('wie ben ik?', 'wat kan ik kennen?', 'wat moet 
ik doen?'; om er een paar te noemen) waar ieder mens 
op zijn tijd wel eens mee worstelt. Andere notoir moei
lijke denkers als Kant, Sartre en Arendt deden dat wel 
en werden om die reden in brede kring gelezen en be
commentarieerd. 
Die verwondering wordt des te groter wanneer we de 
aard van de reacties bekijken. Veel van de denkers 
over wie zulke bibliotheken zijn vol geschreven dan
ken dit voor een belangrijk deel aan het feit dat zij 
school maakten. Flink wat van de aan Marx of Lenin 
gewijde studies, bij voorbeeld, bestaat uit exegese ten 
behoeve van hedendaagse vraagstukken of uit pole
mieken ter rechtvaardiging of ter bestrijding van 
scheuringen in de socialistische beweging. Rawls ech
ter heeft vooralsnog - hoewel niet uit te sluiten is dat 
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het daarvoor nog te vroeg is - nauwelijks school ge
maakt. Integendeel zelfs, voor zover kan worden na
gegaan vallen de reacties op zijn werk voornamelijk 
in drie categorieën onder te brengen: I) tekst en uitleg; 
2) kritische beschouwingen en 3) pogingen om het zelf 
beter te doen .2 Met enige goede wil kan men de eerste 
categorie nog als scholastieke exegese beschouwen, al 
is de toon van sommige 'volgelingen' reeds buitenge
woon kritisch. Voor de auteurs in de tweede en derde 
categorie die, zo te zien, een ruime meerderheid vor
men, geldt dat men het werk van Rawls hoog aanslaat, 
maar uiteindelijk afwijst. Bijna alle vooraanstaande 
analytische filosofen hebben zich uitgeput in kritische 
beschouwingen. Dit doet paradoxaal aan: Rawls is 
weliswaar de meest besproken filosoof van de laatste 
vijftien jaar, maar hij heeft slechts weinigen van de 
houdbaarheid van zijn theorie weten te overtuigen . 
Waarom dan toch al die moeite? 

Rawls over rechtvaardigheid 
Voor ik nader inga op deze vraag en op het antwoord 
dat Lehning hierop geeft, wil ik eerst een paar woor
den wijden aan het werk van Rawls. 
Het centrale onderwerp van Rawls' levenswerk, A 
Theory of Justiee, is sociale rechtvaardigheid. Dat wil 
zeggen: de rechtvaardigheid van de fundamentele 
structuur van de samenleving; van het politieke en 
staatsrechtelijke stelsel, van de sociale instituties en de 
economische mechanismen via welke rechten en plich
ten en schaarse goederen worden verdeeld . Rawls is in 
zekere zin een filosoof van de sociale rechtsstaat. Hij 
tracht een conceptie van sociale rechtvaardigheid te 
ontwikkelen die beter dan andere concepties aangeeft 
wat de centrale beginselen zijn van een constitutionele 
democratie naar hedendaags , westers model. 
Rawls plaatst zichzelf daarbij uitdrukkelijk in de libe
rale, sociaal-contract-traditie van Locke en Kant. Uit
gangspunt is de gedachte dat ieder individu in gelijke 
mate fundamentele rechten heeft die niet onderge
schikt mogen worden gemaakt aan een of ander verhe
ven ideaal of het welzijn van de samenleving als ge
heel. Rawls' belangrijkste tegenstanders zijn de mo
derne volgelingen van Bentham , Mi" en Sidgewiek, de 
klassieke utilisten. Voor hen is het nutsbeginsel ('het 
grootste nut voor de grootst mogelijke groep', of een 
variant hierop) het belangrijkste criterium voor de 
rechtvaardigheid van een sociale structuur, institutie 
of verdeling. Dat impliceert dat onder bepaalde om
standigheden de rechten van sommige individuen aan 
het welzijn van de gemeenschap zouden mogen wor
den opgeoffferd. 
Rawls probeert aan te tonen dat rationele individuen, 
wanneer ze onder ideale omstandigheden een - hypo
thetisch - sociaal contract over de inrichting van de 
samenleving zouden moeten sluiten, voor zijn begin
selen en niet voor die van de utilisten zouden kiezen. In 
de tweede plaats tracht hij aan te tonen dat zijn set van 
beginselen door zijn systematische en consistente ka
rakter beter dan elke andere set van beginselen in staat 
is om een aanvaardbare oplossing te bieden voor situa
ties waarin fundamentele rechten - met name vrij
heid en gelijkheid - met elkaar in botsing komen . 
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Het zou te ver voeren om hier alle aspecten van dat 587 
pagina' s dikke boek en het tiental naderhand versche
nen, aanvullende artikelen te beschrijven. Rawls for
muleert niet alleen een conceptie van rechtvaardig
heid, hij gaat ook uitgebreid in op tal van concurreren
de theorieën, op maatschappelijke instituties en juri
dische problemen en op een groot aantal fundamente
le, vaak zeer technische, filosofische en economische 
kwesties . Op sommige van die kwesties kom ik nog te
rug; hier wil ik volstaan met een weergave van zijn cen
trale beginselen: 
Eerste Beginsel 
'Elke persoon heeft een gelijk recht op een volledig 
adequaat stelsel van gelijke fundamentele vrijheden 
dat verenigbaar is met een soortgelijk stelsel van vrij
heden voor allen. ' 
Tweede Beginsel 
'Sociale en economische ongelijkheden dienen zoda
nig geregeld te zijn dat ze tegelijkertijd: 
a) voortvloeien uit ambten en posities die voor ieder
een toegankelijk zijn onder omstandigheden waarin er 
sprake is van eerlijke, gelijke kansen en 
b) de grootst mogelijke baat voor de minst bedeelden 
opleveren zonder het beginsel van rechtvaardige be
sparingen te schenden'. 3 

Deze beginselen zijn 'lexicaal' geordend; net als bij de 
alfabetische ordening van de achternamen in een tele
foonboek moet er aan het eerste criterium voldaan 
zijn vóór de andere ordeningsprincipes aan de orde 
kunnen komen. De fundamentele vrijheden uit het 
eerste beginsel mogen niet ondergeschikt worden ge
maakt aan de verbetering van de sociaal economische 
positie van de minst bedeelden waar het tweede begin
sel over spreekt. Binnen het tweede beginsel gaat het 
beginsel van gelijke kansen (a) altijd boven het begin
sel van de compenserende ongelijkheden (b). 

Een Rawlsiaan te Rotterdam 
De meeste reacties op Rawls zijn vanzelfsprekend in 
het Engelse taalgebied verschenen, maar ook op het 
Europese vasteland is er de laatste jaren veel aandacht 
voor zijn werk - met uitzondering van Frankrijk wel
licht. 4 In Nederland was men er reeds vroeg bij; van de 
hand van Schuyt, Pen, Kaptein, Luijpen en anderen 
verschenen uitgebreide besprekingen. Inmiddels zijn 
er nu ook de eerste dissertaties . S Een van de Neder
landse Rawlsianen van het eerste uur is Percy Leh
ning, docent politieke filosofie aan de Erasmus Uni
versiteit te Rotterdam. Hij publiceerde in de afgelopen 
jaren met enige regelmaat beschouwingen over mo
derne theorieën van sociale rechtvaardigheid en hij 
heeft, soms samen met anderen, getracht om de begin
selen van Rawls toe te passen op Nederlandse be leids
vraagstukken. 6 Een en ander heeft nu geleid tot een 
dissertatie waarin het werk van Rawls wordt verde
digd tegenover rivaliserende theorieën en waarin de 
stelling wordt aangehangen dat Rawls, meer dan wel
ke andere hedendaagse politieke filosoof ook, rele
vant is voor de huidige debatten over de legitimiteit en 
toekomst van de verzorgingsstaat. 
In deze paragraaf zal allereerst een kort overzicht wor
den gegeven van de inhoud en opbouw van dit proef-

schrift. Vervolgens zal worden onderzocht in hoeverre 
Lehning in zijn opzet geslaagd is. Dat zal gebeuren aan 
de hand van de volgende vragen: Waarom is Rawls 
überhaupt de moeite van het bestuderen waard? Is 
Rawls nu eigenlijk een liberaal of een sociaal-demo
craat? Voegt dit proefschrift wat toe aan onze kennis 
over Rawls? 
Politieke orde en Rawlsiaanse rechtvaardigheid be
staat op papier uit twee delen, maar eigenlijk zijn het 
er drie. In het korte, eerste deel getiteld 'Een bedreigde 
politieke orde' schetst Lehning zijn uitgangspunten. 
De verzorgingsstaat bevindt zich in een crisis en haar 
belangrijkste probleem is het legitimiteitsprobleem: 
'[O]vereenstemming ontbreekt over de vraag wat tot 
de "juiste" taken van een overheid gerekend behoort 
te worden.' (blz. I) . Bij de oplossing of het hanteer
baar maken van dit probleem kunnen normatieve po
litieke theorieën een belangrijke rol spelen. Ze kunnen 
' een hulpmiddel ( ... ) zijn bij het politieke debat tus
sen de burgers onderling en tussen burgers en gezags
dragers over de vraag welke in het algemeen de 
doelstellingen en middelen van een (verzorgings)staat 
behoren te zijn en, meer specifiek, welke verdeel regels 
gehanteerd behoren te worden' (blz. 6). Politieke 
theorieën dienen volgens Lehning daarbij niet alleen 
aan te geven hoe een rechtvaardige politieke orde eruit 
dient te zien, maar ze moeten ook aangeven waarom 
dat zo is en waarom hun beginselen beter zijn dan die 
van anderen. Wil een theorie een daadwerkelijke bij
drage leveren, dan zou zij volgens Lehning aan ten
minste drie eisen moeten voldoen: I) zij moet een me
thode formuleren voor een fundering van normatieve 
beginselen; 2) zij moet op basis daarvan expliciet eva
luerende beginselen formuleren en aangeven onder 
welke omstandigheden deze bindend worden geacht; 
3) zij moet de instituties van de politieke orde uitwer
ken waarbinnen deze beginselen kunnen worden geëf
fectueerd. 
In deel twee, dat als titel heeft: 'Een normatieve poli
tieke theorie' , tracht Lehning aan te tonen dat de theo
rie van Rawls inderdaad aan elk van deze vereisten 
voldoet en bovendien ook op inhoudelijke gronden, 
vanwege de strekking van de door Rawls geformuleer
de beginselen, als fundament van de verzorgingsstaat 
geschikt is. Dit deel, dat zo'n driekwart van het proef
schrift beslaat, valt in twee onderdelen uiteen . In 
hoofdstuk 9 tot en met 14 en in zekere zin ook in 
hoofdstuk 19 wordt een uitgebreide uiteenzetting ge
geven van de theorie van Rawls . In de hoofdstukken 
15 tot en met 18, die in feite een apart derde deel vor
men, tracht Lehning Rawls te verdedigen tegen de 
aanvallen van theoretici uit enkele rivaliserende poli
tieke stromingen: het utilisme, het libertarisme en het 
socialisme. 
Ten aanzien van deel één wil ik hier met een enkele op
merking volstaan. Nadat Lehning zijn uitgangspunten 
heeft geformuleerd geeft hij een uitgebreid overzicht 
van een vijftal kritische 'neo'-benaderingen van de 
verzorgingsstaat (neo-conservatisme, neo-liberalis
me, neo-marxisme, neo-corporatisme en neo-pluralis
me) die stuk voor stuk, althans in de presentatie van 
Lehning, vanuit zeer verschillende ideologsiche uit-

101 

socialisme en democralie 
nummer 3 
maart 1987 



gangspunten bij datzelfde legitimiteitsprobleem als 
meest prangende probleem van de verzorgingsstaat 
uitkomen. De status van deze hoofdstukken 2 tot en 
met 8 is mij niet geheel duidelijk. Ze lijken vooral be
doeld te zijn als authoriteitsargumenten ter ondersteu
ning van het reeds genoemde uitgangspunt: de stabili
teit van de politieke orde wordt bedreigd door een legi
timiteitscrisis. Het is de vraag of een dergelijk uit
gangspunt, in het licht van wat in de rest van het boek 
volgt, zo'n ondersteuning behoeft. Maar zelfs indien 
men dat inderdaad vindt dan is het nog de vraag of 
zo'n algemene beschrijving van een aantal volstrekt 
verschillende, sterk normatief geïnspireerde auteurs 
een dergelijke functie kan vervullen. Wat mij betreft 
hadden deze hoofdstukken tot één inleidend hoofd
stuk beperkt kunnen blijven. Ze bieden, in combinatie· 
met het uitgebreide notenapparaat, weliswaar een 
goede en overzichtelijke, zij het weinig kritische inlei
ding tot deze benaderingen van de verzorgingsstaat, 
maar hun relevantie voor het verdere verloop van het 
betoog is niet erg duidelijk . Het gaat hier immers in de 
meeste gevallen om meer of minder empirisch ingestel
de politieke theoretici (aan de orde komen onder ande
ren Schumpeter, Dahl, Lindblom, O'Connor, Offe, 
Habermas, Schmitter, Brittan, Crozier en Hunting
ton) die vanuit een normatief kader ontwikkelingen in 
de verzorgingsstaat beschrijven en becommentarië
ren. Een beter zicht op de vraag waarom juist Rawls 
van belang is voor de debatten over de verzorgings
staat bieden ze niet. In de rest van het boek komt Leh
ning er dan ook slechts plichtmatig op terug (blz. 182-
185). Ik zal mij daarom in deze bespreking verder al
leen bezig houden met het tweede deel. 

De rechtvaardiging van de Rawlsiaanse beginselen 
Waarom is Rawls de moeite waard? Waarom wordt er 
zoveel aandacht aan een boek besteed waarover de 
meeste commentatoren zich hebben uitgeput in kriti
sche beschouwingen? Een voor de hand liggende 
oplossing voor de hierboven geschetste paradox zou 
zijn dat Rawls een groot filosoof is omdat hij een zeer 
doordachte en rationele theorie heeft ontwikkeld die, 
subtieler dan enige andere theorie tot nog toe, een aan
tal actuele politieke en ethische vragen (niet alleen om
trent verdelingsvraagstukken, maar ook ten aanzien 
van zaken als burgerlijke ongehoorzaamheid, toleran
tie, godsdienst- en gewetensvrijheid) binnen één syste
matisch kader heeft trachten te beantwoorden. Nie
mand die zich met dergelijke vragen bezighoudt kan 
meer om de antwoorden van Rawls heen. Duidelijk is 
echter ook dat zijn project te ambitieus is geweest en 
dat ook het beste nog niet goed genoeg is om een der
gelijke veelomvattende onderneming tot een goed ein
de te brengen. Rawls heeft een te groot bouwwerk op 
willen trekken waardoor constructiefouten en kritiek 
onvermijdelijk zijn gebleken. Daarin ligt tevens de 
verklaring voor het feit dat zovelen hebben getracht 
om Rawls poging te verbeteren en een eigen theorie 
van sociale rechtvaardigheid hebben ontwikkeld. 
Lehnings antwoord op deze vraag is grondiger. Rawls' 
theorie voldoet in de eerste plaats aan de drie vereisten 
voor een poltieke theorie die hierboven werden opge-
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somd. In de tweede plaats levert zij bovendien de fun
dering voor een normatieve politieke orde die de con
touren van een verzorgingsstaat vertoont. Deze laatste 
claim is in het boek erg algemeen geformuleerd en 
wordt zo weinig gespecificeerd dat men het er moeilijk 
mee oneens kan zijn. Blijft over de vraag of de ver
eisten van Lehning doorslaggevend zijn en of Rawls er 
inderdaad aan voldoet. 
Uit Lehnings keuze van de drie vereisten (een norma
tieve theorie moet een methode van rechtsvaardiging 
formuleren, beginselen verschaffen en politieke insti
tuties uitwerken) blijkt al hoe zeer men niet meer om 
Rawls heen kan . Ze zijn stuk voor stuk relevant; men 
zou hoogstens als bezwaar kunnen aanvoeren dat ze 
min of meer uit de onderneming van Rawls lijken te 
zijn afgeleid en dat het dan ook nauwelijks verbazing 
hoeft te wekken indien mocht blijken dat Rawls aan 
zijn eigen eisen voldoet. Ze zijn zo op het werk van 
Rawls toegesneden dat ik maar weinig andere politiek
theoretische beschouwingen ken die volledig aan elk 
der eisen kunnen voldoen. 
Het tweede en het derde vereiste gun ik Rawls en Leh
ning. In A Theory of Justice worden, om te beginnen, 
zeer expliciet beginselen geformuleerd aan de hand 
waarvan men maatschappelijke verhoudingen en in
stitutionele regelingen op haar rechtvaardigheid kan 
beoordelen. Deze beginselen en hun onderlinge rang
orde worden door Rawls uitgebreid uitgewerkt, zoals 
we zojuist al hebben gezien. Ook werkt Rawls maat
schappelijke instituties uit waarbinnen deze beginse
len kunnen worden geëffectueerd - het derde vereiste 
van Lehning. Heel het tweede deel van A Theory of 
Justice, een kleine tweehonderd pagina's, is gewijd 
aan de toepassing van de Rawlsiaanse beginselen op 
een aantal moderne instituties. Aan de orde komen 
onder andere godsdienst- en gewetensvrijheid, tole
rantie, verboden verenigingen, politieke participatie, 
de 'Rule of Law', rechtvaardigheid tussen generaties, 
inkomensherverdeling, burgerlijke ongehoorzaam
heid en gewetensbezwaren. 
Tot zover is er nog niet eens zoveel verschil met andere 
hedendaagse denkers over sociale rechtvaardigheid; 
ook zij zullen in veel gevallen wel aan deze twee ver
eisten kunnen voldoen. De crux zit, volgens Lehning, 
in het eerste vereiste: '[DJe theorie moet een methode 
formuleren voor een fundering van normatieve begin
selen. De meta-theoretische taak is om te onderzoeken 
hoe normatieve beginselen rationeel gerechtvaardigd 
kunnen worden' (blz. 80). Op dit punt verschilt Rawls 
inderdaad van de meeste andere - maar niet alle -
politieke denkers . Hij besteedt uitgebreid aandacht 
aan de rechtvaardiging van de door hem gepresenteer
de beginselen. Is hij daarin ook geslaagd? 
Lehning heeft uit het werk van Rawls, dat op dit punt 
notoir gecompliceerd is en in latere artikelen wijzigin
gen heeft ondergaan, een drietal methoden van recht
vaardiging gedestilleerd: 
* De Kantiaanse methode: Het gaat volgens Rawls om 
beginselen van sociale rechtvaardigheid die vrije en ge
lijke morele wezens zouden kiezen wanneer ze bij hun 
keuze volstrekt autonoom, zonder beïnvloeding van 
buitenaf en zonder overwegingen van eigen belang, te 
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werk zouden kunnen gaan. Dat is in analogie met Kant 
die bij zijn rechtvaardiging van het categorische impe
ratief immers ook uitging van het rationele, volstrekt 
autonoom oordelende individu. Om een dergelijke si
tuatie te benaderen komt Rawls met de hypothetische 
'oorspronkelijke toestand' waarin individuen achter 
een 'sluier van onwetendheid' over de inrichting van 
de samenleving moeten onderhandelen. Ze zijn slechts 
op de hoogte van algemene, sociale en historische wet
matigheden en hebben geen kennis omtrent hun eigen 
achtergrond en talenten; ook weten ze niet welke posi
tie zij na het oplichten van de sluier in de maatschappij 
zullen innemen. Zodoende weten ze ook niet welke re
gelingen in hun eigen belang zullen zijn . In een derge
lijke geobjectiveerde situatie zullen zij, volgens Rawls, 
op volstrekt rationele gronden bij zijn beginselen uit
komen, omdat daarmee ook de pechvogels, de minst 
bedeelden, redelijk goed af zijn. 
• De methode van het reflectieve evenwicht: Vervol
gens kan men kijken in hoeverre deze beginselen over
eenkomen met onze weloverwogen oordelen. Het idee 
is om steeds heen en weer te gaan tussen de beginselen, 
de omstandigheden waarin ze tot stand komen , hun 
mogelijke consequenties en onze oordelen over de re
delijkheid van die consequenties. Zodra blijkt dat 
sommige voorwaarden of beginselen tot consequen
ties leiden die we niet zouden willen accepteren moeten 
we die voorwaarden of beginselen bijstellen of onze 
oordelen wijzigen. Zo kunnen we proberen om een re
flectief evenwicht te bereiken. 
• De methode van rationele keuze onder onzekerheid: 
de reeds genoemde sluier van onwetendheid creëert 
een situatie van onzekerheid; niemand weet immers 
welke positie hij of zij later in de maatschappij zal ver
vullen. Rationele individuen zullen volgens Rawls in 
zo'n situatie kiezen voor zijn beginsel van compense
rende ongelijkheden (maatschappelijke ongelijkhe
den zijn alleen toegestaan wanneer deze de positie van 
de minst bedeelden maximaliseren). De kans dat zij 
straks zelf tot de minst bedeelden zullen behoren is im
mers niet denkbeeldig. 
Lehning laat uitstekend zien dat de kracht van de 
tweede en de derde methode in de versie van Rawls du
bieus is . Rawls heeft, om te beginnen, de voorwaarden 
voor de keuze onder onzekerheid zo geformuleerd dat 
er uit de onderhandelingen nauwelijks iets anders dan 
zijn beginsel kan voortvloeien. 7 Zo neemt hij bijvoor
beeld aan dat men altijd op zeker zal spelen en geen 
gok zal willen wagen. Ook voor de methode van het re
flectief evenwicht geldt dat zo'n exercitie slechts dat 
oplevert wat men erin stopt. Iemand die de intuïties en 
de weloverwogen oordelen van Rawls niet deelt zou 
wel eens bij heel andere voorwaarden en beginselen 
kunnen uitkomen . Rawls heeft zich deze kritiek aan
getrokken en zich in zijn recente publikaties dan ook 
geheel op de eerste methode teruggetrokken. 
Ook ten aanzien van de waarde van die eerste, Kan
tiaanse methode van rechtvaardiging kan men echter 
de nodige twijfels koesteren. In de eerste plaats laat 
Lehning zelf zien dat, met wat kleine aanpassingen 
van de feiten die de sluier van onwetendheid mogen 
passeren, de vrije en autonome individuen niet alleen 

Rawlsiaanse, maar ook heel goed utilistische of zelfs 
marxistische beginselen zou kunnen kiezen (blz. 266). 
In de tweede plaats zou men de vraag kunnen stellen of 
men achter die strakke sluier van onwetendheid ooit in 
staat zal zijn om het eens te worden over beginselen 
van sociale rechtvaardigheid. De vrije en autonome 
individuen zijn in de oorspronkelijke toestand immers 
beroofd van elke kennis omtrent hun achtergrond en 
hoedanigheden en daarmee ook van criteria op grond 
waarvan zij tot een keuze van beginselen zouden kun
nen komen. Ze kunnen niet bij zich zelf te rade gaan 
om te ontdekken wat de waarden en doeleinden zijn 
die hen maken tot wat ze zijn. Het enige wat voor re
flectie over blijft zijn de oppervlakkige verlangens en 
motieven die men tijdens de onderhandelingen in de 
oorspronkelijke toestand toevallig bij zichzelf kan 
ontdekken. Een dergelijke keuze kan men toch moei
lijk volstrekt autonoom en rationeel noemen. Het 
door Rawls gehanteerde concept van het autonome in
dividu dat bij zijn keuze elke vorm van contingentie, 
elke binding met zijn eigen belangen, doeleinden en 
loyaliteiten heeft uitgebannen is een onhoudbaar con
cept. 'Wanneer men zich iemand voorstelt die niet in 
staat is tot zulke essentiële bindingen levert dat niet het 
beeld op van een ideale, vrije en rationele actor, maar 
van iemand geheel verstoken van karakter, van morele 
diepgang' . 8 Dit is, kort samengevat, de kritiek van Mi
chael Sandel. Indien men deze kritiek op de Kantiaan
se notie van het autonome individu accepteert - en ik 
zie vooralsnog geen redenen om haar te verwerpen -
dan blijkt daarmee ook de laatste rechtvaardigings
grond uit drijfzand te bestaan. 9 Het is buitengewoon 
jammer dat Lehning die fundamentele kritiek van 
Sandel niet behandelt, ik had graag gezien dat hij 
Rawls hiertegen had verdedigd - al moet ik natuur
lijk toegeven dat je bij zo'n stroom aan commentaren 
nu eenmaal niet op alles kunt ingaan. 
De conclusie lijkt onvermijdelijk dat zelfs Rawls' 
theorie niet op een bevredigende manier voldoet aan 
alle drie de eisen die Lehning aan normatieve politieke 
theorieën stelt. Lehning zelf geeft dit niet openlijk toe, 
maar gaandeweg leest men tussen de regels ook bij 
hem steeds meer twijfels. Betekent dit nu ook dat de 
theorie van Rawls geen hulpmiddel meer kan zijn in 
het politieke debat over de verzorgingsstaat? Die con
clusie is rijkelijk voorbarig. Rawls heeft, subtieler dan 
enig ander tot nog toe, getracht om beginselen te for
muleren die de kloof tussen individuele vrijheidsrech
ten aan de ene kant en de door de (verzorgings)staat 
geëffectueerde gelijkheidsrechten aan de andere kant 
zouden kunnen overbruggen. Zijn theorie is daarom 
alleen al op grond van Lehnings tweede vereiste 
- 'een theorie moet expliciet evaluerende beginselen 
formuleren' - de moeite waard. 

Liberaal of sociaal-democraat? 
Rawls is in Nederland in het verleden zowel ter linker
ais ter rechterzijde als autoriteit aangeroepen wanneer 
het ging om wijzigingen in de verzorgingsstaat. Nie
mand minder dan de huidige vice-premier heeft enkele 
jaren geleden, toen hij zich nog niet zozeer als politiek , 
maar vooral als intellectueel leider van de VVD tracht-
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te te profileren, geprobeerd om forse bezuinigingen op 
het stelsel van sociale zekerheid met een beroep op 
Rawls te legimiteren. Heeft De Korte, of de TeIders
stichting, Rawls met recht geannexeerd? I 0 Is Rawls 
een liberaal of een sociaal-democraat? 
We zitten hier in eerste instantie met een vertaalpro
bleem. Het onderscheid tussen 'sociaal-democraat' en 
'liberaal' is vanuit de optiek van een Amerikaanse in
tellectueel als Rawls enigzins verwarrend en in veel op
zichten niet meer dan een academische kwestie. In de 
Verenigde Staten is de belangrijkste politieke breuk
lijn die tussen 'liberals' en '(neo-)conservatives', tus
sen de progressieve en de behoudende krachten. Het 
behoud van een stelsel van sociale zekerheid en de be
vordering van een gelijke verdeling van inkomen, ken
nis en macht worden daar beschouwd; als typische 'Ii
beral issues'. Rawls hoort dan ook duidelijk in het 
progressieve kamp, hij is een uitgesproken 'East Coast 
Liberal' . Een Amerikaanse 'liberal' is aldus niet auto
matisch hetzelfde als een Nederlandse 'liberaal' en ze
ker niet hetzelfde als een 'VVD-er'. Aan de andere 
kant is het ook zo dat in de Verenigde Staten bijna alle 
partijen uit het Nederlandse politieke spectrum, met 
uitzondering van de 'horizontalen' binnen de CPN 
aan de ene kant en de kleine christelijke partijen en de 
Centrumpartij aan de andere kant, op basis van hun 
politieke standpunten tot het kamp van de 'liberals' 
zouden worden gerekend - een VVD-er als Rudolf de 
Korte incluis. Zelfs de theorie van Rawls lijkt aldus 
niet berekend op de subtiliteiten van de Nederlandse 
partij-politieke verhoudingen. 
We kunnen de vraag echter herformuleren: In hoever
re is de theorie van Rawls voor Nederlandse sociaal
democraten geschikt om de fundamenten te leveren 
voor een principiële verdediging van de verzor
gingsstaat tegen de aanvallen van conservatieven en 
vrije markt profeten? Op het eerste gezicht is de kans 
hierop niet zo groot. Rawls plaatst zich zelf uitdrukke
lijk in de traditie van Locke en Kant en gaat uit van de 
fictie van een sociaal contract. Dat is een uitgangspunt 
waar de Nederlandse liberalen zich eerder bij thuis zuI
len voelen dan sociaal-democraten. Individuele rech
ten, waaronder ook eigendomsrechten begrepen zijn, 
staan voorop. 
Men kan echter tegenwerpen dat het gelijkheidsbegin
sel bij Rawls een veel prominenter plaats inneemt dan 
bij de meeste andere filosofen in de Angelsaksische li
berale traditie. We zagen hierboven dat het bij zijn be
ginselen steeds gaat om gelijke rechten, om gelijke 
kansen en om de compensatie van ongelijkheden. Zo
als Lehning ook opmerkt heeft Rawls termen als 'de 
grootst mogelijke baat' en 'de minst bedeelden' uit het 
beginsel van de compenserende ongelijkheden echter 
erg vaag geformuleerd. Ook is niet erg duidelijk wan
neer er sprake is van 'baat' en over welke termijn men 
een en ander moet berekenen . Deze vaagheden laten 
ruimte voor verschillende soorten sociaal beleid, va
riërend van sociaal-democratisch, via D'66 en het 
CDA tot en met de sociaal-liberale vleugel van de 
VVD. 
Lehning wijdt enkele interessante beschouwingen aan 
de verhouding tussen Rawls en het socialisme; deze 
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vragen om een nadere uitwerking in dit blad. Ik moet 
hier, omwille van de ruimte, slechts met een paar ele
menten volstaan. In de eerste plaats wijst Lehning er
op dat een socialistisch inkomensbeleid zoals dat bij
voorbeeld door Wolfson is geformuleerd meer over
eenkomt met een inkomensbeleid dat volgens Rawls 
een overheid in een welgeordende samenleving moet 
voeren dan een liberaal inkomensbeleid: 'Het beginsel 
van compenserende ongelijkheden en de opvattingen 
die Rawls heeft over talenten als gemeenschapsgoed ge
ven uitdrukking aan de idee dat weliswaar inspannin
gen en offers gecompenseerd mogen worden (evenals 
bij Tinbergen en Wolfson), maar dat deze compensa
tie plaats vindt in het licht van de bijdrage die aan de 
positie van de minst bevoorrechten wordt geleverd . 
Voorzover er hierbij sprake is van strijdigheid tussen 
doelmatigheid en rechtvaardigheid, zal voor een so
cialist de trade-off tussen deze twee doelstellingen an
ders zijn dan voor een liberaal. Rechtvaardigheid zal 
dan prioriteit boven doelmatigheid krijgen. En ook dit 
is in overeenstemming met de theorie van Rawls. 
Daarin is immers de prioriteitsregel geformuleerd die 
aangeeft dat de beginselen van 'justice as fairness ' , en 
dus ook het beginsel van compenserende ongelijkhe
den, vooraf gaan aan het effeciëntie-beginsel en de 
maximalisering van de welvaart' (blz. 180) . 
In de tweede plaats wijst Lehning erop hoezeer de uit
werking die Rawls geeft aan zijn Kantiaanse uitgangs
punt van autonome en gelijkwaardige individuen 
overeenkomt met de opvattingen van veel democra
tisch-socialisten. Verschil van mening zou er slechts 
kunnen bestaan over de vraag in hoeverre de Rawlsi
aanse beginselen ook van toepassing zijn binnen be
drijven en met betrekking tot de eigendom van en zeg
genschap over produktiemiddelen. Lehning laat zien 
dat Rawls' theorie de mogelijkheid hiertoe open laat. 
Uitgangspunt is immers dat de primaire sociale goede
ren, zoals vrijheden, kansen, inkomen, welvaart en de 
andere gronden voor zelfrespect, gelijk worden ver
deeld, tenzij een ongelijke verdeling duidelijk in het 
voordeel van de minst bedeelden is. Dat impliceert een 
genuanceerd oordeel over de markt en de vrijheid van 
ondernemen. Het zal van feitelijke en historische om
standigheden afhangen of democratisering van econo
mische instituties voor de hand ligt, maar uitgesloten 
is het geenszins. 
Lehnings conclusie is in ieder geval dat 'democratisch
socialisten inderdaad de theorie van Rawls tot uitgangs
punt kunnen nemen ter fundering van hun opvattin
gen' (blz. 281) . Met deze algemene conclusie kan ik het 
wel eens zijn, de theorie van Rawls is vruchtbaar en 
flexibel genoeg om als vertrekpunt te dienen voor de 
formulering van sociaal-democratische beginselen. 
(Hiermee is echter nog niet gezegd dat alle Rawlsianen 
automatisch bij een sociaal-democratisch beleid zuI
len uitkomen!) Het zou toe te juichen zijn wanneer 
Lehning in de toekomst eens zou proberen om met be
hulp van de theorie van Rawls, of elementen daaruit , 
de uitgebluste discussie binnen de PvdA over de eigen 
beginselen nieuw leven in te blazen. Ze biedt er ruime 
mogelijkheden toe. Daarmee is ook de vraag in de titel 
boven deze bespreking met een geclausuleerd 'ja' be
antwoord . 
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Moeten sociaal-democraten Lehning lezen? 
Ook op deze vraag past een geclausuleerd antwoord: 
dat hangt af van wat men zoekt. Het zal inmiddels dui
delijk zijn dat dit commentaar op Rawls vooral in de 
categorie van tekst en uitleg thuis hoort. Lehning laat 
zich hier kennen als een kritisch volgeling van Rawls 
en tracht de theorie van Rawls niet alleen systematisch 
te presenteren, maar probeert ook om, waar dat maar 
enigszins mogelijk is, haar te interpreteren en te repa
reren teneinde haar te verdedigen tegen aanvallen van 
buitenaf. 
Hij heeft helaas de tijd niet mee. Tien jaar geleden zou 
zo'n onderneming nieuw en bijzonder zijn; inmiddels 
zijn er echter vele soortgelijke studies verschenen 
waarmee het boek moet concurreren . Bovendien is het 
aantal kritische beschouwingen nog veel groter; het is 
niet eenvoudig om nog iets over Rawls te schrijven dat 
niet al eens door een ander is gezegd, laat staan dat het 
mogelijk zou zijn om adequaat in te gaan op alle 
- vaak terechte - kritiek die er op zijn werk is ge
weest. 
Laat ik meteen zeggen dat dit proefschrift, voor zo ver 
ik dat kan overzien, tot de betere commentaren in de 
categorie van tekst en uitleg behoort. De hoofdstuk
ken 10 tot en met 14 en 19, die de kern van het boek 
vormen, geven een systematische, uitstekend leesbare 
presentatie van de technische en gecompliceerde theo
rie van Rawls . Het boek is wat dat betreft een verade
ming vergeleken bij de dissertatie van Raes over 
Rawls . 11 Wat in het proefschrift van Lehning voorts te 
prijzen valt, is dat hij zich niet alleen baseert op A The
ory of Justice, maar ook een aantal latere aanvullin
gen en bijstellingen van Rawls in deze presentatie heeft 
verwerkt. Hierdoor vormt dit proefschrift thans de 
best bijgewerkte inleiding tot het werk van Rawls in 
het Nederlandse taalgebied en wellicht ook daarbui
ten. Omdat het bovendien een zeer gedocumenteerd 
overzicht geeft van de bezwaren van een aantal cou
rante critici is het uitstekend te gebruiken als hand
boek en naslagwerk, bijvoorbeeld als secundaire lite
ratuur bij seminars over Rawls en over andere moder
ne denkers die zich met verdelingsvraagstukken heb
ben bezig gehouden. 
Een voor de hand liggend, maar niet onbelangrijk na
deel van deze opzet is echter wel dat het een enigszins 
braaf verhaal is geworden . Een kritische reflectie op 
de merites van Rawls' theorie heeft niet voorop ge
staan. Ook in de laatste hoofdstukken waarin Lehning 
ingaat op de kritiek van sommige stromingen op 
Rawls blijft het meestal bij een zeer zorgvuldige be
schrijving van die kritiek en van Rawls' feitelijke of 
mogelijke antwoorden. Een evaluatie van die debatten 
ontbreekt in de meeste gevallen; in hoeverre Lehning 
de argumenten van Rawls' tegenstanders steekhou
dend vindt blijft te vaak versluierd. 
In het licht van Lehnings cent ale stelling ('Rawis vol
doet als enige niet alleen aan de drie vereisten, maar is 
bovendien ook geschikt als fundament van de verzor
gingsstaat') is daar vermoedelijk wel reden toe. Hier
boven heb ik al proberen aan te tonen dat ook Rawls' 
theorie bij nader inzien niet op een bevredigende wijze 
aan alle strenge eisen van Lehning kan voldoen . Bo-

vendien valt op, wanneer men bijvoorbeeld de sectie 
over het utilisme leest, dat Lehning schoorvoetend 
moet toegeven dat het vermoedelijk wel (ook) moge
lijk is om een utilistische theorie te formuleren die aan 
alle eisen voldoet en dat het gevecht tussen Rawls en de 
utilisten in de toekomst wel eens in het voordeel van de 
laatsten zou kunnen worden beslist. Dergelijke con
clusies zijn niet erg bevorderlijk voor de houdbaarheid 
van het eerste deel van die centrale stelling. 
Wat men in dit proefschrift ook niet kan vinden en wat 
eerdere publikaties van Lehning zo interessant maak
te, is een nadere, specifieke uitwerking van het tweede 
deel van die centrale stelling: Rawls' theorie is bij uit
stek, en misschien zelfs wel als enige, geschikt als nor
matief fundament van de verzorgingsstaat. Lehning is 
min of meer halverwege zijn opzet blijven steken. Hij 
signaleert een probleem: de crisisverschijnselen in ver
zorgingsstaten zijn terug te voeren tot een legitimi
teitscrisis . Vervolgens suggereert hij een hulpmiddel 
bij de debatten over de vraag wat de juiste doelstellin
gen en midddelen van een verzorgingsstaat behoren te 
zijn: de theorie van Rawls . Uiteindelijk wordt het 
grootste deel van het proefschrift besteed aan een be
schrijving van dat hulpmiddel en van de kritiek die an
deren er op hebben gegeven. Aan mogelijke toepassin
gen en middelen van een verzorgingsstaat behoren te 
feitelijk werk met dat hulpmiddel komt hij helaas niet 
meer toe. Zo weten we nog niet op welke wijze de theo
rieën van Rawls een hulpmiddel kunnen zijn bij de Ne
derlandse discussies over verdelingsvraagstukken 
(denk bijvoorbeed aan de herziening van het stelsel 
van sociale zekerheid) of over de toekomst van de ver
zorgingsstaat. Het is te hopen dat hij, nu dit grote pro
ject tot een goed einde is gebracht, daarmee verder 
gaat. 

Mark Bovens is verbonden aan het Onderzoekscen
trum Sturing van de Samenleving en aan de vakgroep 
Politieke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Lei
den . 

Noten 
I. J . Rawls, A Theory of Justice, Cam bridge Mass. 1971, 

The Belknap Press of Harvard University Press (verder 
aan te duiden als TJ) . 

2. Een voorbeeld van de eerste categorie is: R.P . Wolff, Un
derstanding Raw/s, Princeton 1979. In de tweede catego
rie vallen aan te bevelen: B. Barry, The Libera/ Theory of 
Justice, Oxford 1973 en N. Daniels (ed .), Reading Raw/s, 
New Vork 1975 (met bijdragen van, onder anderen, Na
gel, Dworkin, Hare, Feinberg, Scan Ion , Hart, Sen en 
Barber). In de derde categorie kan men denken aan R. 
Nozick , Anarchy, State and Utopia, New Vork 1975; 
R.B. Brandt, A Theory ofthe Good and the Right, 1979; 
A. Gutmann, Libera/ Equality, Cambridge 1980; B.A. 
Ackerman, Socia/ Justice in the Libera/ State, New Ha
ven 1980; M. Walzer, Spheresof Justice, New Vork 1983 . 

3. Deze vertaling is gebaseerd op een herformulering van 
het eerste beginsel door Rawls in 1982 (Lehning, blz. 128) 
en op de oorspronkelijke formulering van het tweede be
ginsel in TJ, blz. 302. 

4. Op een conferentie van politieke filo sofen uit Parijs, Ox
ford en Leiden die in 1982 - meer dan tien jaar na het 
verschijnen van Rawls ' boek - in Leiden werd gehouden 
bleek dat het merendeel van de Fransen nog nooit van 
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Rawls had gehoord, laat staan dat men wat van hem gele
zen had. Een vertaling bleek echter in voorbereiding. 

5. Eerder verschenen reeds K. Raes, Het rechtvaardigheids
concept van John Rawls, Antwerpen 1984 (vernietigend 
besproken door Lehning in Recht en Kritiek, jrg. 11: 209-
218) en H. Kaptein, Ethiek tussen twijfel en theorie, Am
sterdam 1985. 

6. Zie bijvoorbeeld: 'De rechtvaardigheidstheorie van J. 
Rawls', (samen met R.J . van der Veen) in: Acta Politica, 
jrg. 11 (1976):449-488 (deel I) en jrg. 12 (1977): 25-76 
(deel 11); 'Property Rights, Justice and the Welfare Sta
te', inActa Politica, jrg. 15 (1980): 319-356; 'Heroverwo
gen sociale zekerheid en beginselen van rechtvaardig
heid', (samen met J .W. de Beus) in: ESB 17-2-1982. 

7. Rawls heeft onlangs overigens toegegeven dat hij een fout 
heeft gemaakt door in A Theory of Justice het te doen 
voorkomen alsof zijn beginselen ook op basis van theo
rieën over rationele keuze kunnen worden gerechtvaar
digd. Zie: 'Justice as Fairness: Political not Metaphysi
cal', Philosophy and Public Affairs, Vol. 14 nr. 3 (Sum
mer 1985): 257, n20. 

8. Michael J . Sandel, Liberalism and the Limits of Justice, 
Cambridge 1982, blz. 179. 

9. Zie voor een soortgelijke kritiek: R.A.V. van Haersolte, 
Hi Lili; of het spel van kiezen en delen, in: Nederlandse 
Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, jrg. 15 
(1986) nr.l, blz. 59-92. 

10. Zie het rapport Een liberale visie op de verdeling van in
komen en vermogen, Geschriften van de Prof. Mr. B.M. 
Teldersstichtinl!; nr. 34, Den Haal!; 1979 en een discussie 
op de opiniepagina van het NRC-Handelsblad in de maan
den oktober en november 1984 (onder andere; J. Toir
kens, 'VVD zou zich tegen verlaging van sociale minima 
moeten keren' 24/10/1984; R. de Korte, 'Sociale minima' 
30/ 10/1984; T. V.d. Wiel, 'VVD en Rawls' 15/1111984). 

11. K. Raes, Het Rechtvaardigheidsconcept van John Rawls: 
een verkenning in de constructivistische ethisch-politieke 
wijsbegeerte, (dissertatie Antwerpen) Antwerpen 1984. 

Pen op Papier 

Tulp in de vuist 

'Buitenlandse politiek mag nooit een terrein worden 
waarop binnenlands politieke tegenstellingen worden 
geprojecteerd.' Dit citaat is niet afkomstig uit het vak
blad voor vrije diplomaten, noch uit de almanak voor 
Realpolitik. Integendeel, Paul Scheffer, medewerker 
van de Wiardi Beckman Stichting, schreef deze woor
den in het politieke maandblad Socialisme en Demo
cratie ('Nederland tussen Europese en Atlantische lo
yaliteit', SenD november 1986, pp. 331-342). We mo-
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gen aannemen dat de auteur zich enigszins verwant 
voelt met de Partij van de Arbeid. Misschien is hij 
zelfs wel lid van deze partij, die in haar beginselpro
gramma schrijft: 'Het is de taak van de PvdA de poli
tiek aan huis te bezorgen en voor iedereen herkenbaar 
en inspirerend te maken.' En die zich inzet 'voor een 
samenleving waarin vrijheid, gelijkheid en solidariteit 
zichtbaar worden. Hoewel ook deze waarden in begin
sel alle mensen aanspreken, worden ze bij velen over
stemd door andere drijfveren, zoals eigenbelang en 
prestatiedrift. In die omstandigheden is het niet ver
wonderlijk, dat mensen hun belangstelling voor de po
litiek verliezen'. I 
Het artikel van Scheffer is zonder meer een erudiete 
exercitie. De auteur heeft zelfs over de grenzen van het 
sociaal-democratisch ideeëngoed heengekeken. Iedere 
samenvatting van zijn werk doet onrecht aan de ken
nis die erin verwerkt is. Desalniettemin is het nuttig 
hier kort de hoofdlijnen van Scheffers visie nog eens 
neer te zetten. Deze is in één woord te kenschetsen als 
Nedergaullisme: Nederland moet eerst in nationale 
termen over zijn veiligheidsbeleid denken. Dat zal lei
den tot een sterkere consensus - zonder partijpoli
tieke strijd - over de nationale belangen. Vervolgens 
moet Nederland zijn nationale identiteit benadrukken 
en inbrengen in de Westeuropese veiligheidssamen
werking. -De Europese veiligheidssamenwerking kan 
hooguit compromissen opleveren tussen staten die al
len hun nationale belang benadrukken, aldus Schef
fer: 'Supranationale oplossingen zijn illusoir' (p. 340). 
Een nationalistische Europese identiteit is voor hem 
een panacee voor alle problemen waar het Westen mo
menteel mee worstelt: Voor het verminderen van de 
afhankelijkheid van West-Europa van de Verenigde 
Staten. Voor het verlenen van een militaire identiteit 
aan de Europese Gemeenschap. Voor het stimuleren 
van de samenwerkingsgezindheid van Frankrijk. 
Voor het bereiken van meer consensus over de buiten
landse politiek. 
Het is verwarrend voor een buitenstaander om in een 
sociaal-democratisch tijdschrift een pleidooi voor her
leving van het nationalisme tegen te komen. Was de 
benadrukking van het nationale belang niet een con
servatief-liberale bezigheid? De definiëring van de Ne
derlandse of Westeuropese identiteit is weinig anders 
dan de egoïstische verdediging van de eigen welvaart, 
de eigen veiligheid, de eigen vrijheid . De vrijheid van 
de Oosteuropeanen, de bevrijding van zwarte Zuid
afrikanen, de armoede in de ontwikkelingslanden, die 
krijgen dan slechts een afgeleide betekenis. Als wij 
maar burgerlijk 'gewoon onszelf kunnen zijn'! Schef
fer geeft er bovendien blijk van erop te vertrouwen dat 
de problemen beter aangepakt kunnen worden, als 
alle landen maar hun nationale belang nastreven 
(liefst 'welbegrepen'). Hier is de onzichtbare liberale 
hand aan het werk, die de ontwikkelingen wel in de 
juiste banen zal leiden. 
In die visie past in ieder geval niet de internationale so
lidariteit tussen staten, om de eigenbelangen af en toe 
eens opzij te zetten terwille van hogere doelstellingen. 
Nogmaals: supranationale oplossingen vindt Scheffer 
illusoir. Sterker: 'De Nederlandse nadruk op suprana-
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tionale modellen is dan ook vooral bedoeld om reële 
vooruitgang op het gebied van de defensiesamenwer
king te blokkeren' (p . 340). Hier is hij zelf verblind 
door zijn liberaal-conservatieve invalshoek. Het 
ideaal van het supranationale Europa leefde in Frank
rijk na de Tweede Wereldoorlog sterk. Niet uit natio
nalistische overwegingen: het Verdrag van Versailles 
met al zijn gevolgen was een al te duidelijk voorbeeld 
van een nationalistische aanpak. Het supranationale 
Europa diende het hogere doel van de verzoening en 
de vrede tussen de Europese volken. Niet alleen de 
christen-democraten waren daar voorstander van , 
maar de sociaal-democraten evenzo . De Europese De
fensie Gemeenschap is niet mislukt omdat de doelstel
ling illusoir was, maar door toedoen van 'de gaullisti
sche geest'. Het is met name de relativering van de na
tionale belangen ten opzichte van hogere doelstelJin
gen geweest (in West-Duitsland, in Italië, in de Bene
lux) die de verzoening en samenwerking tussen de 
Westeuropese volkeren heeft mogelijk gemaakt. Dit 
opgeven zou zonde zijn! 
Toch neigt Scheffer hiernaar: 'Buitenlandse politiek 
mag nooit tot een terrein worden waarop binnenlands 
politieke tegenstellingen worden geprojecteerd', 
schrijft hij (p . 341). Alsof de buitenlandse politiek een 
terrein is, waarover de verschillende politieke stromin
gen geen onderscheiden opvattingen mogen hebben. 
Zelfs het verwerpen van het nationale belang als doel 
van de buitenlandse politiek kan een gerechtvaardigde 
politieke opvatting zijn. Consensus en nationaal be
lang hebben geen waarde in zichzelf. Hoe die consen
sus er uit zou moeten zien, wat het nationale belang is, 
dat is ondergeschikt aan de politieke doelstellingen 
van een partij. Neem bij voorbeeld een aantal buiten
lands politieke doelstellingen van de PvdA: 
- ' het verschaffen van demokratisch gekontroleerde, 
bovennationale bevoegdheden aan de Verenigde Na
ties . . .' 
- 'de ontbinding van militaire machtsblokken zoals 
de NAVO en het Warschaupakt en hun vervanging 
door een alles omvattend veiligheidsstelsel ... ' 
- 'Wat het Nederlandse ontwikkelingsbeleid betreft 
zet de PvdA zich ervoor in, dat er in eigen land een 
proces op gang komt, waardoor iedereen zich bewust 
wordt van de consequenties die een nieuwe internatio
nale ekonomische orde heeft voor het eigen hande
len. '2 

Is in Nederland een consensus over nationaal eigenbe
lang te krijgen zonder dat de PvdA haar eigen norma
tieve houding prijsgeeft? Vast niet. 

Politieke bewegingen die een rechtvaardiger wereld 
voor ogen hebben , willen vooruit. De tevreden elite 
vindt hen drammerig en ziet op hen neer. De verleiding 
is telkens groot om toe te geven , aan de wens om erbij 
te mogen horen . Om de spanning tussen norm en feit 
te ontvluchten door zich te schikken in Realpolitik. J 

Dat geldt zowel voor sociaal-democraten als christen
democraten. In de Nederlandse parlementaire ge
schiedenis hebben socialisten, gereformeerden en ka
tholieken gemeen, dat zij hebben moeten opboksen te
gen ' het denkend deel der natie', tegen de 'verlichte 

elite' . Dat CDA en PvdA zulke krachtige politieke 
stromingen vertegenwoordigen hebben zij te danken 
aan de standvastigheid van hun vertegenwoordigers. 
Wat dat betreft is de constatering van Scheffer gevaar
lijk: 'De Nederlandse sociaal-democratie kan pas een 
leidende rol in het veiligheidsdebat spelen als ze 
nieuwe termen en criteria weet te vinden om de veran
derde positie van Nederland in West Europa te dui
den' (p. 341). Als de PvdA zich dan gaat toeleggen op 
consensus, nationalisme of het Nedergaullisme van 
Scheffer, zal ze zich hebben neergelegd bij de feiten . 
Dan kan ze als eigen politieke beweging wel ophou
den. Dan gaan sociaal-democraten op partijcongres
sen de 'Nationale' zingen. Dan kan de PvdA beter de 
stekelige roos weggooien en een tulp in de vuist ne
men. De ideologische verwarring is toch niet zo groot? 

Theo Brinkel, 
stafmedewerker van het Wetenschappelijk Instituut 
voor het CDA 

Noten 

I. Beginselprogramma, PvdA (Amsterdam z.j.) 46 . 
2. Beginselprogramma, PvdA (Amsterdam z. j.) 28 . 
3. Zie A.M. Oostlander, 'Normalisering van het buiten

lands beleid : naar de grijze overbodigheid ' , Christen De
mocratische Verkenningen (november 1985) 545-549. 

Naschrift 

Op zich genomen moet een reactie van de zijde van het 
Wetenschappelijk Instituut van het CDA positief wor
den beoordeeld. Debatten tussen de verschillende po
litieke partijen en hun wetenschappelijke bureaus 
- los van de opportuniteit van het moment - zijn 
immers eerder uitzondering dan regel. Het is dan ook 
jammer dat Theo Brinkel in zijn reactie een nogal kari
katurale weergave presenteert van mijn artikel , dat hij 
als een 'pleidooi voor een herlevend nationalisme' 
meent te moeten bestrijden. 
Wat ik vooral heb geprobeerd is een diagnose te ma
ken van de veranderingen in de relaties tussen de West
europese landen onderling en tussen West-Europa en 
de Verenigde Staten. Voorts heb ik schematisch de ge
volgen van deze structurele veranderingen onderzocht 
voor de positie van Nederland in Europa. In deze dia
gnose - waarop vast het een en ander af te dingen is, 
maar dat doet Brinkel niet - ben ik er van uit gegaan 
dat de interpretatie van nationale belangen een uiterst 
belangrijke rol speelt in de buitenlandse politiek . Dat 
is allereerst een analytisch uitgangspunt en een kritiek 
op de heersende traditie in Nederland waarin dat ge
zichtspunt verdrongen wordt. 
Dat is wel iets anders dan een pleidooi voor ' Realpoli
tik', of 'Nedergaullisme' , of 'herleving van het natio
nalisme', of 'de egoistische verdediging van de eigen 
welvaart ' of - aan (dis)kwalifikaties geen gebrek -
een ' liberaal-conservatieve invalshoek' . Hierin zou ik 
bovendien een 'panacee (zien) voor alle problemen 
waar het Westen momenteel mee worstelt'?! Een dia-
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gnose is niet hetzelfde als een politiek programma; het 
geeft hoogstens de grenzen aan waarbinnen zinvol po
litieke doelstellingen als de Europese integratie kun
nen worden nagestreefd. In het artikel komen dan ook 
zijdelings een aantal opmerkingen voor over de moge
lijke vormen van Westeuropese veiligheidssamenwer
king. Dat deze eerder in een intergouvernementele 
richting gezocht moeten worden, dat wil zeggen als 
een compromis tussen uiteenlopende nationale veilig
heidsbelangen, en niet in een supranationale defensie
gemeenschap, lijkt me een voorzichtige conclusie die 
na veertig jaar mislukkingen wel getrokken mag wor
den. Nationale belangen zijn de grondstof van de in
ternationale politiek - of men dat nu toejuicht of 
niet - en Europa als normatieve categorie moet daar 
niet tegenover gesteld worden, maar daarmee in ver
band worden gebracht. 
'Wat het nationale belang is, dat is ondergeschikt aan 
de politieke doelstellingen van een partij', schrijft 
Brinkel. Het zal hem niet ontgaan zijn dat ik voortdu
rend spreek over 'nationale identiteit', omschreven als 
de dominante interpretatie van het nationale belang . 
Interpretatie omdat het gaat om een waarneming van 
het nationale belang die gekleurd is door politieke en 
morele voorstellingen; dominant omdat het gaat om 
een strijd tussen uiteenlopende interpretaties. Dat al
les neemt niet weg dat ik - met theoretici als Aron -
graag zou willen verdedigen dat er een kwalitatief ver
schil is tussen binnenlandse en buitenlandse politiek . 
Formuleringen als die van Brinkel verdoezelen dat 
verschil. 
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Brinkel stelt in zijn reactie het streven naar consensus 
gelijk met het opgeven van politieke strijd . Als hij een 
paar regels verder had gelezen dan had hij zich van het 
tegendeel kunnen overtuigen: 'Het streven naar con
sensusvorming over de hoofdlijnen van het buiten
landse beleid sluit meningenstrijd en parlementaire 
controle niet uit. Integendeel: een uitvoerig openbaar 
debat en parlementaire activiteit zijn juist op hun 
plaats . .. ' (p . 341). Alleen al omdat de internationale 
werkelijkheid voortdurend in beweging is en omdat er 
strijdende interpretaties van het nationale belang be
staan is consensus vorming een streven, geen stabiele 
toestand . Waar het om gaat is dat ook het Neder
landse beleid gestoeld is op een interpretatie van het 
nationale belang, dat echter nooit expliciet wordt 
overdacht. Op geheel eigen wijze is het internationa
lisme buitengewoon geborneerd. 
Op een andere plaats zal wellicht de mogelijkheid be
staan om uitvoeriger te debatteren over het centrale 
probleem van theorie en politiek, van nationaal be
lang en buitenlandse politiek en enzovoort. Brinkel 
raakt wel aan deze vragen maar veegt teveel op één 
hoop en maakt zo een karikatuur van mijn analyse. 
Dat hij daarbij het Beginselprogramma van de PvdA 
als kroongetuige opvoert is nogal ironisch. Weinigen 
in de PvdA zullen zich nog zo kritiekloos op dit pro
gramma willen beroepen. Ik in ieder geval niet. 

Paul Scheffer 



DOCUMENTATIECENTö·: .... 11 
NEDERLANDSE POLITIEKE 

PARTIJEN .-

Landelijke verkiezingen? 

We weten dat kiezers zich bij gemeenteraads· en sta· 
tenverkiezingen in hoge mate laten leiden door oorde· 
len over de landelijke politiek. Maar het stelselmatig 
voorbijgaan aan de eigen trekken van deze verkiezin· 
gen, zoals ook weer na de statenverkiezingen is ge· 
beurd, leidt soms tot merkwaardige uitspraken. 
Een eerste eigen trek van lokale verkiezingen is de op· 
komst. Hoewel die in de regel niet zo laag is als op 18 
maart, blijft die bij statenverkiezingen altijd achter bij 
die van Tweede Kamerverkiezingen . Een lage op· 
komst is meestal gunstig voor kleine partijen, en 
- omgekeerd - minder gunstig voor de grote . Dit 
element wordt geheel over het hoofd gezien door dege· 
nen die spreken van een 'verlies' voor de Partij van de 
Arbeid in vergelijking met de Tweede Kamerverkie· 
zingen van vorig jaar. Is het op zich al vrij dwaas bij 
een verloop van 33,3 procent naar 33,0 van een verlies 
te spreken, iedere uitspraak die de voor statenverkie· 
zingen kenmerkende opkomst buiten beschouwing 
laat, is misplaatst. 
Een tweede eigen trek van lokale verkiezingen is dat 
een deel van de kiezers wel degelijk een ander kiesge· 
drag heeft dan bij Tweede Kamerverkiezingen. Een 
gevolg daarvan is het succes bij gemeenteraadsverkie· 
zingen van plaatselijke lijsten. Maar ook bij de pro· 
vincies is dat niet onbekend. De Friese staten hebben 
al sinds lang een fractie van de Fryske Nasjionale Par· 
tij; vier vertegenwoordigers van de Partij Nieuw Lim· 
burg doen hun intrede in de Limburgse staten. Voorts 
bestaat onder het 'lokale' electoraat een neiging zich 
wat vriendelijker op te stellen tegenover de landelijke 
partijen die bij Tweede Kamerverkiezingen niet aan 
bod komen. Zo zit de Socialistische Partij, in flink wat 
gemeenteraden. Deze partij maakt nu ook voor het 
eerst deel uit van provinciale staten, en wel in Noord· 
Brabant. Eén komma acht procent van de Noordhol· 
landse kiezers was vriendelijk voor de Groenen; één 
statenlid. 
Tenslotte geldt voor een deel van de kleinlinkse, en in 
mindere mate voor de kleinrechtse, aanhang dat het 
bij lokale verkiezingen meer zijn natuurlijke voorkeur 
volgt dan bij Tweede Kamerverkiezingen. Bij de laat· 
ste wil het nogal eens 'nuttig' stemmen. 
Dit gegeven klonk onvoldoende door in de euforie die 
zich op de avond van 18 maart van klein links meester 
maakte. In vergelijking met de statenverkiezingen van 
1982 zijn in ieder geval voor de CPN en de PSP de uit· 
slagen zeer slecht. Marius Ernsting, de Noordholland· 
se lijstaanvoerder voor de CPN, noemde de uitslag 
voor zijn partij echter' een schitterend resultaat'. Om 
vervolgens zelf die uitspraak verregaand, maar onbe· 
doeld, te relativeren: 'Op basis van de Tweede Kamer· 
verkiezingen zouden we in Noord·Holland maar één 
van de vijf zetels overhouden. Dat zullen er toch wel 
meer worden' . Het werden er twee . 
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Om het bestaan van de kwaliteit 
De toekomst van het hoger onderwijs 

Nadenken over ons hoger onderwijs is deze jaren te
veel in het teken van het kasregister komen te staan . 
Zeker, in jaren van beperkte economische groei, van 
ernstige onzekerheden over de bestedingsmogelijkhe
den van de overheid moet de kwartaire sector aan die 
realiteiten worden aangepast. De lengte van de studie
duur, de groepsgrootte, de uitrusting van onze instel
lingen, ze zijn onvermijdelijk in het licht van de pu
blieke schaarste komen te staan. Maar er is meer scha
de aangericht dan om financiële redenen noodzakelijk 
was. Met een veelvoud van beleidsinitiatieven heeft de 
overheid de universiteiten murw gemaakt, hun be
stuurlijke spankracht overschat, veel van de voor ver
nieuwing noodzakelijke creativiteit gedood. Er is een 
bedenkelijke kloof gegroeid tussen wetenschappers en 
bestuurders, tussen instellingen en de politiek. 
Ik ben er van overtuigd geraakt dat niets minder dan 
de kwaliteit van het hoger onderwijs op het spel staat. 
Niet vanwege de omvang van de bezuinigingen, want 
die bleef beperkt. Die kwaliteit staat op zich ook niet 
op het spel door de introductie van taakverdelen en 
concentreren als ordeningsmechanisme. De universi
teiten hadden al veel eerder , vanuit hun autonome ver
antwoordelijkheid, overlappingen moeten voorko
men, bundelingen van capaciteiten moeten bevorde
ren. Neen, de universiteiten komen in de gevarenzone 
omdat de impulsen uit de politiek onderlinge samen
hang missen en omdat het vernieuwend vermogen van 
de instellingen zelf te beperkt bleef, al zijn er goede 
uitzonderingen. Maar per saldo vragen we meer van 
het hoger onderwijs dan met name de universiteiten 
- op deze wijze toegerust - waar kunnen maken . 

Kenmerken van het universitaire bestel 
Het lijkt er op alsof opleidingen tegelijk meer breedte 
moeten krijgen èn meer diepgang. Het bedrijfsleven 
vraagt de graad van specialisatie te laten toenemen èn 
de vaardigheid van afgestudeerden om goed in de 
praktijk te functioneren te verbeteren . Maar ook ·de 
minister weet van het opstapelen van wensen: univer
siteiten moeten meer de markt op , contractonderwijs 
en -research moeten financieel meer opbrengen. 
Bij een andere gelegenheid onderstreept de minister de 
noodzaak de fundamentele research veilig te stellen, 
alsof al dat zoeken naar extrene geldschieters weten
schappers niet afhoudt van fundamentele research. 
En wat te denken van de situatie waarin de ideologie 
van de afstandelijke besturing de instellingen grotere 
autonomie in het vooruitzicht stelt, maar tegelijker
tijd een gedetailleerd, soms tot op vakgroepsniveau in
grijpend, reorganisatieproces op gang komt. Het is 
naar het woord van Wesseling ' besturen op afstand, 
maar regeren per circulaire' . 

Het behoeft geen verbazing te wekken dat onder deze 
omstandigheden de motivatie onder druk komt te 
staan, velen het voor gezien houden en de emotie rich
ting bestuur en politiek oploopt. Sommigen spreken 
ronduit van een anti-academisch of zelfs anti
intellectueel klimaat dat zij waarnemen, anderen voe
len zich tenminste miskend en vragen zich af wat zij 
eigenlijk misdreven hebben dat de politiek zich zo van 
hen heeft afgekeerd. Zij hebben recht op een ant
woord, al klinkt mij in veel van het kabaal van de afge
lopen maanden iets te duidelijk het verlangen naar de 
ivoren toren door. 
Het is al te eenvoudig de verantwoordelijkheid voor 
deze beknelling van onze universiteiten alleen bij de 
huidige minister van onderwijs en wetenschappen te 
leggen. Zeker, zijn regeerstijl is autoritair, zijn belang
stelling eenzijdig gericht op bezuinigingen, zijn inhou
delijke bijdrage is pijnlijk beperkt. Maar dan, een mi
nister is maar tijdelijk, ooit gaat de winter van Deet
man voorbij . .. Belangrij ker is het na te gaan welke 
kenmerken van ons universitaire bestel bijdragen aan 
de frictie tussen onderwijs en samenleving. En vooral, 
welke mogelijkheden er zijn die frictie op termijn te 
verminderen , universiteiten en hogescholen taken toe 
te bedelen die zij ook aankunnen en middelen te ver
schaffen om kwaliteit te handhaven. 
Zoals elke organisatie met een lange geschiedenis zijn 
onze instellingen het produkt van in het verleden ge
maakte keuzen. Het merkwaardige is dat hoewel de 
maatschappelijke omstandigheden sterk zijn veran
derd, de budgetten zijn ingesnoerd en de eisen van de 
maatschappij flink zijn opgeschroefd , de wezensken
merken van onze instellingen maar in beperkte mate 
ter discussie staan. Of beter gezegd: er wordt aan ge
wrikt en gemorreld, zonder dat ze vaak expliciet aan 
de orde worden gesteld. 
Welke zijn die wezenskenmerken? 
We kennen een duaal stelsel van hoger beroepsonder
wijs enerzijds en wetenschappelijk onderwijs ander
zijds. En hoewel steeds opnieuw aan de tweedeling is 
geknabbeld, en in het wetenschappelijk onderwijs zelf 
de oriëntatie op de praktijk na afstuderen toenam, 
bleef de tweedeling in stand. In cultuur, in gericht
heid, in rechtspositie van medewerkers , in de aard van 
de examens en de studieopbouw . Weliswaar bleek uit 
beleidsopvattingen over baccalaureaat, studieduur
verkorting en tweefasenstructuur steeds opnieuw twij
fel over de logica en wenselijkheid van de tweedeling, 
maar hardnekkig bleven we denken in termen van één 
beroepsgerichte opleidingsstroom en één waarin een 
training in wetenschappelijk denken en de kennis van 
een vakgebied centraal stonden. 
Een tweede wezenskenmerk lijkt me de keuze te zijn 
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onderwijs en onderzoek binnen één organisatie te la
ten plaatsvinden. Dat is niet vanzelfsprekend, zoals 
blijkt uit tal van voorstellen voor aparte onderzoeks
en onderwijsorganisaties. Grote groepen studenten 
komen in ons bestel nog steeds in aanraking met top
onderzoekers, ook al is dat maar tijdens een massaal 
hoorcollege. En omgekeerd: als onderdeel van hun 
studie werken veel studenten aan onderzoek dat van 
grote betekenis is. De samenhang tussen onderwijs en 
onderzoek varieert van vakgebied tot vakgebied. 
Soms loopt ze als een rode draad door de opbouw van 
een curriculum, soms is het meer de mythe van de inte
graliteit die een echte samenhang moet vervangen. 
Een derde kenmerk is de gemaakte keuze om iedereen 
toe te laten tot het hoger onderwijs die het daaraan 
voorafgaande onderwijs met succes heeft afgerond. 
Wij selecteren in ons onderwijs weliswaar regelmatig 
en hard, maar bij de toegang tot het hoger onderwijs 
zijn wij ruimhartig. En als we studenten de toegang tot 
sommige studierichtingen moeten weigeren dan is dat 
niet op grond van hun vooropleiding, maar op grond 
van de beschikbare opleidingscapaciteit, dan wel de 
maatschappelijke behoefte aan afgestudeerden. Het 
gevolg is dat wij - zelfs in de wet - uitspreken dat 
universiteiten gelijke ontwikkelingskansen moeten 
hebben en dat er niet, zoals in sommige andere landen, 
een hiërarchie van universiteiten mag bestaan, waar 
door middel van toelatingseisen (en variabele college
gelden) bewust wordt toegewerkt naar een niveauver
schil tussen groepen studenten. Daarmee is - bij 
ons - nog niet elke student even slim en niet elke vak
groep even goed, maar wij hebben om die verschillen 
geen instituties heen gebouwd. We kennen, anders ge
zegd, geen aparte leerwegen voor top-talent. 
Naar besturingswijze hebben wij een geheel eigensoor
tige oplossing tot stand gebracht. Er is sprake van rela
tief zelfstandige faculteiten, die worden overkoepeld 
door een centraal bestuur. Daarbij is een wankel even
wicht ontstaan tussen de noodzaak van professionele 
besturing enerzijds en medezeggenschap van de werk
gemeenschap binnen de instelling anderzijds. Het 
besturingssysteem wijkt af van alle met ons vergelijk
bare landen. Werd in het begin van de zeventiger jaren 
de verhouding tussen beroepsbestuurders en de inter
ne democratie min of meer als passend ervaren, de 
laatste jaren is bijna niemand meer tevreden. De 
WWO, dat kind van Pais, door Deetman aan de borst 
gekoesterd, geeft op vele vragen antwoord, behalve op 
die welke worden gesteld door mensen die echt met 
universiteiten te maken hebben. 
Samengevat: naar opbouw, naar inhoud, naar toegan
kelijkheid en besturingswijze kent het wetenschappe
lijk onderwijs in dit land zeer specifieke eigenschap
pen; de ene wat ouder dan de ander, maar alle vastge
bakken aan een bestel dat ondertussen aan groeiende 
druk onderhevig is. 

Toekomstige ontwikkelingen 
De vraag die ik hier aan de orde zou willen stellen is de
ze: 'Welke eisen worden er de komende decennia aan 
ons hoger onderwijs gesteld en kan dat hoger onder
wijs aan die eisen voldoen met behoud van de genoem
de wezenskenmerken?' 
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Ik word bij het beantwoorden van die vraag natuurlijk 
behoorlijk gehandicapt door de wetenschap dat het 
niet eenvoudig is vooruit te zien. Maar ook door het 
besef dat planmatig handelen van de overheid maar al 
te vaak moest geschieden op basis van onvoldoende 
gefundeerde gegevens . Zo is de snelheid waarmee nu 
de informatisering zich doorzet door maar weinigen 
echt voorzien, en dan vaak eerst op een moment dat 
het al vrij laat was om er planningsconsequenties aan 
te verbinden. De ruimte die overheden de komende ja
ren zullen hebben om aan hoger onderwijs te besteden 
zal vooral worden bepaald door factoren waarop we 
weinig directe invloed kunnen uitoefenen . De tekort
positie van de Verenigde Staten en daarmee de positie 
van de dollar, de ontwikkeling van de schuldenlasten 
van Derde-Wereldlanden, de koopkrachtige vraag 
daar, de grondstofprijzen - het zal allemaal meer in
vloed hebben op nationaal beschikbare budgetten dan 
menige overweging van binnenlandse aard. Maar om 
mijn vraag te kunnen beantwoorden: 'Kunnen we met 
dit stelsel van hoger onderwijs de toekomst aan?', 
moet ik me wel aan zo'n verkenning wagen . 

Over een ding lijken de geleerden het eens: de kennis
intensiteit van' onze produktie zal verder toenemen en 
daarmee de vraag naar hoger opgeleiden. Het staat te 
bezien of die vraag door voldoende studenten kan 
worden beantwoord. Onderzoek geeft aan dat rond de 
eeuwwisseling het aanbod ten opzichte van de tachti
ger jaren zo'n vijftien tot twintig procent lager zal lig
gen, voornamelijk door demografische oorzaken. 
Wie die schaarste aan hoger opgeleiden wil voorko
men - en ik acht dat een levensnoodzaak voor ons 
land - die moet zorgen dat meer meisjes doorstromen 
naar het hoger onderwijs, dat nu eindelijk door de in
voering van geïntegreerd voortgezet onderwijs de on
dervertegenwoordiging van arbeiderskinderen in het 
hoger onderwijs wordt aangepakt en dat de veel te ho
ge uitvalpercentages van onze universiteiten (ongeveer 
tweemaal zo hoog als in met ons vergelijkbare landen) 
worden teruggebracht. 
Naast het aantal is de aard van de vraag van belang. 
Moeten we rekenen met een voortzetting van de rela
tief slechte positie van alfa en gamma-afgestudeer
den? Veel zal daarbij afhangen van de aard van het 
aanbod van afgestudeerden . 'Liberal arts' -achtige 
opleidingen kunnen een geheel ander perspectief bie
den op de arbeidsmarkt; wanneer snel een betere ver
binding tot stand wordt gebracht tussen informatica, 
inzicht in besturingsvraagstukken en de meer theoreti
sche aspecten van de sociale wetenschappen, zouden 
nieuwe arbeidsterreinen in de private sector kunnen 
worden geopend, waarmee een terugvallend arbeids
aanbod in de publieke sector zou kunnen worden ge
compenseerd. Bij een zo nauwe samenhang tussen 
vraag en aanbod is de ruimte voor bewuste beleidsont
wikkeling groot en valt dan ook te hopen dat de rege
ring haar blik afwendt van al te financiële invalshoe
ken en naast techniek weer een levendige interesse ont
wikkelt voor wat alfa- en gammawetenschappen ver
mogen. 
De arbeidsmarkt zal, zo zeggen velen, een grotere 
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flexibiliteit van afgestudeerden vragen. Het is nog on
duidelijk wat wij ons daarbij moeten voorstellen . Zal 
het vooral om een mentale instelling gaan, de vaardig
heid je snel aan nieuwe ontwikkelingen aan te passen 
en de bereidheid door zelfstudie nieuw ontstane leem
tes op te vullen? Of groeien we toe naar een situatie 
waarin ook op hoger niveau het begrip 'beroepsge
richte opleiding' aan erosie onderhevig is? In beide ge
vallen kan deze arbeidsmarktontwikkeling grote con
sequenties hebben voor inhoud en vorm van het on
derwijsaanbod, al meen ik dat gewaakt moet worden 
voor een al te directe aanpassing van het aanbod aan 
de vraag. Het is voor een samenleving die zo op de 
techniek leunt te hopen dat er spoedig een opleving 
plaatsvindt van de waardering voor letteren, 
(kunst)geschiedenis en filosofie. De neiging de ar
beidsmarkt een belangrijke rol te laten spelen dreigt 
cultuurpolitieke overwegingen te overschaduwen. 
Daarnaast rijst de vraag, welk kwaliteitsniveau van af
gestudeerden zal worden gevraagd. Ik schaats daarbij 
over steeds dunner ijs. Over niveau of kwaliteit wordt 
veel gezegd en geschreven, terwijl bijna nooit duide
lijk wordt gemaakt-wat men er onder verstaat. Zoveel 
is zeker, dat met name voor die vakgebieden die voor 
de technologische ontwikkeling van groot belang zijn, 
een internationale markt bestaat. Onze instellingen 
waren al gewend, als het om wetenschappelijk onder
zoek gaat, tegen het licht van het internationale pro
duktieniveau te worden gehouden. Maar nu komt ook 
een vergelijking van het opleidings-niveau met het bui
tenland in het geding. En wel in een drietal opzichten: 
naar kennis van het vakgebied; naar het probleemop
lossend vermogen van de afgestudeerde; naar zijn 
vaardigheid om met anderen samen te werken. 
Kwaliteit is bijna nooit alleen vakkennis pur sang, het 
is bijna altijd een optelsom van deskundigheid en 
vaardigheid, van weten èn kunnen. Het is opvallend 
hoezeer de multi-nationals, en met name die bedrijven 
die grensverleggend technologisch onderzoek verrich
ten, de nadruk leggen op het in samenwerking met an
deren probleemoplossend kunnen werken. We horen 
aanzienlijk meer klachten over de bruikbaarheid en 
inpasbaarheid van onf:e afgestudeerden, over hun ca
paciteiten zelfstandig met anderen te kunnen werken, 
dan over hun vakmatige kennis . Wij moeten ons er in 
elk geval maar op instellen dat de kwaliteitseisen aan 
afgestudeerden zich zullen verscherpen . Daar moeten 
we niet al te provinciaals op reageren: de internationa
lisering van belangrijke segmenten van de arbeids
markt zal zeker toenemen . 
Met een ander aspect van toekomstige ontwikkelingen 
worden de instellingen nu al geconfronteerd: een 
groeiende behoefte aan part-time studeren. De afgelo
pen drie jaar verdubbelde het aantal part-timers aan 
de universiteiten en men mag aannemen dat we nog 
niet aan de grens van die ontwikkeling zijn gekomen. 
Het is - naast 'afstandsonderwijs' - voor veel vrou
wen vaak de enige methode zich alsnog op het niveau 
van het hoger onderwijs te scholen; voor allen zal in de 
toekomst voor een langere of een kortere periode, 
part-time of full-time, de terugkeer naar een oplei
dingsplaats noodzakelijk zijn. Het karakter van ons 

land als handelsland, groot in transport, diensten en 
communicatie, maar op technologisch gebied nog wat 
eenzijdig afhankelijk van de hier gevestigde multi-na
tionals, maakt het extra noodzakelijk grote groepen 
beroepsbeoefenaren bij de tijd te houden . Wij kunnen 
ons geen gaten in ons kennisniveau permitteren . Post
doctorale voorzieningen zullen in samenhang met om
en herscholing het onderwijsgebruik van de instellin
gen drastisch van karakter doen veranderen. 

Een toenemende vraag naar onderzoek 
Ik heb mij in bovenstaande vooral beperkt tot de con
sequenties voor het onderwijsaanbod en het gebruik 
dat van dat onderwijs zal worden gemaakt. Maar ook 
de onderzoeksfuncties van de instellingen zullen ver
der onder druk komen te staan. Een samenleving die 
zo wordt gedomineerd door de technologische ont
wikkeling zal op tal van terreinen een groeiend beroep 
doen op onze kennisinfrastructuur: de kennisafhan
kelijkheid zal toenemen. En daarbij gaat het niet, zo
als maar al te vaak lijkt te worden aangenomen, om ' 
technologisch onderzoek alleen, maar zeker ook om 
alfa- en gammaonderzoek . 
Ik geef een aantal voorbeelden van terreinen waarop 
de maatschappij een grotere onderzoeksinspanning 
van het hoger onderwijs zal wensen: 
- de groeiende last van de omvang van de kwartaire 
sector zal onderzoek losmaken naar de kostenstruc
tuur van de gezondheidszorg, aard en omvang van de 
psycho-sociale oorzaken van klachten over de gezond
heid en naar mogelijke verbeteringen in de opzet van 
voorzieningen. Hetzelfde zal gelden voor andere on
derdelen van de publieke sector; 
- de consequenties voor de opzet en financiering van 
de sociale zekerheid, mede als gevolg van de individu
alisering, zullen in haast bedacht moeten worden; 
- de behoefte aan oplossingen voor milieuvraagstuk
ken en voor de energievoorziening zal toenemen, al is 
de bereidheid van de regering daar werkelijk in te in
vesteren nu nog schokkend gering; 
- ontgroening en vergrijzing, het proces dat Wim 
Kok onlangs 'de grijze golf' noemde, zullen ons oplos
send vermogen op de proef stellen. Niet alleen in ter
men van geriatrie en andere, meer medisch gerichte, 
terreinen van onderzoek, maar zeker ook op het ter
rein 'van samenlevingsvormen en de financiering van 
voorzieningen; 
- de technificering van de samenleving zal groeiend 
inzicht vragen in processen van sociale innovatie, in de 
vaardigheden van mensen zich staande te houden in 
- en als het kan bij te dragen aan - een wereld waar 
ze dikwijls niet voor zijn opgeleid; 
- informatisering, robotisering en verdergaande 
automatisering leiden niet vanzelf tot verbetering van 
de kwaliteit van de arbeid; daar is veel kennis voor no
dig. Datzelfde geldt voor het educatievraagstuk als ge
heel, nu communicatietechnieken sneller groeien dan 
onze vaardigheid er gebruik van te maken; 
- hoe we ons ook inzetten voor arbeidsherverdeling, 
velen zullen langdurig buiten het arbeidsproces blij
ven, en voor wie wel werk heeft zal vrije tijd een we
zenlijker deel van het leven worden. Onze kennis van 
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de gevolgen daarvan moet toenemen; 
- de samenhang tussen verzelfstandiging van indivi
duen, het wegvallen van norm regulerende verbanden 
en sociale controle brengt niet alleen meer vrijheid met 
zich mee. Er ontstaat ook ruimte voor gedrag dat an
deren schade toebrengt. Daar waar individualisme 
doorschiet in egoïsme, daar waar criminaliteit de 
ruimte krijgt door gebrek aan controle, daar waar 
vrijheid zich omzet in verslaving, daar zal kennisver
meerdering ons moeten helpen oplossingen te vinden. 
Veel van deze onderzoeksvragen zijn toegepast van 
aard, maar daar achteraan komen vroeger of later 
nieuwe impulsen voor fundamentele research. Toch 
ligt hier ook een bedreiging: wanneer de samenleving 
steeds meer oplossingsgerichte bijdragen van de instel
lingen verwacht en bovendien veel onderzoek afhan
kelijk zou worden van financiering door derden, dan 
kan de fundamentele research in het gedrang komen. 
Rapportage van de Raad van Advies voor het Weten
schapsbeleid laat zien dat we tot dusver op tal van ter
reinen internationaal meekunnen. 
Er zijn naar mijn opvatting speciale voorzieningen no
dig om te voorkomen dat wij zo verslaafd raken aan de 
gouden eieren van de wetenschapsproduktie dat wij 
vergeten de kip die dat alles voortbrengt naar behoren 
te voeden. Meer geld voor fundamenteel onderzoek 
zou een breed gedragen politieke prioriteit moeten 
zijn. Het lange-termijnbelang, ook voor het be
drijfsleven, rechtvaardigt ten volle er bijvoorbeeld 
geld voor in te zetten dat nu nog wordt gebruikt voor 
de wet investeringsrekening (WIR). 
Deze bepaald niet volledige opsomming brengt ons 
weer terug bij de vraag die ik daarvoor stelde: 'Kan 
ons hoger onderwijs zoals het nu functioneert die toe
komstvragen aan, met behoud van kenmerken die we 
als wezenlijk hebben beschreven?' Ik meen dat uit de 
vele fricties van de afgelopen jaren tussen overheid en 
universiteiten alleen al valt af te leiden dat er een hard
handig aanpassingsproces plaatsvindt. Dat is zeker 
ook een budgettair probleem, maar dat is het niet al
leen. De invoering van de wet twee-fasenstructuur, het 
proces van taakverdeling en concentratie, de groeien
de nadruk op de bewaking van kwaliteit en de knel
punten in de besturing - het is allemaal teveel in het 
teken van de bezuiniging komen te staan, maar ook 
een regering die minder zou hebben bezuinigd zou aan 
dat aanpassingsproces niet zijn ontkomen. 

Variabele leerwegen 
Wanneer ik nu de kenmerken van het huidige bestel 
van hoger onderwijs confronteer met de geschetste 
mogelijke maatschappelijke ontwikkeling en de daar
uit voortvloeiende behoefte aan onderwijs en onder
zoek valt het volgende op. Ten aanzien van het duale 
karakter van ons stelsel, het onderscheid in hoger be
roepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs: zoals 
ons in het verleden al is voorspeld (bijvoorbeeld door 
staatssecretaris Klein in 1975, in Hoger Onderwijs in 
de Toekomst) wordt de scheiding tussen een beroeps
gerichte opleiding op hoger niveau en een wetenschap
pelijke opleiding voor velen minder relevant. Als in 
het WO veel studenten in feite worden opgeleid om 
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met een training in wetenschappelijk denken uiteinde
lijk een niet-wetenschappelijke loopbaan te volgen (en 
voor hoeveel huisartsen, juristen, sociologen , techno
logen en anderen geldt dat niet) dan hebben we binnen 
het WO de beroepsgerichte kwaliteiten van het HBO 
hard nodig . En het omgekeerde geldt evenzeer. De 
kennisafhankelijkheid waarvan ik sprak maakt dat de 
vaardigheid je die kennis elk moment opnieuw te ver
werven ook voor HBO-afgestudeerden noodzakelijk 
is. Juist de geschetste ontwikkeling op de arbeids
markt vraagt voor veel meer hoger opgeleiden een trai
ning in wetenschappelijk denken. 
Er zijn met het nadenken over de verhouding tussen 
HBO en WO kostbare jaren verloren, jaren waarin 
een kaderwet hoger onderwijs allang in het Staatsblad 
had kunnen staan, waarin gezamenlijke propaedeuses 
voor het gehele hoger onderwijs opgezet hadden kun
nen worden. Zeker, minister Deetman heeft het moge
lijk gemaakt dat afgestudeerde HBO'ers tot de univer
sitaire promotie kunnen worden toegelaten , maar dat 
bleef een geïsoleerde stap. Wat nu nodig is, en daar
mee moet een wezenskenmerk van ons bestel aan de 
realiteit worden aangepast, is een reeks van stappen 
om van de WO-bolwerken enerzijds en de HBO
bolwerken anderzijds gezamenlijke netwerken te ma
ken. We moeten daarbij waken voor verdere groot
schalige fusieprocessen. Het gaat er veel meer om voor 
studenten een stelsel van variabele leerwegen aan te 
bieden, waardoor zij zich vrijelijk in de beide delen 
van het hoger onderwijsbestel kunnen ophouden . 
De overheid moet niet de illusie hebben dat proces van 
bovenaf te kunnen sturen, wel moet ze de richting wij
zen en belemmeringen wegnemen. Bij voorbeeld door 
als naast de doctorstitel nog andere nodig zouden zijn 
(hetgeen niet mijn opvatting is) tenminste voor het ge
hele hoger onderwijs één afstudeertitel te laten gelden. 
Het zou belemmeringen wegnemen als er één regeling 
voor examens zou komen en een heldere afstemming 
van rechtspositie en arbeidsvoorwaarden van het per
soneel. Voor studenten ontstaat slechts dan een echt 
netwerk wanneer bij voorbeeld door middel van een 
vouchersysteem onderwijstijd 'gekocht' kan worden 
in beide delen van het bestel en wanneer tussen HBO 
en WO wederzijds onderwijs- en onderzoeksactivitei
ten 'gecrediteerd ' zullen worden; een vorm van 
programma-erkenning over en weer. 

Ook het tweede wezenskenmerk, de samenhang tussen 
onderwijs en onderzoek in één organisatie vraagt te
gen de achtergrond van de maatschappelijke ontwik
keling nadere overdenking. Leek enkele jaren geleden 
de onderzoekstaak te lijden onder de groeiende 
stroom onderwijsbehoeftigen, het toegenomen belang 
dat aan onderzoek wordt gehecht dreigt nu weer de 
onderwijstaak als tweederangs activiteit te bestempe
len. Het management van onderwijs èn onderzoek 
staat kennelijk nog in de kinderschoenen. Er bestaat 
nationaal bezien nog steeds een sterke versnippering 
van onderzoeksactiviteiten in combinatie met een be
perkte innovatie van het onderwijsaanbod. Het is als
of het 'hoger onderwijs voor velen' vooral is vertaald 
in structuurmaatregelen en nog veel te weinig in flexi-
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bele voorzieningen die voor studenten echte variëteit 
en keuze mogelijk maken. Waar, zoals in Maastricht, 
werkelijk getracht is onderwijs (vorm èn inhoud) aan 
te passen aan de schaal waarop een universiteit moet 
functioneren worden goede resultaten geboekt, niet 
alleen in termen van rendement, maar ook gemeten 
naar motivatie van studenten. Een groeiende stroom 
deeltijdstudenten maakt een flexibilisering van het 
aanbod noodzakelijk. Veel vraagstukken zijn zo inge
wikkeld dat programma's onontbeerlijk zijn die de 
grenzen van traditionele facultaire indelingen over
schrijden. Plannen zoals van de Universiteit van Am
sterdam het onderwijs modulair aan te bieden verdie
nen in dat licht alle steun. 
Maar kan, in zo'n sterk veranderd onderwijsmilieu 
nog wel aandacht genoeg overblijven voor weten
schappelijk onderzoek? Immers, wetenschapspro
duktie op internationaal niveau is voor ons land een le
vensnoodzaak geworden. Er tekent zich een beweging 
af die, onder verwijzing naar het bestuurlijke klimaat 
en de onderwijslast, ervoor pleit belangrijk onderzoek 
plaats te laten vinden in 'centers of excellence'. Het is 
opvallend dat het vaak de grote faculteiten zijn, waar 
de interne besluitvorming veel tijd vraagt, waar men 
door het oprichten van onderzoeksinstituten in zekere 
zin 'voor zichzelf' gaat beginnen. Hoewel ik de be
hoefte er aan goed begrijp zie ik toch vooral in die or
ganisatorische verbijzondering het risico van een 
groeiende afstand tussen wetenschappelijk onderwijs 
en top-onderzoek. Op zichzelf moet binnen het net
werk van hoger-onderwijsvoorzieningen plaats zijn 
voor projecten van langere duur waarin mensen bijeen 
worden gebracht op grond van hun deskundigheid en 
waar het broedkamerkarakter door derden moet wor
den gerespecteerd. Instellingen kennen ook nu al goe
de voorbeelden van zulke gecentreerde kwaliteit. Die 
zijn meestal niet ontstaan doordat men zichzelf dat 
etiket opplakte, maar omdat vakgroepen en facultei
ten programmatisch het belang van zo'n afzonderlijke 
expeditie inzagen. En zelfs voor zeer gespecialiseerde 
ZWO-stichtingen geldt dat ze nauwe banden onder
houden met de instellingen en ook voor studenten 
open staan. Die traditie moeten we koesteren; kwali
teit is, ik zei het al eerder, een heel breed begrip: grote 
onderzoekers ook voor onderwijstaken binnen het 
netwerk houden is nodig, voor studenten een plaats 
opeisen als onderdeel van hun studie in toponderzoek 
evenzeer. 
Voor een deel van de onderzoeksvragen moeten we 
meer een beroep gaan doen op het oplossend vermo
gen van het HBO. Daaraan is vooral behoefte bij die 
delen van het bedrijfsleven die niet zelf over research
faciliteiten kunnen beschikken. Ook HBO-instellin
gen moeten aan het midden- en kleinbedrijf onder
zoeksdiensten kunnen verlenen. Ze hebben daarvoor, 
mede door hun regionale spreiding, alle mogelijkhe
den. Het gaat daarbij niet in de eerste plaats om een 
bron van inkomsten voor het HBO, maar vooral om 
een aantrekkelijke combinatie van onderzoeksvragen 
met het onderwijs in een beroepsgerichte opleiding. 

Selectieve propaedeuse 
Samengevat : de krachten die werkzaam zijn om on
derwijs en onderzoek uit elkaar te spelen moeten we 
bedwingen. Onze middelen onderwijs te verbeteren 
zijn nog maar beperkt gebruikt, de mogelijkheden om 
goed onderzoek veilig te stellen binnen een omgeving 
waarin onderwijs wordt gegeven nog lang niet uitge
put. 
Daarmee kom ik aan het derde wezenskenmerk: de af
wezigheid van een aparte route voor top-talent, de al
gemene toelaatbaarheid van studenten, mits zij hun 
vooropleiding adequaat hebben afgerond. Wanneer 
de grenzen tussen HBO en WO vervagen, het onder
wijsaanbod aanzienlijk flexibeler wordt en de bewa
king van geleverde kwaliteit een zwaardere betekenis 
zal krijgen, zowel in onderwijs als in onderzoek, dan is 
het des te belangrijker dat studenten zich goed kunnen 
oriënteren. Dan geeft het entreebiljet van het afgeleg
de VWO-eindexamen onvoldoende houvast in een or
ganisatie die zich door een grote keuzevrijheid zal ken
merken. Samenleving en ~tudent hebben er groot be
lang bij dat studiekeuze en studieverloop zoiets wordt 
als een confectiepak dat zit als een maatkostuum. 
Daarvoor zal het nodig zijn één van de vele gedachten 
waarmee Posthumus zijn tijd ver vooruit was opnieuw 
te overwegen: de selectieve propaedeuse. Enerzijds als 
een echte oriëntatie op een breder scala van opleidin
gen dan het discipline-gebonden eerste jaar, en ander
zijds als afsluiting van een jaar waarin keuzen ge
maakt worden door student en begeleiders gezamen
lijk. Als die keuzemogelijkheden over de breedte van 
verwante HBO/ WO-opleidingen worden aangeboden 
en ook gedurende de volgende drie jaren niet meer in 
het keurslijf van de indeling van het Academisch Sta
tuut worden gedwongen, dan lijkt het verantwoord, 
ook bij de in het geding zijnde grote aantallen, studen
ten open toe te laten. Wel zullen die Algemene Hogere 
Opleidingen die staatssecretaris Klein in het vooruit
zicht stelde er eindelijk eens moeten komen. 
Ik plaats dus tegenover de wel gehoorde pleidooien 
voor meer selectie aan het begin en meer onderscheid 
tussen niveaus van studenten tijdens de studie een on
derwijsbestel dat zich aanpast aan vragen van student 
en samenleving door bredere propaedeuses, door bre
dere opleidingen, door 'beheerste zelfselectie' met 
sterk verbeterde advisering en door een externe bewa
king van prestatie en kwaliteit. We moeten niet van 
bovenaf willen reguleren wat bij een goede inrichting 
van het onderwijs studenten zelf wel kunnen, namelijk 
hun route kiezen. 
Tenslotte de besturing van de instellingen, die specifie
ke mix van management en zeggenschap. Zoals ik bij 
de beschrijving van dit kenmerk van ons bestel al stel
de: niemand lijkt tevreden. En met de eisen die in de 
toekomst gesteld zullen worden aan flexibiliteit, aan 
toegankelijkheid en kwaliteit kan rustig worden uit
gesproken dat aan die eisen onder dèze bestuurlijke 
verhoudingen niet zal kunnen worden voldaan. Is de 
democratie schuld, de radencultuur , de interne bu
reaucratie? Ik wil graag eenzijdige analyses vermij
den, het ligt ook verschillend per faculteit en per in-

socialisme en democralie 
nummer4 

115 april 1987 



stelling. Maar per saldo kunnen de volgende proble
men worden vastgesteld. 
- er is grote spanning tussen het bestaan van facultei
ten met een behoorlijke autonomie enerzijds en de 
eisen van 'concernmanagement' voor de instelling als 
geheel; 
- er is, onder andere door de benoeming van beroeps
bestuurders van buiten de universitaire gemeenschap, 
een bestuurscultuur ontstaan, die zich makkelijk 'Ios
zingt' van het grondvlak van de wetenschapsbeoefe
ning; 
- meer in het algemeen: de gekozen organen hebben 
zowel bestuurlijke als controlerende bevoegdheden; 
zij zijn raad van commissarissen èn medezeggen
schapsraad tegelijk. Deze rolconflicten zijn door de 
WWO niet opgelost; 
- de samenstelling van de universiteitsraden levert 
niet voldoende een representatie op van diegenen die 
op faculteitsniveau voor de kwaliteit van onderwijs en 
onderzoek verantwoordelij k zij n; 
- de participatiegraad bij verkiezingen voor raden is 
zorgwekkend laag. 
Het wordt tijd onder ogen te zien dat in het verleden 
bedachte compromissen tussen management en parti
cipatie voor de toekomst niet toereikend zullen zijn. 
De WWO moet op de helling: om de filosofie van de 
afstandelijke besturing Techt te doen, om een wettelij
ke basis te leggen voor het ontstaan van een samen
hangend stelsel van hoger onderwijs, èn omdat wij om 
een ingrijpende herziening van het besturingssyteem 
niet heen kunnen. 
Ik geef globaal de richting aan waarin ik die herziening 
zou willen zoeken. Maak in de eerste plaats een helde
re scheiding tussen besturen en controleren: dat vraagt 
van besturen dat zij accepteren dat zij alleen kunnen 
functioneren als zij het vertrouwen hebben van de ge
meenschap die zij 'managen' , het vraagt van vertegen
woordigende lichamen dat zij op hoofdlijnen beleid 
toetsen, maar zelf niet besturen. 
Zorg, in de tweede plaats, dat op instellingsniveau in 

WBS-conferentie 

WBS-nieuws Op zaterdag 23 mei houdt de Wiardi Beckman Stichting een 
conferentie naar aanleiding van het vorig jaar door haar ge
publiceerde rapport Gemeenten als proeftuin voor een houd
bare verzorgingsstaat van Pieter Nieuwenhuijsen. De confe
rentie wordt gehouden in Hoog-Brabant te Utrecht. 
Het rapport bevat een pleidooi voor een bijdrage vanuit de 
gemeenten aan de vernieuwing van het verzorgingsstaatso
cialisme. Dit thema is terug te vinden in de opbouw van de 
conferentie. 's Morgens wordt in werkbijeenkomsten een po
ging gedaan de vraagstelling te concretiseren voor drie be
leidsonderdelen: de zorgsector, het woon- en leefmilieu en 
het sociaal-economisch beleid, Het middaggedeelte bestaat 
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beginsel full-time bestuurders zitten die Of uit de we
tenschapsbeoefening komen, dan wel er tenminste 
grondig mee vertrouwd zijn. 
En stel, tenslotte, universiteitsraden zo samen dat, 
tenminste voor de wetenschappelijke staf, een repre
sentatie ontstaat vanuit faculteiten, zodat de controle 
op het management vervuld wordt door mensen die 
ook de zorg dragen voor de kwaliteit van het werk op 
faculteitsniveau. 
Samengevat komt deze herziening op het volgende 
neer: vergroot de macht van de bestuurders, maar ver
groot ook hun verantwoordingsverplichting. Wie ma
nagement wil, moet managers ook knopen laten door
hakken. Wie de instellingen als gemeenschap wil laten 
functioneren moet managers willen die het vertrou
wen van die gemeenschap bezitten; moet dus geen 
kroonbenoemingen willen, maar benoeming op voor
dracht van gekozenen. De managers moeten van hun 
kant leven in de wetenschap dat het vertrouwen dat zij 
genieten ook kan worden opgezegd. Op die mogelijk
heid managers het vertrouwen op te zeggen behoort 
dan wel een consequentie te volgen, namelijk voor de
ze bestuurders aansluiting te zoeken bij de rechtsposi
tie van politieke ambtsdragers. We moeten, door de 
persoonskeuze van de bestuurders, door een herziene 
verantwoordelijkheidsverdeling en door maatregelen 
in de organisaties de afstand tussen instellings- en fa
culteitsniveau verkleinen. Alleen zo krijgen universi
teiten hun gevoel voor richting terug. 

Ik ben mij er goed van bewust dat ik bij het bespreken 
van de wezenskenmerken van het hoger onderwijs veel 
aandacht heb gegeven aan het universitaire deel ervan. 
Dat is ook het deel dat zich grondiger zal moeten in
stellen op de eisen die de toekomst zal stellen, uit het 
defensief, zo luidt voor hen het parool. Het hoger be
roepsonderwijs zal na de bestuurlijke herstructurering 
die nu plaatsvindt snel zijn onderwijskundige moge
lijkheden moeten versterken. 

uit de plenaire behandeling van twee thema's: 
- het communalisme in Nederland en de rol die dit heeft 
gespeeld in de sociaal-democratie; 
- de communalistische idee als toekomstperspectief voor de 
sociaal-democratie. 

Belangstellenden kunnen zich opgeven bij de WBS, t.a.v. 
Erika Versteeg, Postbus 1310,1000 BH Amsterdam, tel. 020-
5512328. De kosten voor deelname bedragen f 25, - daarbij 
is een lunch inbegrepen. Dit bedrag kan worden overgemaakt 
naar girorekening 30603 t.n.v. WBS, Amsterdam, onder ver
melding van 'conferentie proeftuin'. 
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Het CDA en de maatschappij-hervorming 
In het najaar van 1986 organiseerde de Wiardi Beckman Stichting een conferentie over het thema 'Het krach
tenveld rondom de PvdA '. Beoogd werd daarmee om de belangstelling voor sociaal-democraten voor de gang 
van zaken in andere partijen, die de afgelopen jaren niet" altijd even groot is geweest, te stimuleren. 
Van de inleidingen die op de conferentie werden gehouden en die steeds één partij tot onderwerp hadden, zal 
een tweetal, in bewerkte vorm, in SenD worden gepubliceerd. Deze stukken gaan vergezeld van een bijdrage 
van een vertegenwoordiger van de betrokken partij, op verzoek van de redactie geschreven. In onderstaand 
artikel geeft A.M. Oostlander van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA zijn visie op de ontwikkeling 
in zijn partij, en op de verhouding tussen CDA en PvdA . 

Toen halverwege de jaren zestig KVP, ARP en CHU 
aan fusiebesprekingen begonnen, werd dat niet door 
ieder lid met gejuich begroet. In de ARP bestond een 
betrekkelijke tevredenheid over het feit dat de terug
val van de eigen partij tot staan was gebracht. Men 
was trots op de eigen leidslieden, want die bekleedden 
vaak belangrijke posten zoals de minister-presidenten 
Zijlstro en Biesheuvel en 'onderkoning' Ruppert. 
Voorts ontpopte Aantjes zich als een van de schaarse 
inspirerende figuren van de jaren zeventig. 
Maar ook in KVP-kring werd het fusie-proces niet 
zonder meer positief beoordeeld. Marga Klompé had 
er bij voorbeeld grote problemen mee. Bovendien be
stond er een vrees voor voortzetting van het confessio
nalisme (het verschijnsel waardoor partijen vastge
koppeld of ondergeschikt worden gemaakt aan kerke
lijke organen). Vandaar dat binnen de KV.]> groepen 
bestonden die naar een tamelijk vergaande secularisa
tie streefden. Samenwerking met protestanse partijen 
zou hun streven blokkeren. In CH-kring vreesde men 
anderzijds overheerst te worden door de grotere par
tijen die, naar het scheen, een hogere participatie
graad kenden dan de Unie . 

De nestgeur en het zelfbeeld 
Toch zette het proces zich door, vooral gesteund door 
de basis van de drie partijen. De groei naar het CDA 1 

had iets van een volksbeweging. Daaraan werd leiding 
gegeven als ging het om een hoofdzakelijk sociolo
gisch of agogisch gebeuren. Dick Kuiper, de anti-revo
lutionaire VU-hoogleraar, kan als de denker achter 
het 'groei-model' naar het CDA worden gezien . 
Professor Steen kamp was de man die de basis wist te 
motiveren . En de drie politieke leiders van de christen
democratische partijen beklemtoonden zoiets als een 
nestgeur vol solidariteitsgevoelens door hun oproep 
'Samen uit, samen thuis'. De groei naar het CDA werd 
een proeftuin voor sociale wetenschappers . Het is de 
vraag of men destijds wel een idee had waar dit proces 
op uit zou komen. 
Uiteraard werden er ook wel politiek inhoudelijke do
cumenten geproduceerd. Aanvankelijk waren dat de 
notities van 'de Achttien' later uitmondend in de nota 
van de Contact raad Op weg naar een verantwoordelij
ke maatschappij. Deze stukken waren en zijn op zich
zelf zeker interessant maar er waren er nogal wat bin
nen de christen-democratie die hen slechts een instru
mentele betekenis toekenden. Zelfs het in 1979 ver
schenen rapport Grondslag en politiek handelen werd 
nog tevreden begroet met de opmerking 'Weer een 

hobbel genomen ' . Deze benadering paste overigens 
bij de daaraan voorafgegane periode. In de jaren 
zestig wijdde men zich lang niet zo intensief aan 
politiek-filosofische bezinning als nu. Een zeker so

. ciologisch-relativisme was dominant. Zo verving de 
ARP de als klaroenstoot bedoelde zinsnede in haar 
program van beginselen: 'De AR-richting vertegen
woordigt de grondtoon van ons volkskarakter'. Met 
een minimum aan poëtisch besef en een maximale nei
ging tot vakwetenschappelijke correctheid sprak men 
voortaan niet van de, maar van een grondtoon van ons 
volkskarakter. Ook binnen de KVP was het niet popu
lair om zich zelfbewust uit te laten over de katholieke 
sociale leer. De beweging los van de kerkelijke hiërar
chie maakte een waardering van de eigen traditie in 
feite moeilijk. De principiële verwarring leidde tot me
nig onduidelijk experiment in KVP-gelederen. De 
Unie, die bepaald wel iets heel karakteristieks had, 
heeft vanouds minder belangstelling aan de dag gelegd 
voor systematisch filosofische benaderingen. Het ge
zag van programs was bovendien in die kring niet 
groot. De zogenaamde uniegeest, die de samenbinden
de factor moest zijn, werd daar inderdaad als een so
ciaal psychologisch verschijnsel ervaren. 
Toen de organisatorische eenheid van het CDA be
reikt was en langzamerhand werd geconsolideerd, 
nam de wezenlijke belangstelling voor de principiële 

• uitgangspunten toe. Ook bij hen die aanvankelijk een 
meer sociologische benadering hadden gekozen. Men 
begreep dat het CDA alleen maar een duurzame factor 
in het politieke leven zou kunnen zijn als het dieper 
werd gefundeerd. Diverse rapporten van voor de fusie 
(onder andere Gespreide verantwoordelijkheid over 
de economische orde en het reeds vermelde Grondslag 
en politiek handelen) werkten meer en meer door in 
het politieke zelfbeeld van het CDA. 
De studies van het Wetenschappelijk Instituut die in 
het verlengde daarvan lagen alsmede de CDA-docu
menten en verkiezingsprograms, vertonen steeds meer 
een samenhangend profiel. De oorzaak daarvan lag 
eenvoudig in de continue herbronning - de oriëntatie 
op de christen-democratische tradities en het christe
lijke, respectievelijk katholieke sociale denken - op 
christelijk geïnspireerde filosofie en antropologie. 
Door deze herbronning en de beleidsadvisering die op 
basis daarvan plaatsvond, is het CDA een partij ge
worden met, in zijn documenten, een duidelijke poli
tieke boodschap, een maatschappijvisie, een opvat
ting over de rol van de overheid en een visie op de bur
ger. Katholieke en reformatorische componenten zijn 

A.M.Oostlander 
Directeur van het Weten
schappelijk Instituut voor het 
CDA 
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daar op een geslaagde manier in verweven. Dat was 
ook te verwachten gezien de overlap die er altijd in de 
ideeën is geweest en waardoor vrijwel constante sa
menwerking op politiek niveau mogelijk was. 
Deze ontwikkeling is, naast de geslaagde organisatori
sche eenheid van het CDA, de belangrijkste verwor
venheid van het pre- en post fusieproces. De afschuwe
lijke onduidelijkheid, grilligheid, gespletenheid waar
aan vriend en vijand zich zo grondig konden ergeren, 
is daardoor geleidelijk aan het verdwijnen. Sinds het 
CDA met één lijst bij de verkiezingen uitkomt is 
voorts de neergaande lijn in het aantal zetels omgebo
gen tot een stabiel niveau. Onder Lubbers zijn de ver
kiezingsresultaten opvallend gunstig. Het CDA blijkt 
aanzienlijk te kunnen winnen. Daarmee is aan een 
wijd verbreid en deprimerend bijgeloof een slag toege
bracht. 

Uitzicht op de rug van de PvdA 
De ontwikkeling van het CDA is in hoge mate een 
autonoom proces geweest. Fusies en samenwerkings
vormen, met name tussen ARP en CHU, waren al veel 
langer onderwerp van gesprek. Op het maatschappe
lijk veld was er, voorafgaande aan de ontwikkeling 
van het CDA, sprake van een sterke tendens tot inte
gratie zelfs met organisaties van andere identiteit! 
De verschillen tussen de drie christen-democratische 
partijen bleken bovendien aan de Europese partners 
nauwelijks uit te leggen. Geen wonder dat inhoudelij
ke gesprekken op een gegeven moment serieus van 
start kwamen. Merkwaardig is dat juist in de tijd van 
heftige strijd tegen de Doorbraak, zulke inhoudelijke 
besprekingen niet tot stand kwamen . Natuurlijk kan 
niet over het hoofd worden gezien dat de dramatische 
terugval tussen de jaren 1967-1974 de fusie-besprekin
gen onder extra druk heeft gezet. Maar als er geen in
houdelijke basis was geweest voor de vorming van het 
CDA dan zou die druk niet voldoende zijn geweest. Er 
waren namelijk evenzeer krachten die wezen op de 
mogelijkheid van een tweedeling die zich ook binnen 
de christen-democratie zou kunnen manifesteren. De 
naam van Roskam Abbing2 moet in dit verband uit
drukkelijk worden genoemd. Dat streven naar een 
tweedeling werd op allerlei wijzen ondersteund . 

Gangbare modellen in de politicologie voorzien niet in 
het zich rekenschap geven van het bestaan van de 
christen-democratie. Dit leidt tot het opdelen van par
tijen in links en rechts en, eventueel , midden. Voor 
sommigen betekent dit dat liberalisme en socialisme 
de twee ophangpunten zijn waardoor de Nederlandse 
partijstructuur wordt bepaald. Volgens anderen bete
kent die indeling dat de christen-democratie de nor
male positie inneemt en anderen als afwijkingen van 
uiteenlopend karakter begrepen kunnen worden. Hoe 
het ook zij, in het links-rechtsmodel ontbreekt het aan 
respect voor bepaalde partijen. In de regel is het model 
gebruikt om het eigen karakter van de christen-demo
cratie weg te verklaren. 
Als we de politieke stellingnames van de Nederlandse 
partijen aan een gedegener onderzoek onderwerpen l 

zien we dat een groot deel van de werkelij kheid aan het 
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model ontsnapt. Merkwaardig is dat politicologisch 
onderzoek de geldigheid van de links-rechtsconstruc
tie soms tracht te bewijzen in plaats van de falsifië
ren. 4 Dit wijst op een opvallend gebrek aan respect 
voor feiten, niet passend bij een empirische weten
schap. Te weinig wordt nagegaan of de analytische 
methoden die men in zo'n vakwetenschap gebruikt 
niet te zeer als oogkleppen fungeren . De ·fixatie op 
machtsprocessen als verklaringsgrond , de één-dimen
sionale indeling van politieke opvattingen, bevorde
ren het inzicht niet. Wie de geschiedenis van de filoso
fie wat degelijker heeft onderzocht staat eigenlijk ver
baasd over de krampachtigheid waarmee aan deze on
benullige simplificaties wordt vastgehouden . 

Gezien de nauwe relaties tussen linkse stromingen en 
de politicologie-beoefenaars in Nederland, is aan de 
PvdA nooit een deugdelijk instrument verleend om te 
begrijpen wat in de christen-democratie eigenlijk 
plaatsvond. Zodoende kon men ook de eigen invloed 
op de fusie overschatten. Waarschijnlijk heeft werke
lijk de verwachting bestaan dat de formatie van het 
kabinet-Den Uyl de christen-democratiën definitief 
had kunnen verdelen. Toen men zag dat de eenwor
ding desondanks doorging, trachtte men de illusie van 
de veronderstelde invloed van de PvdA daarop in 
stand te houden door slogans zoals 'wij moeten hen op 
één hoop drijven'.5 Ook nu nog worden pogingen tot 
reële evaluaties te zeer verdrongen door het denken in 
karikaturen. Kennelijk is het nog niet mogelijk om 
binnen de PvdA expliciet over te gaan tot feitelijke en 
principiële erkenning van het bestaan van de christen
democratie. Dat brengt de PvdA in een onvoordelige 
positie. In de christen-democratie zou het heel onge
woon zijn om het feitelijk bestaan of het principiële 
bestaansrecht van andere partijen zoals VVD en PvdA 
te ontkennen. Dat wordt , om het zacht uit te drukken, 
bepaald niet aangemerkt als een uitdrukking van ver
lichtheid . Het in dit nummer opgenomen artikel van 
Paul Scheffer is in feite één van de weinige serieuze 
analyses van het CDA gezien vanuit de Partij van de 
Arbeid. 

Strategieën tegen het CDA 
Een ondeugdelijke analyse van het CDA en van het 
politieke spectrum in het algemeen kan natuurlijk ook 
nooit tot een vruchtbare strategie voeren. Op basis van 
marxistische intuïties en een quasi wetenschappelijk 
gefundeerde ontkenning van het CDA als politieke 
factor kwam het sinds de Fakkeldragersdag tot een 
steeds uitgesprokener polarisatie. Had men wat meer 
kennis genomen van de psychologische theorie van de 
cognitieve dissonantie dan had men geweten dat men 
op deze wijze steeds verder buiten het bereik van de 
christen-democratie kwam. 
De overstap naar de PvdA werd zelfs zo moeilijk dat 
de PPR destijds door sommige van haar eigen leiders 
gezien is als een onmisbare loopplank naar de PvdA 
aangezien de sprong anders veel te groot zou zijn. 6 De 
PvdA heeft betrekkelijk weinig voordeel genoten van 
de polarisatiestrijd zoals de cijfers tonen. Het CDA
electoraat werd intussen immuun gemaakt, ook voor 
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eventuele constructieve ideeën van links. 
Het zou onbillijk zijn om deze immunisering geheel en 
al aan de PvdA te wijten. Het is ook de afkeer van die
genen die, met ons verwante, cultuurgoederen (dag
bladen, omroepen, scholen, universiteiten, ontwikke
lingsorganisaties enzovoort) roofden of daarop po
gingen tot roof ondernamen. Het ging immers bij de 
emancipatiestrijd van de katholieken en orthodoxe 
protestanten, waarvan de christen-democraten de po
litieke representanten zijn, om een aanvaarding van de 
eigen religieuze en culturele waarden, verankerd in in
stituties van allerlei aard. Diegenen die zonder wezen
lijk in te stemmen met de grondslag van deze instellin
gen aldaar toch een baan veroverden, brachten aan de 
christelijke emancipatie een zware slag toe. De schul
digen daarvoor zoekt men, anders dan vroeger, niet in 
liberale, maar in linkse kringen. Voeg daarbij de hou
ding van een flink aantal van de kerkelijk agogen, wel
ke met name ook door het CDA-stemmende kerkvolk 
worden betaald, dan wordt begrijpelijk dat een posi
tief woord over de PvdA in CDA-afdelingen op aller
gische reacties stoot. Tenslotte hebben juist ook CDA
dissidenten pijnlijk ervaren wat de toejuichingen uit 
het linkse electoraat waard waren. 
Daartegenover moet met een gevoel voor humor gewe
zen worden op de houding van de VVD. Die groepe
ring wordt als regel geen hoge mate van strategieden
ken toegeschreven. Men vergisse zich echter niet. Hun 
bestrijding van de PvdA heeft niet zozeer tot doel of 
tot effect om PvdA-kiezers naar de VVD te lokken, 
maar om CDA-kiezers te imponeren en te verleiden. 
Vele door links aangevallen CDA-stemmers zijn 
rechts de gordijnen ingejaagd. Over de CDA hoor je 
aan VVD-zijde intussen weinig negatiefs. Integendeel, 
de VVD paradeert als de steunpilaar bij uitstek van 
iedere CDA-premier met wie zij in een coalitie verbon
den is. 
Het is dus de VVD die van de PvdA-polarisatiestrate
gie slapende rijk geworden is. Alweer, heel begrijpe
lijk vanuit die cognitieve dissonantietheorie bezien. In 
brede kringen binnen het CDA is men zelfs vergeten 
dat de liberalen onze erfvijanden zijn. 

Problemen 
In het boven beschrevene steekt een waar gevaar voor 
de verdere ontwikkeling van het CDA. Een vervloei
ing van de grenzen met de VVD kan een belangrijke 
rem zijn óp de emancipatie zoals wij die voorstaan. 
Tal van beleidsvoornemens die wij noodzakelijk ach
ten en nuttig voor iedereen, zouden door zo'n ver
vloeiïng minder kans op realisatie krijgen. Een voort
durend gevoed antagonisme tussen CDA en PvdA be
perkt de vrijheid om van elkaars inzichten te profite
ren. De combinatie van beide omstandigheden belem
mert de mogelijkheden om aan andere coalitievormen 
te denken. Wat is immers het maatschappelijk nut van 
een vechtkabinet? 
De analyse die het CDA van de huidige sociale en poli
tieke situatie maakt en de oplossingen die het aanreikt 
zijn enerzijds diep geworteld in de politieke filosofieën 
van de in het CDA verenigde stromingen, anderzijds 
worden ze in grote trekken gedeeld door diverse 

auteurs in buiten- en binnenland (hoewel deze laatsten 
het soms vermijden om die overeenstemming toe te ge
ven). Er is dus een stevige basis aanwezig waarop kan 
worden gebouwd. Maar het CDA en de politiek in het 
algemeen staan daarbij wel voor forse problemen. 
Binnen de eigen groep moeten nog resten van etatisme 
worden overwonnen. Christen-democraten hebben 
immers, net als anderen, ijverig meegedaan met de 
verstatelijking van het maatschappelijk leven. Zeker 
in de periode waarin de eigen overtuiging op de achter
grond verkeerde. Voor velen van hen is het moeilijk 
om de wending mee te maken. Wantrouwen in maat
schappelijke organisaties is een barrière voor de toe
passing van het beginsel van de gespreide verantwoor
delijkheid. Een tweede barrière vormt het blijven ste
ken in de tegenstelling staat versus individu of die van 
overheid versus markt. De leuze 'terugtred van de 
overheid' wordt soms individualistisch en dus eerder 
liberaal dan christen-democratisch ingevuld. 
Moet de overheidssector worden verkleind, dan bete
kent dat overdracht naar de marktsector, zo denkt 
men. Alweer een commercialistisch-liberaal mis
verstand. Immers vakbonden, onderwijsorganisaties, 
woningbouwverenigingen, media, gezin en huishou
den, non-profitinstellingen van uiteenlopende aard, 
behoren niet tot de markt en moeten marktprincipes 
niet in hun beleid laten domineren. Met een niet geheel 
passende term duidt men die non-profitsector wel als 
middenveld aan. In elk geval gaat het om het sociale 
netwerk dat buiten overheid en markt bestaat. Het 
gaat er in het CDA om dat die drie sectoren weer naar 
hun aard kunnen functioneren. Dat betekent een gro
tere verantwoordelijkheid voor met name die organi
saties en instellingen die tot de non-profit sector beho
ren. Maar uiteraard, waar nodig, ook meer eigen ver
antwoordelijkheid voor het bedrijfsleven en een over
heid die haar specifieke mandaat tot gelding brengt. 
Dat laatste betekent dat de overheid overal waar recht 
in het geding is optreedt. 
Geen compartimentalisering van de maatschappij dus 
met een zogenaamde autonomie in eigen huis. Maat
schappelijke instellingen zijn geen eilanden, maar in
stanties die vanuit een specifieke invalshoek de hele 
maatschappij in het vizier hebben. Dat geldt ook voor 
de invalshoek van de overheid: bevordering van de pu
blieke gerechtigheid. Dit leidt niet tot het liberale 
abandoneren van sommige domeinen. Deze typisch 
christen-democratische opvatting van de relatie tus
sen, en taken van overheid en maatschappij wordt nog 
niet overal in het CDA voldoende doorleefd en in 
praktijk gebracht. Aan het regeerakkoord en de rege
ringsverklaring is te zien dat het tamboereren op de 
christen-democratische invalshoek zeer nodig is. 
Enigszins extreem uitgedrukt treft men in die stukken 
meer aan van door DG's en SG's geschreven testamen
ten van aftredende ministers dan van het CDA
program. Het sleutelwoord informatiemaatschappij, 
dat met even weinig inhoud door Gorbatsjov wordt 
gehanteerd, treft men ook in het Nederlandse akkoord 
als een centraal thema aan. 
Het is de vraag of de nieuw opgerichte kaderschool 
van het CDA werkelijk een goede politiek-filosofische 
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training zal verschaffen of dat het puur pragmatisch 
. ambtelijk-bestuurlijke daarin zal overheersen. In zijn 
honderdvijftig jarig bestaan is de Nederlandse chris
ten-democratie nogal vatbaar geworden voor een tè 
eenzijdig bestuurlijke kijk op de politieke vraagstuk
ken. Die eenzijdigheid is waarschijnlijk destijds ook 
een belangrij ke oorzaak geweest voor het wegvallen 
van de electorale steun. Ambtelijkheid inspireert niet. 

Hulp voor Von Münchhausen 
De maatschappelijke herstructurering die wij krach
tens het uitgangspunt gespreide verantwoordelijkheid 
voorstaan, ligt per definitie slechts ten dele binnen de 
macht van de politiek. Wel kan de overheid zorgen 
voor het scheppen van gunstige condities voor de be
hartiging van de verantwoordelijkheden van organisa
ties en instellingen. Van de kant van de maatschappe
lijke verbanden moet namelijk de oplossing van he
dendaagse problemen komen, zoals de opvang van de 
sterk toenemende zorgbehoefte. Daarnaast moeten 
maatschappelijke instellingen taken overnemen van 
de overheid voorzover die taken passender door niet
overheidsorganisaties behartigd kunnen worden. 
Daardoor wordt tevens ruimte geschapen voor de in
tensivering van het overheidsoptreden op die gebieden 
die specifiek tot haar bevoegdheid behoren. De staat 
kan zichzelf niet uit het moeras omhoogtrekken. 
Daarvoor zijn derden onmisbaar. Het baron Van 
Münchhausen syndroom (zie Paul Scheffer) komen 
we helaas nog steeds tegen, ook al wijzen de ervarin
gen erop dat de maakbaarheid van de samenleving 
vanuit de politiek slechts beperkte betekenis heeft. 
Maakbaarheid is er tot op zekere hoogte zeker wel, 
maar dan niet vanuit de overheid alleen. Politieke acti
viteit plus maatschappelijke activiteit, anders gaat het 
niet. Politiek progressisme gecombineerd met maat
schappelijke inertie, dat wringt. Ook in PvdA-kring is 
gelukkig al gewezen op het gebrek aan maatschappe
lijke presentatie van de socialistische beweging. Toch 
kan wel van het bestaan van een rode familie worden 
gesproken. Maar het gezinnetje is voor uitbreiding 
vatbaar. Aangezien de eigen vruchtbaarheid voldoen
de lijkt hoeft die uitbreiding niet door partner- of kin
derroof te geschieden. 
Een blauwe familie bestaat er niet of nauwelijks. Libe
ralen hebben zich vanouds min of meer als de normale 
Nederlanders zonder extra's beschouwd, of als het 
denkend deel der natie, terwijl zij toch ook een gewone 
minderheid vormen. 
Gezien de per definitie beperkte mogelijkheden van de 
overheid en teneinde te voorkomen dat in de toekomst 
steeds meer mensen, met name zij die niet in onze bu
reaucratische categorieën passen, tussen de wielen ra
ken, is een maatschappelijke hervormingsgezindheid 
in alle Nederlandse stromingen van groot belang. Er 
zijn er die een oproep daartoe een zwak punt vinden, 
een vorm van moralisme terwijl eigenlijk overheids
dwang op zijn plaats is. Het CDA vat zo'n oproep ech
ter op als een erkenning van afhankelijkheid. De poli
tiek heeft teveel aan capsones geleden. Men dacht on
afhankelijk te kunnen zijn van sociale netwerken bui
ten de overheid. Intussen is het zonneklaar dat zelfs de 
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rechtsbevordering van de overheid - specifiek een 
overheidstaak die niet kàn worden overgenomen -
zonder steun van een maatschappelijke moraal geen 
kans van slagen heeft. Zonder moraal houdt zelfs het 
recht het niet. 
Een groot probleem ligt hier echter wel. Of liever ge
zegd, hier ligt een groot werkterrein. De maakbaar
heid vanuit de maatschappij moet worden opgekrikt. 
Bij dat opkrikken kan de overheid even goed een 
handje helpen als bij de afbraak die zij soms bewust 
door middel van de eigen wetgeving en de neveneffec
ten daarvan heeft aangericht. 

De rechten van andersdenkenden 
Voor het opbouwen van dat sociale weefsel met zijn 
instellingen op diverse gebieden is inspiratie nodig. 
Burgers die daarmee aan de slag gaan moeten door iets 
diepers worden gedreven dan door het zelfbeeld van 
een onbezoldigd ambtenaar. Dit betekent een her
waardering voor religieuze, filosofische, levensbe
schouwelijke of politieke normen en waarden als 
oriëntatiepunten voor institutionalisering. In over
heidsdiensten mogen deze inspiraties geen uitdrukke
lijke rol spelen. De overheid is op levensbeschouwelijk 
gebied eenvoudig niet bevoegd. De verstatelijking van 
destijds heeft derhalve de dynamiek van de inspiratie 
uit de maatschappij weggesneden. Het CDA wijkt in 
zoverre van de vroegere emancipatiebewegingen af 
dat het niet meer alleen strijdt voor de eigen cultureel
levensbeschouwelijke erkenning maar voor de erken
ning van de eigen inbreng van alle Nederlandse min
derheden. Vandaar dat we het bestaan van VARA en 
FNV evenzeer toejuichen als van KRO en CNV, al ho
pen we dat we met de laatsten een ruimere mate van 
verstandhouding kunnen onderhouden op basis van 
soortgelijke religieuze uitgangspunten . Door het prijs
geven van die eenzijdigheid op emancipatiegebied ver
zet het CDA zich ook tegen de aantasting van minder
heidsculturen en pleit voor ruimte voor de opbouw 
van nieuwe minderheidsculturen. Men denke hierbij 
respectievelijk aan het SGP-milieu en aan dat van de 
Islam. Wie politiek blijft opvatten als een pure belan
genstrijd kan ons standpunt ten aanzien van de non
discriminatiewetgeving 7 enerzijds en ons pleidooi 
voor ruimte voor een islamitische cultuur en opleidin
gen 8 anderzijds niet begrijpen. Vanuit onze visie op de 
noodzaak van maatschappelijke institutionele pluri
formiteit en de onmisbaarheid daarbij van dynamise
rende overtuigingen zijn deze pleidooien echter 
volstrekt consistent. 
Niet ontkend kan worden dat hierin voor menig CDA
er een moeilijk punt gelegen is. Bovendien kan het 
CDA daardoor wrijvingen oplopen met geestverwante 
organisaties. Het streven naar verzelfstandiging (ver
bijzondering) van het hele onderwijs van hoog tot 
laag, met de bedoeling om aan alle levensbeschouwe
lijke stromingen volop ruimte te geven voor de inrich
ting van het onderwijs, stuit soms op bezwaren bij het 
protestants-christelijk en katholiek onderwijs. Deze 
verbijzondering zou namelijk een eind maken aan de 
achterstandspositie die andere stromingen in bestuur
lijk opzicht hebben. De concurrentiepositie van bij 
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voorbeeld on tmoetingsscholen (zoals openbare scho
len momenteel pretenderen te zijn) zou daardoor wor
den versterkt. Ook de strijd voor zelfstandige media 
ter bevordering van de culturele pluriformiteit wordt 
in CDA-kring niet altijd begrepen . Men voelt zich na
melijk als christen-democraat niet vanuit die media 
gesteund. Hier botst een principieel inzicht op de he
laas nog verbreide neiging om in de politiek groepsbe
langen voorop te stellen. 

Onvoldoende politieke oriëntaties 
De moeilijkheden die in het verlengde liggen van het 
uitgangspunt gespreide verantwoordelij kheid moeten 
reëel onder ogen worden gezien. Dat betekent dat men 
die gespreide verantwoordelijkheid moet realiseren te 
beginnen op die terreinen waar daarvoor de beste 
perspectieven aanwezig zijn. Genoemd kunnen wor
den de overdracht van de werknemersverzekeringen 
aan de sociale partners, in het bijzonder de vakbewe
ging; de herstructurering van de volksgezondheidssec
tor op de wijze zoals in het nieuwe rapport van het We
tenschappelijk Instituut 9 wordt uiteengezet; de verbij
zondering vanaf het hoger onderwijs en vervolgens tot 
het basisonderwijs toe; versterking van de democrati
sche structuur van woningbouwverenigingen en be
houd en verruiming van het takenpakket aldaar; blij
vende voorkeur voor door geïnspireerde verenigingen 
gedragen media. Ook de nadruk op het handhaven 
van de rechtsgevolgen van het huwelijk hoort in deze 
benadering thuis. Zelfs zou een uitbreiding van de be
trokken wetgeving naar andere vormen van huishou
dens gewenst zijn. Het streven naar afschaffing van de 
rechtsgevolgen van het huwelijk kan worden vergele
ken met het streven naar afschaffing van de sociale ze
kerheidswetgeving, alsof partners en burgers op vrij
willige basis tot die wederzijdse verantwoordelijkheid 
zouden komen die momenteel door de wetgeving 
wordt geëist. Op een aantal van deze terreinen is het 
vervallen in commercialisme en individualisme een 
nog acuter gevaar dan het etatisme van voorheen. 
Een duidelijke koersbepaling na een periode van poli
tieke vaagheid, is uiteraard niet eenvoudig . Politici en 
bewindslieden hebben in het verleden onvoldoende 
partijpolitieke oriëntaties meegekregen. Wel was 
sprake van een steeds sterker wordende bureaucratie, 
met name ook in zijn research-apparaten. Het gevolg 
is dat het beleid meestal niet door partijpolitieke over
wegingen wordt geïnspireerd maar door de ideologi
sche ligging van ambtelijke diensten en adviesorga
nen. Voor het bepalen van de ideologie van documen
ten uit wetenschappelijke afdelingen en raden van de 
overheid is het vaak niet eens nodig om tussen de re
gels door te lezen. Sommige documenten worden als 
christen-democratisch beleid verkocht, terwijl zij van
uit een geheel andere politiek klimaat geschreven zijn. 
Als er ergens van een drastische privatisering sprake 
zou moeten zijn dan is dat wel op het gebied van het 
politiek onderzoek en de voorbereiding van beleidsbe
palende documenten. Zo'n privatisering zou aanzien
lijk bijdragen tot verheldering van de politiek. 

Politieke consensus gezocht 
Het is evident dat voor het welslagen van zo'n op de 
maatschappij gericht beleid de relaties tussen het CDA 
en de bestaande maatschappelijke instellingen, waar
onder met name ook die waarmee wij ons in levensbe
schouwelijk opzicht verwant voelen, soms een sterke 
verbetering behoeven. Dat betreft in de eerste plaats 
de kerken en de kerkelijke organen. De stromingen in 
de leiding van de kerken die een afkeer hebben van or
ganisaties op christelijke grondslag buiten het kerkge
nootschappelijk bereik, hebben op dit moment nog 
zeer veel invloed. Een lichte kentering is echter wel te 
bespeuren. Kerken als inspiratoren en als achterban
organisaties voor maatschappelijke instellingen zou
den opnieuw een belangrijke rol kunnen gaan spelen. 
Het zou met name voor het CDA een ernstige handi
cap zijn als de maatschappijhervorming, die nodig is, 
door de kerken niet zou worden gesteund of zelfs zou 
worden geremd. Het is overigens, ook internationaal, 
voor de christen-democratie niet ongewoon om tegen 
kerkelijke verdrukking in aan maatschappij-vernieu
wing te doen. Ook aan het begin van de sociale actie 
waren de kerken zelf niet actief maar wel groepen 
christenen en afzonderlijke pastores. De problemen 
die het CDA met de christelijk-sociale organisaties 
heeft worden veelal overschat. Met name als het over 
herstructurering van de maatschappij gaat lopen de 
inzichten in hoge mate parallel. 
Last but not least is het zeer gewenst dat ook andere 
stromingen dan de christen-democratie de ruimte voor 
eigen levensbeschouwelijk politieke emancipatie weer 
uitdrukkelijk gaan benutten. Wat dat betreft zijn in 
Socialisme en Democratie en in het werk van de Wiar
di 8eckman Stichting vaak vernieuwende geluiden te 
horen die een uitzicht op toekomstige samenwerking 
bieden. Het gaat erom of de vernieuwers het ook voor 
het zeggen krijgen, zowel in het CDA als in de PvdA 
en elders. De maatschappij hervorming die nodig is 
moet op een redelijk brede consensus berusten. 
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De ontzuilde burger als moreel probleem 
Kanttekeningen bij de christen-democratische 
kritiek op de verzoringsstaat 

'Het gaat niet alleen om het ombuigen van cijfers; een 
onverantwoordelijk handelende en een in heel letter
lijke zin verwende samenleving moet tot de orde wor
den geroepen, omdat haar gedrag roofbouwachtige 
trekken vertoont'.' Deze militante uitspraak viel te le
zen in het rapport Werkeloosheid en de crisis in onze 
samenleving van het Wetenschappelijk Instituut voor 
het CDA. Het rapport dat enkele jaren geleden werd 
gepubliceerd bevatte een ondubbelzinnige boodschap 
aan het CDA: doel van het regeringsbeleid zou niet en
kel een financiële sanering mogen zijn, maar evenzeer 
zou een verandering van de levepsstijl van de burgers 
nagestreefd moeten worden. Zonder dat, zou een her
vorming van de verzorgingsstaat in de richting van een 
verzorgingsmaatschappij niet mogelijk zijn. Het CDA 
mag zich niet laten opgaan in de liberale visie die het 
kabinetsbeleid domineert. 
Deze poging tot een culturele en morele diagnose van 
de crisis van de verzorgingsstaat door christen
democraten is van belang. Niet alleen omdat het CDA 
een partij vormt die voorlopig niet uit het centrum van 
de politieke macht verdwijnen zal, maar ook omdat 
door het CDA vragen worden opgeworpen die elders 
niet gesteld worden. De doorgaans badinerende toon 
waarmee gereageerd is op de verschillende CDA
publikaties over deze problematiek is dan ook 
misplaatst. Het nieuwe gedachtengoed vraagt in ieder 
geval om een wat systematischer afweging van sterke 
en zwakke kanten van de christen-democratische kri
tiek op de verzorgingsstaat . 
Een poging tot een dergelijke beoordeling is in sociaal
democratische kring niet zo vanzelfsprekend als dat 
zou moeten zijn. De ongeïnteresseerde houding van de 
PvdA ten opzichte van de christen-democratie - die 
overigens al geruime tijd geheel wederzijds is - komt 
niet uit de lucht vallen. Vooral het blinde geloof in de 
deconfessionalisering dat in de jaren zestig post vatte 
en de daaraan gekoppelde poging om een tweedeling 
van de Nederlandse politiek te bewerkstelligen, heeft 
de intellectuele en politieke uitwisseling tussen christe
lijke partijen en de PvdA ernstig belemmerd. 
De machtspositie van de christen-democratie is altijd 
schromelijk onderschat. Zo ging de vorming voor het 
CDA goeddeels aan de PvdA voorbij. Het enige wat 
men ervan vond was dat het CDA er niet mocht ko
men. Dat het ontstaan van het CDA een verandering 
van de machtspolitieke verhoudingen in het centrum 
van de Nederlandse politiek ten nadele van de PvdA 
betekende werd te laat onderkend. De PvdA zou er 
goed aan doen om die realiteit van de politieke cultuur 
in Nederland te aanvaarden. Het is een cultuur van po
litieke minderheden die de vorming van een homogene 
meerderheid uitsluit. De christelijke partijen vormen 
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een permanent onderdeel van het Nederlandse bestel. 
De norm van de tweedeling dient dan ook verlaten te 
worden . 
Tegenover de mengeling van vijanddenken en passivi
teit moet een nuchtere beschouwing over de sterke en 
zwakke kanten van de machtspositie van de christen
democratie in het economische, politieke en culturele 
leven worden gesteld èn een veel bewustere strategie 
om door te dringen in de maatschappelijke sectoren 
die nu door het CDA worden gedomineerd . 

. Maar het CDA moet niet enkel als machtsconcentratie 
. worden waargenomen. Ook de intellectuele confron
tatie en uitwisseling tussen beide partijen moet worden 
bevorderd . Gepoogd moet worden de vitale elementen 
van de christelijke traditie op te speuren en waar nodig 
aan de hedendaagse erfgenamen van die traditie voor 
te houden. Afgezien van de noodzakelijke kritiek 
moet gewaardeerd worden dat door de christen
democratie culturele vanzelfsprekendheden ter dis
cussie worden gesteld. Zo heeft de PvdA er belang bij 
om het debat over de problematische kanten van de in
dividualisering - dat meer omvat dan een utilitaire 
afweging van emancipatie- en draagkrachtbeginselen 
- aan te gaan. Verder doet de PvdA er goed aan om in 
de crisis van de verzorgingsstaat meer te zien dan enkel 
een conjunctureel probleem . Ook de structurele gevol
gen van het succes van de verzorgingsstaat moeten on
derzocht worden. Het uitblijven van een eigenzinnig 
initiatief met betrekking tot omvorming van de ver
zorgingsstaat wordt nu gecompenseerd door over
trokken beschouwingen over maatschappelijke twee
deling. 

Functies programma .' 
Het christen-democratische streven naar hervorming 
van de verzorgingsstaat kan op uiteenlopende wijze 
beoordeeld worden. Zo kan men zich afvragen in wel
ke mate het bijdraagt tot de interne cohesie van de be
treffende partij, of het een identiteit oplevert die on
derscheiden is van concurrerende politieke stromin
gen, hoe groot het probleemoplossend vermogen van 
de nieuwe denkbeelden is en, ten slotte, of het de po
tentie heeft om tot een algemeen aanvaarde definië
ring van een probleem te worden. 2 Vragen die nauw 
samenhangen, maar wel onderscheiden moeten wor
den. Zo kan datgene wat noodzakelijk is voor de inter
ne cohesie van de partij in kwestie ten nadele werken 
van het vermogen om de samenleving te doordringen. 
Ook is een intern programmatisch compromis aller
minst hetzelfde als een samenhangende diagnose van 
een maatschappelijk vraagstuk en een daarop geënte 
bestuurlijke praktijk. Een politiek programma is al
tijd heterogeen van karakter omdat het tegelijkertijd 
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uiteenlopende functies dient te vervullen. 
Alvorens de hoofdlijnen van de christen-democrati
sche kritiek op de verzorgingsstaat uiteen te zetten is 
het dan ook van belang om enkele van de functies die 
door intellectuelen in het CDA aan de programmati
sche initiatieven op het gebied van de verzorgingsstaat 
worden toegedicht, te noemen. Allereerst hebben de 
ideeën over de omvorming van de verzorgingsstaat een 
duidelijk interne functie . Ze dienen ertoe om het CDA 
- in 1980 pas ontstaan als fusie van drie onafhankelij
ke confessionele stromingen - een eigen ideologisch 
profiel te verschaffen. Zo schreef de directeur van het 
Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, Oostlan
der, in 1982: 'Sinds het begin van dejaren '60 is in de 
christen-democratische partijen geen belangstelling 
voor de eigen maatschappij visie geweest en is er ook 
nauwelijks structureel aan gewerkt. (. .. ) Het (is) no
dig dat het CDA weer aan de slag gaat met het analyse
ren en uitbouwen van het christelijk-sociale denken, 
dat ons in een langdurig leerproces door vallen en 
opstaan vanuit de katholieke en reformatorische tra
dities is o vergeleverd 'J • 

Nauw daarmee samen hangt een alleszins begrijpelijke 
behoefte van het CDA om zich in haar maatschappij 
beeld afte grenzen tegenover sociaal-democratie en li
beralisme. Oostlander stelt in hetzelfde artikel dat het 
CDA vooral door liberale ideeën. dreigt te worden 
meegezogen: 'De liberale doorbraak is van een ander 
karakter. Veel minder spectaculair. Hij ging niet met 
veel strijd gepaard, juist niet. Het was meer een 
kwestie van verleiden '.4 In tegenstelling tot de strijd 
rond de socialistische Doorbraakfilosofie kon in dit 
geval het christelijk 'wij-gevoel' minder gemakkelijk 
worden gemobiliseerd. Het gevolg is volgens Oostlan
der dat 'het CDA niet immuun (is) gemaakt voor con
servatieve of moderne liberale ideeën. De scheidslij
nen vervagen, het grensverkeer neemt sterk toe'. 5 Een 
meer morele diagnose is in deze optiek nodig om een 
onderscheid met de liberale kritiek op staatsinterven
tie te formuleren. Die behoefte aan afgrenzing ten op
zichte van de PvdA bestond natuurlijk ook, maar was 
minder problematisch gezien de voor iedereen zicht
bare verschillen in opvatting over de sociaal-economi
sche grondslag van de verzorgingsstaat. 
De oud-voorzitter van het Wetenschappelijk Instituut 
en topman van de RABO-bank, Wijffels, legt de na
druk vooral op de hegemoniale ambities van het CDA
programma. In een interview verzuchtte hij: 'Ik denk 
dat in Nederland gedurende de jaren zestig en zeventig 
de intellectuele leiding van het politieke debat in feite 
in linkse handen is geweest '. 6 Voor een deel weet hij 
dat aan de energie die de vorming van het CDA had 
opgeslokt en aan de 'bestuurdershouding' van de 
christen-democraten . In zijn ogen moet de eigen defi
niëring van de crisis van de verzorgingsstaat tot een al
gemeen aanvaarde worden, althans tot een probleem
stelling waaraan niemand zich meer kan onttrekken. 
Zo gezien is het een poging om het zwaartepunt van 
het intellectuele debat over de staat naar rechts de ver
plaatsen. Een ambitie die tegen de achtergrond van de 
neo-conservatieve opmars niet geheel onbegrijpelijk 
is. In de woorden van Wij ffels: 'De ideologische ver-

snippering in ons land neemt toe. Ook op dit punt 
heeft de christen-democratie een taak om de cohesie 
en samenhang in de samenleving te bewaren '. 7 Uit 
dergelijke formuleringen spreekt een hegemoniale 
ambitie, die degenen die het CDA met de deconfessio
nalisering reeds een marginale functie hadden toege
dicht, moet verrassen. 
Tenslotte steekt er achter de nieuwe CDA-opvattingen 
de wens tot legitimering van de omslag in het finan
cieel-economische beleid die door het eerste kabinet
Lubbers is voltrokken . Wij ffels: '( . . . ) men (zou) zelfs 
kunnen zeggen dat het voorliggende program (verkie
zingsprogramma 1986, ps) een explicitering is van het 
programmatisch en ideologisch fundament dat aan de 
CDA-inbreng in het huidige kabinetsbeleid ten grond
slag heeft gelegen '. Tegen het voor de hand liggende 
verwijt dat de 'explicitering' niet veel meer is dan een 
'legitimatie achteraf' vervolgt Wijffels: 'Op zich is dat 
overigens niet zo verwonderlijk omdat de discussie in 
de partij over het thema "van verzorgingsstaat naar 
verzorgingsmaatschappij" pas na het aantreden van 
het kabinet-Lubbers is gevoerd. Soms spelen gebeur
tenissen zich nu eenmaal niet in de meest logische volg
orde af'.8 Achter deze wat gewrongen redenering 
steekt een probleem: zijn de CDA-opvattingen over de 
verzorgingsstaat alleen maar een ideologische recht
vaardiging van een beleid waarvan de dynamiek door 
louter financieel-economische overwegingen wordt 
bepaald? Of is op basis van deze visie een omvorming 
van de verzorgingsstaat ter hand genomen, die bij
draagt tot de oplossing van de gesignaleerde sociaal
culturele problemen? De oproepen van Oostlander in 
Trouwen Christen Democratische Verkenningen aan 
het kabinet om de ideeën over de zorgzame samenle
ving serieus te nemen wijzen eerder in een andere rich
ting. Het antwoord op deze vraag is mede afhankelijk 
van het oordeel over de juistheid van de CDA-diagno
se. Daarop komen we in het vervolg terug. 

CDA-visie 
Naast de discussie over de staat in het maandblad 
Christen Democratische Verkenningen zijn er ver
schillende documenten waar de CDA-visie is geëxpli
citeerd: het Program van Uitgangspunten, het CDA
rapport Van verzorgingsstaat naar verzorgingsmaat
schappij (gepubliceerd in oktober 1983, aanvaardt 
door de partijraad in mei 1984), het rapport van het 
Wetenschappelijk Instituut Werkeloosheid en de cri
sis in onze samenleving, dat als ondertitel draagt 'de 
samenhang tussen economie, cultuur en politiek' Ua
nuari 1984), de rede van Brinkman in de Tweede Ka
mer 'Over de (on)macht van een nieuwe elite' (16 ok
tober 1986) . Uit de nota van het Wetenschappelijk In
stituut (WI) zullen we vooral putten, omdat daarin de 
nieuwe ideeën met een minimum aan diplomatieke 
herformulering zijn gepresenteerd . Het rapport is ver
vaardigd door een werkgroep onder leiding van Wijf
fels . 
De schuldvraag stellen is hem beantwoorden. In de 
nota wordt vooral de overgang van een staat die de so
ciale zekerheid op een minimumniveau garandeerde 
naar een staat die zich ten doel stelt haar burgers een 
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maximaal welzijn te verschaffen als bron van veel el
lende aangemerkt. Centraal element is de causale rela
tie die wordt gelegd tussen de uitbouw van de verzor
gingsstaat en het uiteenvallen van traditionele sociale 
verbanden. 
Eerste 'zonde' van de verzorgingsstaat is de ondermij
ning van de 'nationale groepsdiscipline' en de 'ingeto
gen levensstijl' die kenmerkend waren voor de periode 
van de wederopbouw. Door de uitbreiding van de pre
tenties van de verzorgingsstaat werd de burger tot een 
'afhankelijke cliënt', wiens verlangens en ontevreden
heid steeds verder toenamen. Die houding wordt in de 
nota als 'consumentisme' bestempeld. De verzor
gingsstaat was dermate succesvol in haar opbouwja
ren dat de afhankelijkheid van de overheid niet meer 
als zodanig werd ervaren en langzaamaan het verant
woordelijkheidsbesef en de onderlinge so lidariteit 
naar de achtergrond deed verdwijnen. 'De door zuilen 
genormeerde, op groepsdiscipline en zelfopoffering 
gebaseerde sobere levensstijl wordt ingeruild voor de 
ontdekking van een levensgevoel gericht op individue
le zelfontplooiing en zelfexpressie', aldus de nota. 9 

Tweede 'zonde' van de verzorgingsstaat ligt in zijn bij
drage aan de ontzuiling. Dat wordt vooral toegespitst 
op het welzijnsbeleid. Door de 'professionalisering' is 
de zorg zoals die in de zuilen geregeld was langzaam 
binnen de sfeer van de staat gebracht. In het rapport 
wordt de 'economisering' en de 'professionalisering' 
van de zorg bekritiseerd: 'Is het niet opmerkelijk hoe
zeer de laatste decennia economische normen en waar
den alle niet-economische oriëntaties van morele ofre
ligieuze aard hebben verdrongen naar een twee plaats? 
( ... ) Kan deze verzorgingsstaat ook een werkelijk 
zorgzame samenleving zijn? Of vervormt de profes
sionele hulp de vraag naar hulp zodanig dat deze han
teerbaar wordt voor een beroepsmatige aanpak? ( ... ) 
Hebben wij de nood niet weggeorganiseerd naar bu
reaus omdat wij dachten dat het aldus goed geregeld 
was?'IO 
Deze sluipende machtsgreep van de staat wordt ver
antwoordelijk geacht voor het uiteenvallen van allerlei 
sociale verbanden die de schakel tussen burger en 
overheid vormden. Er dreigt een 'sociale leegte' te ont
staan. In de nota wordt gesproken van een 'erosie van 
het middenveld' Door het uiteenvallen van traditione
le sociale verbanden versnippert de samenleving in 
duizend-en-één deelbelangen en wordt onbestuur
baar. De conclusie van de nota: 'De politiek kan de 
plaats van de verloren gegane verzuilde integratieka
ders niet innemen'. 11 Het wekt geen verbazing dat in 
de ogen van Wijffels c.s. het liberalisme en socialisme 
model staan voor 'deze vlucht in pseudo-integratieka
ders' . 
Laatste belangrijke 'zonde' is dat de verzorgingsstaat 
heeft ingegrepen in het gezinsverband en de daar heer
sende onderlinge afhankelijkheden dreigt op te lossen. 
Vooral de individualisering door de toegenomen mo
gelijkheden tot economische zelfstandigheid is een 
doorn in het oog van de schrijvers: 'Mensen blijven ge
richt op het aangaan van relaties, juist op basis van een 
behoefte aan emotionele en seksuele afhankelijkheid. 
Zouden wij dan samenlevende mensen tot economi-

124 

sche zelfstandigheid moeten aanzeilen?'. 12 

De slotsom is duidelijk: de verzorgingsstaat heeft in 
belangrijke mate bijgedragen tot de desintegratie van 
de sociale structuur van zuil tot gezin. De christen
democraten moeten zich te weer stellen tegen een tijd
geest die wordt gedomineerd door een 'ik-cultuur'. 
Verschillende van de voorstellen die in de nota worden 
gedaan zijn zacht gezegd nogal rigoureus en bepaald 
geen produkt van het traditionele harmoniedenken. 
Gepleit wordt voor een 'confrontatie-politiek'; 'Con
frontatiepolitiek betekent het scheppen van omstan
digheden waardoor mensen zicht kunnen krijgen op 
hun verantwoordelijkheid en op hun verplichtingen 
jegens degenen met wie zij verkeren'. 13 Achter deze 
woorden gaat een tamelijk militant programma 
schuil, waarin het afstoten van overheidstaken en fis
cale beloningen C.q. straffen eruit springen. 
Het rapport bepleit allereerst een aantal fiscale maat
regelen die vooral tot doel lijken te hebben om het aan
getaste gezins- en familieverband te beschermen en de 
tendens tot individualisering af te remmen. Een voor
beeld: 'Waarom zijn tot nu toe kinderen in de episode 
dat zij betaalde arbeid verrichten niet in financiële zin 
verantwoordelijk voor hun ouders?', vragen de 
opstellers zich af. 14 Wie de zorg voor zijn bejaarde 
ouders op zich neemt kan daarvoor fiscale compensa
tie verwachten, wie dat niet doet wordt extra belast. 
Hetzelfde acht men van toepassing op kinderopvang 
of de zorg voor gescheiden vrouwen. Verder wordt 
'een selectief ontmoedigingsbeleid' voorgesteld om 
het aanbod van betaalde arbeidskrachten terug te 
dringen. De wet op de tweeverdieners is in deze ge
dachtengang slechts een prelude. De rode draad die 
door alle voorstellen loopt is een vervanging van de 
'abstracte afhankelijkheid' van de staat door een zeer 
concrete, onderlinge afhankelijkheid van gezinsleden 
of andere samenlevingsverbanden. Wie zich daar aan 
wenst te onttrekken wordt financieel gestraft. 
Een tweede gedachtenlijn is het pleidooi voor afsto
ting van overheidstaken op het gebied van de maat
schappelijke zorg. Het voorstel van minister Brink
man om vijfenveertig procent op de Rijksbijdrage 
voor het sociaal-culturele werk te bezuinigen kan als 
voorbeeld gelden. Brinkman wees zelf al in zijn rede
voering op de vermenging van financiële en principiële 
motieven: 'Krap staan scherpt in het algemeen creati
viteit en waarom zouden we van die nood dan geen 
deugd maken door principiële vragen evenzeer nu aan 
de orde te stellen als de vraag hoe het nu verder met de 
financiën moet ?'. 15 De verwachting is dat door de ver
schuiving van formeel naar informeel geregelde zorg 
een hernieuwde solidariteit in de familie of buurt tot 
stand wordt gebracht. Men hoopt door afSlOting van 
de zorg die door de staat is geannexeerd de burger aan 
te sporen of te dwingen de verloren gegane sociale bin
dingen weer aan te knopen, met als neveneffect een 
sterkere sociale controle . In de woorden van Brink
man: 'Als je teruggaat naar een situatie van meer so
ciale controle zal langzaam maar zeker het aantal uit
wassen en de intensiteit daarvan ook weer afnemen'. 16 

Over het dwangelement merkt de nota van het WI op: 
'Wij geloven dat mensen - mits direct en zonder om-
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wegen aangesproken op hel naar elkaar omzien - el
kaar niel in de kou zullen lalen slaan. Maar aanzeIjes 
in de goede richting kunnen niet gemist worden'. 17 

In het achterhoofd lijkt mee te spelen dat door het af
stoten van formeel gereguleerde zorg de institutionele 
machtspositie van de christen-democraten in het 
sociaal-culturele veld maximaal benut kan worden. 
Dat is niet hetzelfde als een levensbeschouwelijke her
zuiling . Het rapport keert zich daar met zoveel woor
den tegen: 'Het is ons niet te doen om een terugkeer 
naar de verzuilde maatschappijstructuur van voor de 
jaren zestig ( . .. ) Naast vertrouwde verbanden zoals 
bijvoorbeeld het gezin en de kerk, zien we in de prak
tijk nieuwe groepsoriëntaties ontstaan in de buurt, 
hulpcentrales in de wijk etc. '. 18 

Maar dat neemt niet weg dat afscherming en mogelijk 
revitalisering van de institutionele erfgenamen van het 
verzuilde imperium van groot belang is voor de veran
kering van het CDA . In de woorden van oud-CNV'er 
en huidig Tweede-Kamerlid Terpstra: 'Het CDA is de 
enige hervormingspartij in Nederland. Als we die ta
ken (van de verzorgingsstaat, ps) hebben overgedra
gen, komen de VVD en de PvdA niet meer aan bod. 
Daarom kiezen zij voor decentralisatie naar de ge
meenten. Dan kunnen ze het christelijk georiënteerde 
middenveld omzeilen. Die partijen gaan uit van het 
primaat van de politiek. Daarna is er niets meer'. 19 

Het besluit van het CDA-congres met betrekking tot 
het principiële, grondwettelijke recht van bijzondere 
scholen om homoseksuelen als leerkracht te weigeren . 
heeft een belangrijke symboolfunctie. Het markeert 
de grenzen van staatsinterventie èn maakt aan de 'bui
tenwereld' duidelijk dat het CDA zich in haar 'eigen' 
instituties niet de dominante normen op het gebied 
van seksuele en gezins-moraallaat opdringen. 

Christelijke staatsleer 
Bij een beoordeling van het hier samengevatte plei
dooi voor een overgang van de verzorgingsstaat naar 
een verzorgingsmaatschappij valt het allereerst op dat 
deze gedachten, zij het ongereflecteerd, voortbouwen 
op een lange traditie van christelijk denken over de rol 
van de staat. De huidige christen-democratie heeft een 
gecompliceerde verhouding tot deze erfenis. Het is een 
manco dat deze relatie niet explicieter wordt onder
zocht in CDA-publikaties. Gezien de grote onderlinge 
verschillen tussen de verschillende stromingen in het 
christendom, maar ook gezien de aard van de staats
opvattingen - het gaat in wezen om de afbakening 
van de 'staats-vrije ruimte' - is het onmogelijk om te 
spreken over 'de' christelij ke staatsleer. 
De achtergrond van deze traditie is door Van Doorn 
geschetst: 'Het kiesrecht bood de confessionelen kans 
op machtsvorming maar verbood hen tevens die 
macht exclusief aan te wenden; machtsvorming vond 
steeds begrenzing in principiële tolerantie. Democra
tieen theocratie sloten elkaar uit. In de christelijke po
litiek is dit dilemma uiteindelijk onoplosbaar geble
ken; vandaar de enorme intellectuele energie die is be
steed aan het formuleren van doctrines die de eigen 
sfeer en verantwoordelijkheid van de christelijke ge
meenschappen insloten maar verovering van de 

slaalsmacht niet uitslolen '. 20 

Juist in die worsteling heeft het christelijke denken 
over de staat een geheel eigen kracht ontwikkeld; een 
eigen positie die niet reduceer baar is tot andere levens
beschouwelijke stromingen. Die oorspronkelijke 
kracht kan op drie gebieden gelokaliseerd worden. 
Ondanks alle verschillen moet in elke christelijke leer 
de verhouding van het goddelijke tot het wereldse be
paald worden . Wellicht zou men men Schillebeeckx 
het gemeenschappelijke element kunnen aanduiden 
als het 'eschatologisch voorbehoud': 'M .a. w. de gods
dienst, ook het christelijk geloof, heeft reeds hierin 
politieke relevantie, dat ze zich verzet tegen een volko
men identificatie van menselijk heil met de politiek. 
Gods voorbehoud, dat voor de mens als eschatolo
gisch voorbehoud geldt, maakt verabsolutering van de 
politiek voor de gelovige onmogelijk. Het christen
dom de-sacraliseert de politiek'. 21 

Een voorbeeld van deze opvatting is de op A ugustinus 
en Luther voortbouwende leer van de twee koninkrij
ken die men in de encycliek Immortale Dei (1885) van 
Leo XII/tegenkomt: 'Alles wat dus in de belangen der 
menschen op een of andere wijze heilig is, alles wat be
trekking heeft op het belang der zielen of den dienst 
van God, ( ... ) behoort tot de macht en de bevoegd
heid der Kerk; al het overige echter, wat behoort tot de 
burgerlijke en politieke aangelegenheden, is rechtens 
onderworpen aan het staatsgezag, daar Jezus Christus 
bevolen heeft aan den Caesar te geven wat des Caesars 
is en aan God wat Godes is '. 22 

Mits consequent gehanteerd betekent deze leer een re
lativering van het staatsgezag, beperkt als dit is tot het 
bestuur over het wereldse . In de christelijke traditie 
wordt het heil uiteindelijk buiten de geschiedenis ge
projecteerd, waarmee een autonome ethiek wordt ge
red. Dit in tegenstelling tot de klassieke socialistische 
traditie die een uiteindelijke verzoening van tegenstel
lingen in de geschiedenis zelf situeert en daarmee de 
moraal op laat gaan in het historische proces. En daar
mee is in beginsel de weg geopend naar een verabsolu
tering van de staatsmacht. In de christelijke traditie 
zijn hiervoor meer waarborgen geschapen . Schille
beeckx waarschuwt wel voor interpretaties van het 
eschatologisch voorbehoud, die tot een neutrale 
opstelling ten opzichte van de heersende verhoudingen 
leiden : 'De godsdienst stelt daarom zowel de status 
quo onder kritiek als de verabsolutering van een louter 
politiek-maatschappelijke vernieuwing, waar mensen 
goedschiks en kwaadschiks onder door moeten '. 23 

Voorts ligt, nauw met het voorgaande verbonden, in 
het subsidiariteitsbeginsel of de idee van soevereiniteit 
in eigen kring, een voortdurende nadruk op en her
waardering van het sociale tegenover de staat, beslo
ten. Hier zijn duidelijke verschillen te zien tussen de 
katholieke en de calvinistische traditie. Het katholieke 
subsidiariteitsbeginsel is in de encycliek Quadragesi
mo Anno (1931) van Pius XI geformuleerd: 'Daarom 
moet het Staatsgezag de aangelegenheden en zaken 
van minder belang, die het bovendien al te zeer in 
beslag zouden nemen, overlaten aan lichamen van la
gere rang; dan zal het ook vrijer, krachtdadiger, en 
met meer succes al die zaken kunnen behartigen waar-
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voor het staatsgezag competent is, wijl niemand an
ders ze behartigen kan ( ... )'.24 
Terwijl uit deze encycliek een meer hiërarchische 
staatsopvatting spreekt, waarbij er sprake lijkt van 
een onderschikking van het sociale, is er in de door 
Kuyper ontwikkelde leer van soevereiniteit in eigen 
kring meer sprake van een nevenschikking van de so
ciale en statelijke sfeer. Van Putten schrijft over dit 
verschil: 'In de r.k. natuurrechtsleer wordt de staat 
positiever beoordeeld dan in het calvinistische den
ken, waarin de staat vooral als gevolg van de zonde -
zij het ook ons ten goede - wordt gewaardeerd en ge
wantrouwd'. 2S Afgezien van de onderlinge verschillen 
brengt het (latente) wantrouwen tegen staatsinterven
tie een grotere gevoeligheid met zich mee voor de pro
blematische kanten van de moderne staat dan in de na
oorlogse sociaal-democratie gebruikelijk is. In het in
terbellum was dit wantrouwen wat sterker, ook in de 
SDAP. Maar door de - in vergelijking met het bui
tenland - zwakke coöperatieve beweging en vakbe
weging, heeft de Nederlandse sociaal-democratie veel 
minder een maatschappelijke verankering en is bijge
volg veel meer gericht op het politieke domein. 
Zo hield Donner, op een conferentie naar aanleiding 
van het tienjarig bestaan van de Wiardi Beckman 
Stichting in 1956, zijn gehoor voor dat 'de staat niet al
leen maar gemeenschap (is). Het is prachtig als hij dat 
meer en meer wordt, maar laten wij nooit uit het oog 
verliezen, dat het eerst en tenslotte een dwangorgani
satie is. ( ... ) Het valt me op dat onrust over deze din
gen in de kring van de PvdA niet bestaat, althans niet 
aan het woord komt in het optreden van deze partij. 
Deze onderschatting van de gevaren van staatsdwang 
is de keerzijde van de overschatting van het gemeen
schapselement in de staat'. 26 Donner verweet de PvdA 
te weinig oog te hebben 'voor de eigenaardigheden van 
het niet-statelijke leven'. 

Dat wantrouwen tegen de uitbreiding van interventie
mechanismen van de moderne staat in de privé-sfeer 
heeft een eigen kwaliteit, ook al is die terughoudend
heid soms gevoed door een normen-patroon waar men 
aarzelingen bij kan hebben. De christelijke 'staatsleer' 
situeert zich tussen markt-liberalisme en plansocia
lisme. Ook de liberalen maken natuurlijk een 'voorbe
houd' ten opzichte van de staat, maar dat is toch voor
al ingegeven door zorg om de individuele vrijheid en 
de autonomie van de markt. Zowel tegen het voort
woekerende marktmechanisme als tegen een staats
centralisme richt zich het christelijke streven tot be
houd van het organische sociale leven. 
In de christelijke traditie, heeft het politieke een ande
re plaats dan bij liberalen of sociaal-democraten. Poli
tieke programma's hebben een minder centrale bete
kenis, met uitzondering van die van de antirevolutio
nairen waar een voor sociaal-democraten herkenbare 
'cultuur van het woord' bestond. De politiek komt ze
ker niet zonder meer het primaat toe over de maat
schappelijke organisaties. In principe ligt hier een 
kracht van de christelijke traditie die men terugvindt 
in de recente gedachtenvorming binnen het CDA. 
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Cultuurkritiek 
Tenslotte vormt ook de gekoesterde ambivalentie ten 
opzichte van het vooruitgangsdenken een vitaal ele
ment van de traditie die in het CDA wordt voortgezet. 
In een encycliek als Quadragesimo Anno is een scher
pe polemiek te lezen tegen het 'verderfelijke individu
alisme', dat 'het harmonisch ontwikkelde sociale le
ven' ondermijnd heeft. Gevolg is dat 'nagenoeg uit
sluitend individuen en de Staat zijn overgebleven, tot 
niet gering nadeel van de Staat zelf', die als gevolg 
daarvan 'door een bijna eindeloze reeks van zorgen en 
lasten overstelpt en overladen wordt'. 2 7 Zoals men 
ziet is de houding van het CDA tegenover de 'individu
alisering' en de 'atomisering' van het sociale leven ge
worteld in een traditie die ver terugreikt. 
De angst voor een 'sociale leegte' tussen burger en 
staat speelt een belangrijke rol in het CDA. Dat is een 
genormeerd begrip: het gaat niet om een afwezigheid 
van intermediaire organisaties, maar vooral om het 
ontbreken van levensbeschouwelijk gefundeerde sa
menhang in het 'middenveld'. Oostlander schrijft 
daarover: 'Vooral sinds levensbeschouwelijke visies 
de prioriteiten niet meer bepalen wordt de identiteit 
van maatschappelijke organisaties gevormd door hun 
belang. ( ... ) Verval van levensbeschouwelijke inte
gratiekaders loopt uit op een krampachtigefixatie op 
bekrompen groepsbelangen'. 28 De veelvoud aan 
krachtig georganiseerde deelbelangen, die zijn ver
vlochten met de verzorgingsstaat, is voor het CDA een 
indicatie voor een 'sociale leegte' . 
De CDA-kritiek lijkt bijzonder veel op de analyse van 
de Franse filosoof Donzelot. In een van zijn laatste 
boeken stelt hij dat de moderne staat zich steeds meer 
opwerpt als garant van de vooruitgang en de samenle
ving van haar greep op de toekomst berooft. Deze om
kering van de verhouding tussen staat en maatschap
pij heeft tot gevolg dat het verantwoordelijkheidsbe
sef voor het eigen handelen uit de samenleving wordt 
geëlimineerd en dat de burgers in een afhankelijke ver
houding tot de staat geraken. Volgens Donzelot kan 
deze ontwikkeling op tweeërlei wijze de sociale stabili
teit ondermijnen: aan de ene kant een implosie van de 
samenleving - een desintegratie van de sociale ver
banden en ver gaande verstatelijking - en aan de an
dere kant een explosie van de samenleving - een di
recte confrontatie tussen burger en staat, die tot een 
abrupte afwijzing van de rol van de overheid als verde
ler van rechtvaardigheid en garant van de sociale voor
uitgang kan leiden. Het CDA blijkt zeer gevoelig te 
zijn voor de problematische kanten van de 'individua
lisering' en van de 'atomisering van het maatschappe
lijke leven'. De CDA-kritiek maakt vooral duidelijk 
dat de gangbare gelijkstelling van individualisering en 
emancipatie uiterst kortzichtig is. Daarbij gaat het 
vooral om een verzet tegen de culturele modernisering 
die gevoed is door vrees voor de teloorgang van de so
ciale en politieke stabiliteit in Nederland en voor een 
afbrokkeling van de sociaal-culturele ondergrond van 
de christen-democratie . 
Maar ook in een algemene zin is de christelijke traditie 
uniek in haar georganiseerde weerstand tegen de cul
turele omwentelingen van deze eeuw. Hoewel ook an-
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dere stromingen zo hun bedenkingen hebben, gaat het 
bij hen niet om een systematische houding, niet om 
een lange traditie en ook niet om een levensnoodzaak. 
Wil het CDA relevant blijven dan moet ze het smalle 
pad tussen culturele assimilatie (waardoor ze haar 
bestaansrecht zou verliezen) en cultureel sektarisme 
(waardoor haar bestaansgrond zou wegvallen) bewan
delen. De conservatieve cultuurkritiek is, oog in oog 
met de geïnstitutionaliseerde hervormingen van de ja
ren zestig en zeventig, noodzakelijk hervormingsge
zind. Een interessante rolwisseling! 
Het lijkt van groot belang dat er vraagtekens worden 
geplaatst bij een al te gemakkelijke overgave aan het 
vooruitgangsdenken en een utilitaire cultuur. Daarbij 
kan gedacht worden aan de toenemende vertechnise
ring van het denken over leven en dood. Liberalen en 
sociaal-democraten zijn teveel produkten van een in
dustriële samenleving om werkelijk gevoelig te zijn 
voor de keerzijde van de culturele modernisering. De 
christelijke cultuurkritiek, die juist gevormd is in het 
verzet tegen de culturele effecten van de industrialise
ring en die mede steunt op een voor-industrieel norm
besef, vertegenwoordigt in het hedendaagse debat de 
waarheid van het cultuurpessimisme. Misschien een 
machteloze waarheid, die vooral steunt op een roman
tisch verzet tegen de moderniteit. Maar het ontbreken 
van effectieve invloed maakt het waarheidsgehalte 
van deze cultuurkritiek niet geringer. En zelfs als men 
het met veel gezichtspunten van de christen
democraten niet eens zou zijn, dan nog zijn ze belang
rijk omdat andere politieke stromingen tot nadenken 
en argumentatie worden gedwongen op terreinen waar 
anders de vanzelfsprekendheid zou heersen . 
Het is geen toeval dat er regelmatig een parallel wordt 
getrokken tussen het anti-etatisme van de jaren zestig 
en dat van de jaren tachtig. Alleen al het gebruik van 
termen als 'gelddenken' en 'consumentisme' door 
Wijffels en de zijnen doet onweerstaanbaar denken 
aan de kritiek op de 'consumptiemaatschappij' uit de 
jaren zestig. De aanval op de anonieme, bureaucrati
sche zorg roept herinneringen op aan de kritiek vanuit 
de 'anti-psychiatrie'. Maar er is een wezenlijker ver
band: veel van de tegencultuur van de jaren zestig kan 
worden opgevat als een verzet tegen de modernisering 
van de betrekkingen tussen burger en staat. De demo
cratisering stond in het teken van zelfbeheer: het stre
ven naar gemeenschapsvorming en ongestoorde com
municatie in een 'tegencultuur' is wellicht ook te be
grijpen als een eigentijdse vorm van 'soevereiniteit in 
eigen kring'. Het christen-democratische denken is in 
principe ook een authentiek verzet tegen een vercom
mercialiseerde samenleving. Daarmee zijn de parallel
len uitgeput en springen de verschillen in het oog. In de 
jaren zestig werd door sociale bewegingen de staatsbu
reaucratie geprovoceerd. Nu lijken de rollen omge
draaid en is het de staat die de levensstijl van de ont
zuilde burger als moreel en bestuurlijk probleem defi
nieert. 

Tegenstrijd igheden 
Tegelijk met de poging om het belang van de christelij
ke staatsopvattingen onder woorden te brengen, zijn 

enkele kanttekeningen bij de consistentie van de dia
gnose van de verzorgingsstaat nodig. Daarbij lijkt het 
vooral interessant om de interne tegenspraak en lacu
nes in het CDA-gedachtengoed op te speuren. 
Allereerst is er sprake van een levensgrote tegenstrij
digheid in het denken in het CDA over de terugtreden
de overheid. De Tilburgse hoogleraar Hirsch Ballin 
heeft deze, wellicht ongewild, geformuleerd: 'Het 
maatschappelijk draagvlak moeten wij dus niet alleen 
zien als voorwaarde voor beleid, maar ook tot op ze
kere hoogte als een produkt daarvan'. 30 Of zoals de 
Nijmeegse rechtsgeleerde Kortmann het laconiek uit
drukt: 'De staat moet vooruit en achteruit' . Als de 
CDA-diagnose van de verzorgingsstaat correct is dan 
zijn de sociale netwerken tussen burger en staat inder
daad geërodeerd en is de verwachting dat ze uit zich
zelf bij een terugtredende overheid weer zullen herle
ven twijfelachtig. Maar welk ander middel dan staats
interventie staat het CDA , bij ontstentenis aan een le
vensvatbare gezinscultuur , buurt of kerkelijk milieu, 
ten dienste om de gewenste culturele veranderingen te 
bewerkstelligen? Uit de tendens tot fiscalisering van 
het probleem blijkt al een zeker ongeloof in de eigen 
diagnose . Is het de staat niet die door 'privatisering' 
van zorg of door fiscale straffen c.q. beloningen de 
burger tot een andere levensstijl dwingt of liever ver
leidt? Degenen die in de gedachte dat de samenleving 
'maakbaar' zou zijn een ' onchristelijk concept' ont
waren, zoals Kortmann, zijn zich niet bewust van deze 
ver gaande conceptie van maakbaarheid, die zich uit
strekt tot de levensstijl van de burger. Daarnaast blijkt 
het CDA veel te weinig gevoelig voor ideëen omtrent 
een verfijning van de rechtsstaat (bij voorbeeld invoe
ring van persoonsbewijzen), die ook een verregaande 
staatsinterventie impliceren. 
In een rapport van de Harmonisatieraad Welzijnsbe
leid (HRWB) wordt ook op deze tegenstrijdigheid in 
de conceptie van de zorgzame samenleving gewezen: 
'Terugtred lijkt alleen te realiseren door ingrijpende 
veranderingen in de verzorgingsarrangementen. Dit 
leidt evenwel tot een groter staatscentralisme dan tot 
nu toe. Het vervangen van formele door informele 
zorgarrangementen heeft als neveneffect de paradox, 
dat de staat die terug wil treden verder doordringt in 
de privé sfeer van mensen '. 31 

Het gebruik van een staatsinstrumentarium om cultu
rele veranderingen te bevorderen is wezenlijk wat an
ders dan het streven naar 'soevereiniteit in eigen 
kring'. Maar juist omdat het religieuze grondvlak 
deels aan het CDA is ontvallen krijgt de staatsmacht 
een sterkere nadruk en is de verleiding telkens aanwe
zig om de grens te overschrijden. De homofilie-resolu
tie die betrekking heeft op de vrijheid van het bijzon
der onderwijs moet met enige argwaan bekeken wor
den . Maar men kan het in principe eens zijn met het 
verweer van Kortmann: 'Men stelt eenvoudig in de 
maatschappelijke verbanden: wat doen wij voor 
kwaad aan anderen met ons normpatroon; wij zijn im
mers geen dwangverband'.32 Brinkmans opstelling 
naar aanleiding van de P.C. Hooftprijs lijkt echter wèl 
vatbaar voor de kritiek van Donner: '( ... ) geen staat 
kan leven zonder burgerzin van zijn burgers en hij kan 
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duidelijke schending van die deugden (verraad , deser
tie) misschien zelfs straffen, maar de staat die verder 
gaat en positieve loyaliteit in woord en daad verlangt, 
wordt een geestelijke orde '. J3 

Een ander aspect van de ambivalentie van het CDA 
ten opzichte van haar eigen pleidooi voor een terugtre
dende overheid is de verstrengeling van confessionele 
belangen en de staat. Is het CDA bereid werkelijk tot 
een ontvlechting over te gaan, met de eventuele finan
ciële gevolgen vandien? Brinkman wees in zijn rede
voering op deze vraag toen hij zei '(te willen) wijzen 
op het welhaast onontkoombare van zowel decentrale 
als centrale overheidsbemoeienis als eenmaal de geld
kraan op de soevereiniteit in eigen kring druppelt'.34 
Hij leek daarJnee te antwoorden op de kritiek van d.:: 
Vereniging van christen-democratische gemeente- en 
provinciebestuurders op het raport Van verzor
gingsstaat naar verzorgingsmaatschappij. Daarin 
werd gesteld: 'Blijvende overheidsfinanciering be
hoeft echter niet blijvend tot overheidsbevoogding 
van particulieren en particuliere organisaties te leiden. 
( . . . ) De overheid moet niet alsfinancier maQr als "al_ 
bedil" terugtreden '. 31 

Wijffels spreekt dan ook niet ten onrechte van 'de pa
radox dat het CDA zich in zijn kritische reflex op het 
overheidsoptreden niet alleen keert tegen bepaalde 
overtrokken aspecten daarvan, maar impliciet tegelij
kertijd tegen de daarmee verbonden instituties, waar
van de partij via tal van politieke en bestuurlijkefunc
ties deel uitmaakt. ( . .. ) Als gevestigde strukturen 
doorbroken moeten worden, en in wezen pleit het pro
gram daarvoor, dan vereist dat grote politieke moed, 
wilskracht en vasthoudendheid. Het is de vraag of het 
program op dit punt voldoende gedetermineerdheid 
uitstraalt '. 36 De mate waarin het CDA op dit terrein 
haar visie doorzet en daarmee ook ' eigen' instituties 
raakt is een graadmeter voor de politieke wil om de 
hervorming van de verzorgingsstaat gestalte te geven. 

Modernisering en traditie 
Een ander complex van tegenstrijdigheden waarover 
niet of onvoldoende wordt nagedacht is de spanning 
tussen moderniteit en traditie in het CDA zelf. Hier 
stuiten we op de ambivalentie die Habermas in de neo
conservatieve kritiek heeft gesignaleerd: het verzet te
gen de culturele modernisering gaat gepaard met een 
instemmende houding ten opzichte van de sociaal
economische modernisering . De vraag is hoe het CDA 
een sociaal-economisch beleid dat een dynamische ka
pitalisme wil bevorderen kan verbinden met een so
ciaal-culturele politiek die juist in een aantal opzichten 
een traditionele moraal wil herstellen . Het primaat dat 
aan de culturele crisis wordt toegekend heeft een ver
hullende functie: het zijn toch voor een belangrijk deel 
de industriële modernisering en daarmee verbonden 
nieuwe vormen van bureaucratisch beheer die speci
fieke culturele tradities ondermijnen. 3 7 Daarmee is 
aangegeven dat de oorzaak van de desintegratie van 
tradities voornamelijk elders gezocht moet worden en 
dat de culturele modernisering functioneel is geweest 
voor de opbouw van een hooggeïndustrialiseerde sa
menleving . Waarmee niet ontkend wordt dat de cultu-
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rele ontwikkelingen een eigen dynamiek hebben, die 
haaks kan komen te staan op de sociaal-economische 
ontwikkeling. 38 Het is een cruciaal tekort van het rap
port van het Wetenschappelijk Instituut dat over deze 
vragen niet wordt geschreven. 
Hoe kan men aan de ene kant pleiten voor een ver
hoogde flexibiliteit en mobiliteit op de arbeidsmarkt 
en aan de andere kant voor herstel van de buurtcul
tuur , waarvoor juist een geringe mate van mobiliteit 
noodzakelijk is? Het vraagstuk van de gemeentelijke 
herindeling stelt een zelfde dilemma. Schaalvergroting 
verdunt de sociale binding in de kleinere plattelands
gemeenschappen, waar het CDA nog steeds een stevi
ge basis heeft, maar is vanuit het gezichtspunt van mo
dern en efficiënt bestuur nodig. Zo zijn er meer voor
beelden te noemen waar de moderne hand van het 
CDA afbreekt wat de andere, traditionele hand juist 
tracht te conserveren of op te bouwen. Zo bezien re
presenteert het CDA niet één positie in het conflict tus
sen modernisering en traditie, maar staat ze op het 
snijpunt van beide . 
Tegelijk met de noodzaak om over deze spanningsver
houding na te denken - wil het CDA-programma ook 
werkelijk bestuurlijk hanteerbaar zijn en effecten sor
teren - , zou meer dan tot nog toe in CDA-kring een 
vraagteken bij de relatie tussen verzorgingsstaat en 
'erosie van het middenveld' moeten worden gezet. De 
directe causale relatie die wordt gelegd tussen de ver
zorgingsstaat en bij voorbeeld de individualisering is 
uiterst problematisch. Om dat in te zien hoeft men en
kel naar de christelijke traditie zelf te verwijzen. In de 
aangehaalde encycliek Quadragesimo Anno, die reeds 
in 1931 verscheen, wordt ook gepolemiseerd tegen het 
'individualisme', maar de oorzaak-gevolg relatie 
wordt geheel anders gedefinieerd . In de encycliek 
wordt juist de overbelasting van de staat afgeleid uit 
de ondermijning van de sociale verbanden en niet an
dersom . ln QuadragesimoAnno wordt het ' individua
lisme' als de resultante van een omvattend proces van 
culturele verandering, onder meer ten gevolge van de 
industrialisering, opgevat. In hun ijver om de recente 
uitbouw van de verzorgingsstaat onder kritiek te stel
len leggen de christen-democratische critici veel te di
recte causale relaties . Het is dan ook niet zo toevallig 
dat elke verwijzing ontbreekt naar de eigen traditie 
van rond de eeuwwisseling, toen er immers nog nau
welijks sprake was van een ontwikkelde verzor
gingsstaat maar de kritiek op de staat vrijwel gelijklui
dend was. 
De directe relatie verzorgingsstaat - individualisering 
- sociale leegte, die in de CDA-kritiek gelegd wordt, 
moet verworpen worden. Maar men kan wel zeggen 
dat de verzorgingsstaat als produkt van de desintegra
tie van culturele verbanden en tradities, bijgedragen 
heeft tot de bestendiging van deze modernisering. 
Naarmate de verzorgingsstaat de materiële voorwaar
den voor de individualisering realiseert, met als uitein
delijke consequentie wellicht een basisinkomen voor 
iedereen ongeacht de verrichte arbeid, draagt ze bij tot 
de bestendiging van deze culturele verandering. Ver
der heeft het CDA gelijk in haar kritiek op de rol van 
de verzorgingsstaat in de vermindering van de verant-
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woordelijkheid van de individuele burger voor zijn 
handelingen. Schuyt en Peper onderschrijven die kri
tiek: 'Er heeft in de huidige verzorgingsstaat een over
spannen overdracht van verantwoordelijkheid naar de 
overheid plaatsgevonden die uitgelopen is op een ano
nimisering van verantwoordelijkheid'. 39 

Met de twijfel aan de oorzaak-gevolg relaties die het 
CDA aanbrengt, moet men ook twijfelen aan het pro
bleemoplossend vermogen van het CDA-programma 
betreffende de omvorming van de verzorgingsstaat. 
Uit het rapport van de HRWB blijkt dat het voorals
nog nauwelijks in het regeringsbeleid heeft doorge
werkt: 'Een analyse van de verschillende door het eer
ste kabinet-Lubbers uitgebracht nota's laat zien, dat 
de zorgzame samenleving op het niveau van de be
leidsvorming weinig operationeel is'.40 Het concept 
komt weliswaar in de regeringsverklaring van het hui
dige kabinet niet voor maar op het niveau van de legiti
matie van het beleid lijkt het - zeker in het geval van 
de minister van WVC - een duidelijke functie te ver
vuilen. 
Het gevaar is dan ook aanwezig dat een vermindering 
van de overheidsbemoeienis niet wordt gecompen
seerd door particulier initiatief in de een of andere 
vorm. 'Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het terug
trekken van de overheidsmacht uit tal van maatschap
pelijke beslissingsmomenten niet leidt tot een sociaal 
machtsvacuüm?', vraagt de econoom Vermaat zich 
bezorgd af. 4 ! Het antwoord komt van Van Doorn die 
vaststelt 'dat het toekomstige resultaat van de omslag
periode die we thans doormaken minder zal zijn een 
vrijere maatschappij dan wel een hardere staat '. 42 

Tenslotte is het van belang om te wijzen op een opval
lende lacune in het CDA-gedachtengoed. Weiier heeft 
daar in een reactie op Oostlander de vinger op gelegd: 
'Het behouden van een christelijk waardenbesef tij
dens een proces van maatschappelijke omvorming 
moet een kerkelijke taak bij uitstek genoemd worden. 
Grijpen naar het middel van reconfessionalisering 
heeft in deze omstandigheden iets krampachtigs'. 43 

Zijn conclusie: 'De toekomst is echter somber. Het 
waarderingsschema van de Nederlandse staatsburgers 
verschuift niet in de richting van de waarden van een 
christelijke utopie '. Het aanwijzen van de verzor
gingsstaat als oorzaak van het norm verval heeft hier 
een verhullende functie. Tevergeefs zal men zoeken 
naar de gevolgen van een voltooide emancipatie en de 
kerkelijke crisis voor het verzuilde bestel. De eigen dy
namiek van de christelijke emancipatie wordt volledig 
weggevlakt in de analyse. Een succesvolle emancipatie 
maakt zichzelf uiteindelijk overbodig. Meer en meer 
zijn de gelovigen opgegaan in het geheel van de Neder
landse samenleving en zijn de verzuilde bastions ont
takeld. Door deze succesvolle integratie is natuurlijk 
de interne samenhang van het confessionele kamp 
aangetast: zonder een gemeenschappelijk ervaren ex
terne bedreiging geen 'wij-gevoel'. Degenen die het 
CDA een nieuwe cohesie willen verschaffen zijn ge
dwongen om over de gevolgen van een succesvolle 
emancipatie na te denken. 
Verder zou de crisis in vooral de katholieke kerk on-

derwerp van meningsvorming moeten zijn in dit ver
band. Zoals bekend heeft de clerus een belangrijke rol 
gespeeld in de opbouw van het zuilenimperium. Vol
gens Thurlings heeft de kerkelijke crisis de ontbinding 
van de zuilen beslissend beïnvloed. Het is niet enkel 
een geloofsafval onder invloed van bij voorbeeld 
urbanisatie-processen: 'De urbanisatie-hypothese 
heeft betrekking op het erosieproces waardoor de 
randkatholieken van hun kerk vervreemden ( ... ) Op 
zijn minst behoeft de urbanisatie-hypothese daarom 
aanvulling middels een verklaring vanuit deze interne 
crisis, die zich binnen de kern van het Nederlandse ka
tholieke volksdeel aan het voltrekken is'.44 De keuze 
die het episcopaat lijkt te maken voor een scheiding 
der geesten en een kleinere, maar gedisciplineerde 
kerk, kan voor het CDA niet anders dan afschrikwek
kend zijn . Niet zozeer om morele of religieuze rede
nen, maar vanuit de overweging dat het CDA nu juist 
naar wegen zoekt om aan deze keuze tussen secularise
ring en marginaliteit te ontkomen. Dat verklaart het 
zwijgen over de kerk, terwijl daar toch in de eerste 
plaats het gewenste christelijk normbesef vandaan 
moet komen. 

Conclusie 
Resumerend zou men kunnen zeggen dat de christen
democratische kritiek op de verzorgingsstaat aan
knoopt bij de traditie van het christelijke denken over 
de rol van de staat en daaraan in principe een zekere vi
taliteit ontleent. Het nieuwe gedachtengoed kan de in
terne cohesie van het CDA bevorderen en levert tege
lijk een eigenzinnige definitie van de crisis van de ver
zorgingsstaat op, die duidelijk onderscheiden is van 
het liberale of sociaal-democratische denken. Deze 
door het cultuurpessimisme gevoede kritiek, roept 
pertinente vragen op die elders ten onrechte niet 
(meer) gesteld worden. Voorts kan deze CDA-filoso
fie in wording bijdragen tot de legitimatie van het re
geringsbeleid. 
Daar staat tegenover dat men sterk moet twijfelen aan 
de hegemoniale ambities van dit programma en het 
probleemoplossend vermogen ervan. De culturele on
dergrond voor een verbreiding van deze ideëen buiten 
de eigen kring en tot op zekere hoogte binnen de eigen 
gelederen lijkt niet echt aanwezig. Ook al is er op veel 
terreinen een conservatieve reactie merkbaar op de 
hervormingen van de jaren zestig en zeventig; toch 
moeten de kansen van een christelijk geïnspireerde 'te
gencultuur' niet hoog worden aangeslagen. Tenslotte 
is de diagnose die aan de hervormingsvoorstellen ten 
grondslag ligt zo zwak dat een daarop gebaseerde be
stuurlijke praktijk nauwelijks denkbaar is. De ver 
gaande opv!ltting van de 'maakbaarheid' van de sa
menleving, die uit deze voorstellen spreekt, is het spie
gelbeeld van de overtrokken emancipatoire doelstel
lingen van de moderne verzorgingsstaat. Een conse
quent cultuurpessimisme verzet zich overigens tegen 
een dergelijk hervormingsideaal of dat nu progressief 
of conservatief getoonzet is. Een politiek die op deze 
denkbeelden steunt verzandt in het voluntarisme van 
Baron von Münchhausen: de staat zou zich aan de 
eigen haren uit het sociale moeras dienen te trekken en 
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een moralisering van de levensstijl van de burger moe
ten bevorderen. 
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Noorder Eiland 

Hij zat weer zijn dag te verdoen 
in café Vlag en Wimpel 
met uitzicht op de Hef. 
ln regens van bliksem 
snelden treinen voorbij 
naar steden waar hij niet meer kwam, 
om wat ook te zoeken: 
een uitvlucht, een uitweg? 

Aan een tafel ver van de deur 
zaten de zware gokkers. Met hun 
verfrommelde gezichten en biljetten 
hadden zij toch maar een doel voor ogen , 
stonden voortdurend op scherp, 
hingen als havikken op te letten. 

Voor het raam stond in die dagen 
een kribbe van triplex op korstmos. 
Twee wijzen uit het oosten staarden 
dof naar een kindje in doeken. 
Bing Crosby kwam uit de juke-box 
want de wereld is wel van god los 
maar blijft onveranderlijk draaien . 

De Mededinger uit Wemeldinge 
lag voor de wal. Old Crosby bleef zingen. 
Treinen bleven de tijd aangeven 
in regens van bliksem . 

J. Eijkelboom (1926) 
Publiceerde de bundels Wat 
blijft komt nooit meer terug 
en De gouden man. Beide bij 
de A rbeiderspers. 
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Signalementen 

Is politiek vervelend? 

Sinds enige tijd valt regelmatig , vooral in linkse kring, 
de klacht te beluisteren dat het in de Nederlandse poli
tiek maar een muffe bedoening is. Die klacht lijkt, op 
het eerste gezicht, uitsluitend ingegeven door de al 
maar voortdurende aanwezigheid in Den Haag van 
centrum-rechtse in plaats van linkse kabinetten, maar 
blijkt bij nader inzien toch meer te omvatten. 'Er is 
ooit een tijd geweest dat de politiek in den lande in de 
ogen van velen onzer interessant was en opwindend 
leek', zo schrijft bij voorbeeld de redactie van De 
Groene Amsterdammer, ter inleiding van een discus
sie onder redacteuren en medewerkers van dit blad. 
Zijn alle issues van de jaren zestig en zeventig 'echt ge
heel ter ziele, zonder opvolging te hebben gekregen? 
( .. ) Hoe wordt de Nederlandse politiek, die soms wel 
huiswerk lijkt, weer leuk?' 
Maar ook elders dan in dit weekblad 'links van het 
midden van de sociaal-democratie' klinken woorden 
van gelijke strekking. Onlangs liet H.J.A. Hofland in 
de Haagse Post zijn bedroefdheid blijken over de sleur 
waarin de Nederlandse politiek verzeild is geraakt. 
Verkiezingen maken, schrijft hij, eigenlijk niet veel 
meer uit. 'Er wordt een gezicht vervangen, er ver
schijnt eens een rok in plaats van een broek , de één 
maakt meer grappen dan de ander, maar verder merk 
je er niet veel van.' 
Hieronder zal ik Hofland's beschouwing (HP van 14 
maart 1987) wat nader tegen het licht houden. In de 
eerste plaats omdat hij niet de eerste de beste is: be
kend schrijver en politiek commentator, met de repu
tatie een scherp waarnemer 'van de autoriteiten in het 
land van de voldongen feiten' te zijn. In de tweede 
plaats omdat hij zijn verhaal uit laat lopen op een me
dedeling die zelden zo openlijk en expliciet wordt ge
daan, namelij k dat hij het stemhokje voortaan zal mij
den ('Waarom ik niet stem') . En in de derde plaats 
omdat de redenering die hij opzet zoveel kronkels be
vat, dat de lezer de mond er bij openvalt. 
Waarmee niets gezegd is over Hofland's goed recht 
om niet te gaan stemmen, maar wèl over de wijze 
waarop hij, zoals zal blijken, zijn vak van politiek 
commentator is gaan opvatten - en waarmee hij, met 
anderen, precies de trend weerspiegelt die hij zelf zegt 
te bestrijden. 

Statische maatschappij 
De Nederlandse politiek is volgens Hofland verve
lend. 'Geweldig vervelend' zelfs. 'Zonder mij gaat het 
ook op die half verdienstelijke, half zeurderige ma
nier, en dat is mijn "objectieve reden" om van mijn 
stemrecht geen gebruik te maken.' 
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Waarom is die politiek zo vervelend? In eerste instan
tie lijkt hij de oorzaak daarvan te zoeken in de politiek 
zelf, namelijk 'in ons politieke lot, dat ons tot de 
jongste dag zal dwingen tot coalities met het CDA in 
het midden' . Maar vervolgens blijken die coalities ook 
maar een afspiegeling te zijn van de traagheid die de 
Nederlandse samenleving als geheel sinds jaar en dag 
kenmerkt. De Nederlandse maatschappij behoort 'tot 
de meest statische ter wereld, ( .. ) in zekere zin verge
lijkbaar met die oude gemeenschappen van Mexicaan
se indianen of van de Polynesiërs, waar ook een eeuw 
voorbij kon gaan zonder dat er iets bijzonders gebeur
de, iets dat de grondvesten beroerde. ' 
Hier knippert de lezer al even met de ogen. Als de Ne
derlandse politiek zo traag en vervelend is omdat ze 
een getrouwe weerspiegeling vormt van de Nederland
se samenleving als geheel, waarom dat dan juist die 
politiek aangerekend? Zo kan je de politiek ook wel 
verwijten dat het slecht weer is. Opmerkelijk nog is de 
generaliserende wijze waarop Hofland te werk gaat. 
'Statische maatschappij'? 'Een eeuw die voorbijging 
zonder dat er iets bijzonders gebeurde'? Wat schreef 
Hofland zelf ook weer, en met enig recht - nu zo'n 
vijftien jaar geleden? Over de revoluties (in meervoud 
- pk) die ons land sinds de oorlog heeft doorge
maakt! 
Nederland, schreef hij toen in Tegels lichten, moest 
'binnen een paar jaar de weg van een koloniaal rijk 
met een provinciaal denkende elite naar een kleine na
tie met een internationaal denkende elite ( .. ) afleg
gen . ' Ze moest ook een culturele revolutie verwerken, 
'die hier hard (aankwam), maar toch met een mini
mum aan misère door het hele volk behalve zijn or
thodox-christelijke delen werd aanvaard'. ' Het ver
trekpunt van deze ontwikkeling in aanmerking geno
men is dit een afstand die nog door geen enkel land is 
afgelegd.' 'Statische maatschappij'? De schrijver 
lijkt, anno 1987, even in de ban van de tijdgeest te zijn 
geraakt. 
Blijft de vraag of de politiek in Nederland, om welke 
reden dan ook, inderdaad zo vervelend is als Hofland 
beweert. Ja, zou ik zelf zeggen, voor zover een saaie 
middelmatigheid de bedrijvigheid in politiek Den 
Haag, en in veel politieke partijen , inderdaad vaak 
lijkt te beheersen. Als Nederland, naar het woord van 
Rudy Kousbroek , een ' bewoond gordijn' is, en dat be
doelt hij niet zonder meer complimenteus, dan heeft 
de Tweede Kamer soms wel wat weg van een 'bewoond 
groen gordijn'. 
Nee, zeg ik aan de andere kant, voor zover bij voor
beeld een deel van (links) politiek Nederland zich van 
een aantal dogma's en van veel verbaal radicalisme 
heeft ontdaan, en daarmee de weg heeft vrijgemaakt 
voor een effectieve en (waarom niet?) inspirerende 
hervormingspolitiek. Nee, voor zover de politieke 
strijd weliswaar vaak felheid mist, maar pogingen om 
de klok in Nederland werkelijk terug te draaien (Simo
nis), op massaal verzet en onverschilligheid stuiten. 
Nee tenslotte ook, omdat, op enige afstand van de po
litiek, in Nederland debatten worden gevoerd over 
kwesties, die vroeger onbespreekbaar zouden zijn ge
weest, en die in veel buurlanden eigenlijk nog steeds 
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onbespreekbaar zijn (euthanasie, kunstmatige be
vruchting, drugs, aids). 
'Leuk' is niet het goede woord voor dergelijke ontwik
kelingen - maar ze zijn wel interessant. En niet bij 
voorbaat minder interessant, of minder 'revolutio
nair' dan wat er zich tien of vij ftien jaar geleden in Ne
derland afspeelde. 

Onderduikadres 
Moet Hofland 's veroordeling van de politiek dus gere
lativeerd worden, er is bovendien met zijn hele redene
ring iets mis. Dezelfde Hofland namelijk die zich zo 
negatief uitlaat over de gezapigheid van de Nederland
se politiek, heeft er eerder in het HP-verhaal zijn 
vreugde over uitgesproken dat die politiek, gegeven 
het ontbreken van effectieve politieke meerderheden 
in ons land , zo weinig kan uitrichten. 'Het heeft me al
tijd zelfs wel een geruststelling geleken dat de Neder
landse verhoudingen de regering van zo'n homogene 
meerderheid van vijftig plus één onmogelijk maken, 
want als Nederlanders het onder niet-politieke om
standigheden groepsgewijs voor het zeggen krijgen, 
blijkt het vaak al een onhebbelijk volk te zijn.' De par
lementaire democratie, zo schrijft hij, dient onder 
meer om te beletten dat een opgewonden meerderheid 
haar zin krijgt, ' al bestaat er geen garantie dat die rem 
altijd zal werken'. 
Vandaar ook zijn afkeer van het referendum. 'Een re
ferendum wordt gehouden als er een knoop moet wor
den doorgehakt, dat wil zeggen als de kiezers in de 
hoogste staat van opwinding zijn gekomen. Hadden 
een jaar of wat geleden, na de verkrachting van een 
kind, de hordes van Willem Duys bij referendum hun 
zin gekregen, dan hadden wij nu weer de doodstraf ge
had.' En: 'Echt gevaarlijk wordt het pas als er grote 
parlementaire meerderheden zijn waarvan je kunt ver
moeden dat ze door een referendum zouden worden 
bevestigd. Dan is het al bijna oorlog en voor degenen 
die hun verstand nog niet zijn kwijtgeraakt, de hoog
ste tijd om een onderduikadres te zoeken.' 
Afgezien van het feit dat de schrijver een opmerkelijk 
gebrek aan kennis aan de dag legt over de referendum
voorstellen die op dit moment in Nederland ter discus
sie staan (de voorstellen van de Commissie-Biesheu
vel), komt hij hier op een wat treurige manier met zich
zelf in tegenspraak . Het moet dus allemaal leuker en 
wilder worden , ook al ziet Hofland het er nog niet di
rect van komen dat de gemiddelde Nederlandse politi
cus de gemiddelde kiezer tot echt enthousiasme zal 
'opzwepen'; maar tegelijkertijd is hij voor dat enthou
siasme doodsbenauwd, en begint hij bij het vooruit
zicht van een effectieve politieke meerderheid al aan 
schuilkelders te denken. Er gebeurt niets in Neder
land, zo klaagt hij, maar hij is dolblij dat er in de Ne
derlandse politiek niets gebeurt dat verder gaat dan 
het al dan niet bewust beschermen van minderheden. 

Hondepoep 
Er is echter, schrijft Hofland, nog een andere, 'subjec
tieve' reden waarom hij niet stemt - en ik vermoed 

zelf dat dat de belangrijkste is . De afgelopen jaren 
heeft hij herhaaldelijk, in woord en geschrift, zijn er
gernis geuit over de 'verloedering' van de openbare 
ruimte, vooral in een stad als Amsterdam, en over de 
weigering c.q . het onvermogen om daar iets aan te 
doen . Als protest daartegen, schrijft hij, zou hij het 
liefst een deel van zijn belasting niet betalen. Maar 
omdat de gevolgen daarvan niet goed te overzien zijn, 
houdt hij het op een individuele verkiezingsboycot, 
gericht tegen de 'slonzige wanprestatie van de over
heid', en tegen 'de politiek die de staat tot een smoeze
lig instituut maakt en daar tegenover de traditionele 
vroomheid van het stemhokje handhaaft.' 
Hoewel Hofland wel sterk overdrijft (hij kan de om
schrijving van de staat als een 'smoezelig instituut ' be
ter voor een aantal andere landen in de wereld reserve
ren), is zijn redenering hier tenminste redelijk te vol
gen. De verschijnselen die hij op het oog heeft, zijn 
ook niet onbelangrijk. Blijft één groot bezwaar: dat 
Hofland met zijn aldus gemotiveerde stemonthouding 
zijn staatsburgerschap reduceert tot zijn rol van 'con
sument' van overheidsvoorzieningen; de politiek ver
engt tot één specifiek politiek probleem . 
Deze wat benauwde visie op zijn rol van staatsburger 
kan niet los gezien worden van de wijze waarop hij, de 
afgelopen jaren, zijn vak van politiek commentator is 
gaan opvatten. De internationaal geöriënteerde essay
ist ('Opmerkingen over de chaos'), de criticus van het 
Nederlandse politieke bestel ('Tegels lichten'), is de 
wat verongelijkte bestrijder van junkieoverlast en 
hondepoep geworden. Wat daaraan, journalistiek ge
sproken, niet klopt, kan als volgt onder woorden wor
den gebracht. Hofland's 'anarcho-conservatieve' ge
mopper, dat zijn literaire kronieken (S. Montag) zo 
leesbaar maakt , is langzamerhand ook zijn politieke 
beschouwingen gaan beheersen. Hij is twee verschil
lende journalistieke genres met elkaar gaan verwisse
len - met alle schadelijke gevolgen van dien . 

Hadjememaar 
Hofland zelf lijkt wat dat betreft ook wel enig onraad 
te bespeuren. Hij lardeert zijn HP-verhaal met veront
schuldigend klinkende opsommingen van wat hij alle
maal niet is. 'Ik geloof van mijzelf niet dat ik een nega
tivistische kankeraar ben, een type-Hadjememaar dat 
pas tevreden is als alles gekookt wordt in de jenever en 
het vrij jagen en vissen in het Vondel park is.' 'Ik ben 
geen anarchist van het lompen proletarische soort die 
gelooft dat alles één pot nat en doorgestoken kaart is.' 
'Ik ben ook geen hooggestemde anarchist die de parle
mentaire democratie principieel afwijst omdat hij 
denkt dat er op een andere manier een betere maat
schappij bereikbaar zou zijn.' 
Nee, dat is hij allemaal niet. Maar hij is wel op weg om 
zijn politieke analyses door zijn persoonlijke ergernis
sen te laten overwoekeren, en aldus, als politiek com
mentator, een zeurpiet van de eerste orde te worden. 
Een soort Koos Tak dus. 
Wie maakt de politiek nu eigenlijk vervelend? (pk) 
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Zevende jaarboek 

Th. van Lier bespreekt: 
Marnix Krop, Martin Ros, Saskia Stuiveling en Bart 
Tromp (Red.). Het zevende jaarboek voor het demo
cratisch socialisme. Amsterdam, Wiardi Beckman 
Stichting i.s.m. De Arbeiderspers, 1986. 

Het nieuwe, eind 1986 verschenen Jaarboek is geheel 
samengesteld uit bijdragen die betrekking hebben op 
de geschiedenis van het Nederlands socialisme. Te
recht wordt hiervoor de laatste jaren aandacht ge
vraagd na een periode van verwaarlozing. Bekend is 
immers dat wie de geschiedenis veronachtzaamt, ge
doemd is haar over te doen met alle daarin begane fou
ten. 
Dat de eerste bijdrage, van J. Th.J. van den Berg over 
'het miskende tijdvak: de eerste twintig jaar van de 
Partij van de Arbeid' bij mij niet op veel kritiek stuit 
maar eerder warme instemming oogst, zal de lezers 
niet verbazen aan wie niet is ontgaan, dat daarin een 
aantal citaten voorkomen uit publikaties van mijn 
hand. Om de valkuil van de wederzijdse bewondering 
zo vlug mogelijk te ontgaan zal ik eerst op een slak 
zout leggen en daarna wat proberen voort te borduren 
op een neventerrein van het door Van den Berg aange
roerde thema. 
De slak heb ik gevonden in de laatste noot (49) bij deze 
bijdrage (op blz. 42) waaruit blijkt dat de schrijver in 
het beschreven tijdperk bevolkingspolitiek mist als 
een instrument van socialistische politiek. Ervan afge
zien dat voor zo iets toen in Nederland zeker geen 
meerderheid zou zijn gevonden, moet er toch op gewe
zen worden dat in een democratische samenleving een 
effectieve bevolkingspolitiek (blijkens alle ervaringen) 
niet te voeren is. Vrijwel het enige instrument dat 
daarvoor in aanmerking zou komen zijn financiële 
prikkels (positieve of negatieve). Dat deze in de prak
tijk niet blijken te werken kan er alleen aan liggen dat 
de hoogte van het kindertal door sterkere drijfveren 
wordt bepaald dan door het vooruitzicht van enige 
winst of verlies, zoals ieders kijk op het leven, waar
denpatroon en verwachting van de toekomst. Het 
wordt anders als een overheid, met minachting van de 
persoonlijke vrijheid ge- of verboden oplegt en er niet 
voor terugschrik~ dwang, zelfs fysieke dwang toe te 
passen om de naleving te verzekeren (zoals in China). 

De culturele revolutie 
Nu terzake! Wanneer we het hebben over het grote 
verschil tussen de eerste twintig jaren na 1945 en het 
tweede twintigtal dan lijkt het nuttig om even stil te 
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staan bij wat daartussenin is gebeurd. In de eerste 
twintig jaren na de oorlog is er in Nederland veel meer 
veranderd dan in de tweede periode als het om de din
gen gaat (techniek, produktie, communicatie, wel
vaart). Maar als het om de mensen gaat, om hun men
taliteit en kijk op het leven, hun geloof of levensbe
schouwing en hun opvattingen over moraal dan zijn 
de veranderingen in de eerste periode niets vergeleken 
bij die in de tweede. Die veranderingen zijn ook niet 
geleidelijk gekomen, maar in een vrij plotselinge 
schok, in een meeslepende vloedgolf van wat terecht 
een culturele revolutie is genoemd. 
Het lijkt erop dat een dergelijke verandering in menta
liteit van nature met enige vertraging volgt op die van 
de uiterlijke omstandigheden, en pas als die gewijzig
de omstandigheden definitief en ondubbelzinnig blij
ken. Daarom hadden de jaren '40-'45 lang niet een zo 
grote invloed . De meeste Nederlanders zagen die ja
ren, al waren ze nog zo schokkend en rampzalig, als 
een betrekkelijk korte onderbreking van het normale 
leven . De culturele revolutie van 1965-1973 vond haar 
oorzaken niet in enkele losstaande ontwikkelingen, 
zoals eerst wel eens werd gedacht (zoals het politiek ge
schutter van de jaren 1963-1966, of het noodzakelijke 
generatieconflict met de nogal scherp geprofileerde 
generatie van 1945). Neen, we weten nu dat het lag aan 
een geheel samenstel van ingrijpende veranderingen in 
de bestaans- en levensvoorwaarden: de grote meerder
heid van de Nederlanders kon zich in korte tijd mate
rieel véél meer veroorloven dan ooit tevoren; door de 
pil werd het voorkomen van zwangerschap aanzienlijk 
vereenvoudigd; de mensen konden zich veel beter en 
sneller op de hoogte stellen van belangrijke gebeurte
nissen en personen en van geheel nieuwe en afwijken
de opvattingen; zij reisden veel meer in heel Europa en 
in toenemende mate over de hele wereld. En, mis
schien het belangrijkste: nog nooit had een zo groot 
deel, ja de grote meerderheid van de jeugd zo volledig 
algemeen vormend voortgezet onderwijs gevolgd. 
Kortom, om met een variatie op de leer van Marx te 
spreken: op de onderbouw van nieuwe materiële 
bestaansvoorwaarden veranderde ook de geestelijke 
bovenbouw: het levensgevoel of de heersende mentali
teit. Het kwam er op neer dat een groot deel van de be
volking zich veel mondiger voelde, en dat ook was, 
dan vroeger. Men wilde zich daarom terecht niet zon
der degelijke motivering gelegen laten liggen aan aller
lei normen en conventies, die geformuleerd of ont
staan waren in vroegere tijden waarin de maatschap
pelijke en persoonlijke mogelijkheden en behoeften 
geheel anders (en meestal veel geringer) waren. Men 
ging daarbij soms echter zeer ver en eiste dan een indi
viduele vrijheid op zonder duidelijke grenzen en ver
wachte een praktisch onbegrensde verdraagzaamheid 
voor de eigen invulling daarvan. 
Zo komt men ertoe zich af te vragen of die culturele re
volutie niet ook op een ander punt een echte revolutie 
is geweest, namelijk door het eigen gelijk schromelijk 
te overdrijven, waarop dan weer een correctie nodig 
is. Kan een samenleving bestaan waarin iedereen (of 
elke afzonderlijke groep) voor zichzelf uitmaakt wel
ke wetten voor hem of haar gelden en welke niet? Of 
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welke normen hij tegenover zijn medemensen in acht 
zal nemen en welke niet. Doet het er helemaal niet toe 
wat de ouders, onderwijzers en leraren hun kinderen 
aan normbesef en binding aan de gemeenschap bij
brengen? Is daarbij niet ook een minimum aan een
heid van wat zij allen doorgeven nodig of kan de ver
langde verdraagzaamheid nooit groot genoeg zijn? 
Het kan toch niet anders zijn dan dat er grenzen zijn 
die niet zonder ernstige gevolgen overschreden wor
den. In het bijzonder geldt dat ook voor de democrati
sche staat. Ik kan hier niet beter doen dan refereren 
aan enkele regels in het interessante 'Profiel ' van Jan 
Goudriaan (geschreven door W.A . Buddingh) (blz. 
112 en 113) ' . .. democratie is een tere plant die voort
durend zorg nodig heeft. Een van haar verantwoorde
lijkheid bewuste elite en een binnen zekere grenzen ho
mogene publieke opinie zijn levensvoorwaarden voor 
de democratie' . 
Het voorgaande heb ik niet geschreven omdat ik het 
oneens ben met Van den Berg - hij wijst zelf op 'de 
noodzaak van geordend samenleven en van gemeen
schapsvorming buiten de door d\! staat georganiseer
de, maar daardoor ook anonieme, solidariteit' (blz . 
36). Maar het is naar mijn mening langzamerhand 
noodzakelijk zich scherper uit te drukken. Onze sa
menleving lijdt in toenemende mate aan gebreken 
waartegen louter politieke programma's en maatrege
len geen uitkomst meer kunnen bieden. Het gaat om 
de beleving en erkenning van gemeenschappelijke 
waarden. Het is voor het kunnen voortbestaan van de 
democratie bij lange niet genoeg dat nog net iets meer 
dan de helft van de bevolking zich aan de gemeen
schappelijke waarden en normen gelegen laat liggen; 
al veel eerder is het met de democratie gedaan. 

Indonesië 
De bijdrage van Peter van Tuij/: ' Koloniale politiek in 
crisistijd; de SOAP en Indonesië, 1930-1935' is gedeel
telijk een bewerking van zijn doctoraalscriptie uit 
1985 . Het is een zeer lezenswaardig stuk waarin de rol 
van de SOAP binnen Nederland met betrekking tot 
het kolonialisme in de jaren kort voor de oorlog en de 
beperkte invloed daarvan goed worden geschetst en 
geanalyseerd. 
De schrijver toont de onjuistheid aan van de gebruike
lijke veronderstelling, dat het na het 37e partijcongres 
van de SOAP in 1932 gedaan was met de belangstel
ling van die partij voor de koloniale kwestie en dat zij 
deze alleen nog maar zag als een ethisch probleem, on
dergeschikt aan het verlangen naar deelneming in de 
regering. 
Op het 'Koloniaal Congres' van januari 1930 werd on
voorwaardelijk het recht op nationale onafhankelijk
heid erkend. De linkervleugel, die in 1932 met de partij 
brak, wilde dat de SOAP zou kiezen voor de commu
nisten (de PKI) en aanverwante radicale stromingen 
en dus tegen de Islam en meer gematigde socialisten; 
het partijbestuur stond echter sympathiek tegenover 
de nationalistische beweging als geheel en onthield 
zich van het uitspreken van elke voorkeur of aanwij
zing met betrekking tot staatsvorm en inrichting van 
een vrij Indonesië. Een voorbeeldige afwezigheid van 

paternalisme. Er was slechts één uitzondering: de eis 
tot ontwapening werd in het 'Koloniaal werkprogram' 
van september 1932 (met behoud van het onontbeer
lijk minimum aan militaire middelen) door de SOAP 
voor het toekomstige vrije Indonesië alvast ingevuld 
(terwijl het Japanse imperialisme zijn opmars al was 
begonnen) . Op economisch en financieel terrein pleit
te het werkprogram onder meer het tegengaan van ka
pitaalexport uit Indonesië en de invoering van pro
gressieve belastingen . Het 'Plan van de Arbeid ' van 
1935 legde het accent op de ontwikkeling van een eigen 
Indonesische industrie, waaronder de textielindustrie; 
de Nederlandse export mocht de ontwikkeling hiervan 
niet schaden . Het hoofdstuk over Indonesië in het 
Plan is in feite een pleidooi 'avant la lettre' ter voorko
ming van neokolonialisme schrijft Van Tuijl (blz. 71) . 
Mede gelet hierop lijkt zijn conclusie juist dat de kolo
niale politiek de SDAP eerder buiten de regering heeft 
gehouden dan dat zij de bereidheid tot regeringssa
menwerking bij andere partijen zou hebben vergroot. 
Een andere conclusie bij P . van Tuijllijkt mij helaas 
ook juist : dat het de SOAP ontbrak aan contact met 
de nationalistische beweging. De in 1917 opgerichte 
Indische Sociaal Democratische Partij (ISOP) had 
heel weinig invloed en had weinig Indonesische leden . 
De programma's van de SOAP werden geschreven 
zonder Indonesiërs daarin te kennen, met uitzonde
ring dan van de in Nederland wonende Nico Pa/ar (na 
de oorlog tot de eerste politionele actie lid van de 
Tweede Kamer voor de PvdA). Dat de SOAP er niet in 
is geslaagd een brug te slaan naar Indonesië is overi
gens geen wonder en haar ook niet te verwijten. Het 
Nederlandse volk in zijn geheel had al weinig binding 
mèt en zelfs kennis vàn Indonesië. Slechts enkele pro
centen van onze bevolking hadden persoonlijk en 
rechtstreeks met 'Nederlands-Indië' te maken . In het 
bestuur en in het zakenleven daar overheersten, vooral 
in de hogere rangen, de Nederlandse liberalen en pro
testanten. Eerst de kooplieden en geleidelijk ook de 
dominees. De Nederlanders die daar verbleven geloof
den wel dat er ooit een tijd zou komen waarin Indone
sië een onafhankelijke staat zou worden, maar de gro
te meerderheid was ervan overtuigd dat dit tijdstip nog 
erg ver weg lag . Naar mijn indruk was dat na de Ja
panse bezetting niet zo veel veranderd, zeker niet ge
noeg. 
Ook J .Th.J. van den Berg gaat in zijn stuk kort in op 
de verhouding met Indonesië, maar dan voor het tijd
vak 1945-1949. De kritiek op de houding van de PvdA 
ten aanzien van het naoorlogse Indonesiëbeleid heeft 
de tand des tijds doorstaan. Wel moet 'de precieze rol 
van de PvdA . . . nog steeds systematisch worden on
derzocht en geordençl', schrijft Van den Berg. Er zijn 
zware beoordelingsfouten gemaakt, zegt hij . Dat zal 
ik niet bestrijden, maar die fouten zijn toch het minst 
door de PvdA gemaakt. Als die partij het alléén voor 
het zeggen had gehad dan was de Indonesische onaf
hankelijkheid eerder en zonder ' politionele acties' tot 
stand gekomen. Maar dat was niet zo: de PvdA vorm
de een minderheid in een regeringscoalitie, waarin 
overigens veel meer omging dan alleen de band met In
donesië. Wat zou er toen alles bij elkaar beter zijn ge-
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gaan als de PvdA uit het kabinet zou zijn gestapt, bij 
voorbeeld bij de tweede politionele actie? (wat de eer
ste betreft: het is voor mij nooit duidelijk geweest dat 
die in de gegeven omstandigheden had kunnen worden 
vermeden). 
De kritiek op het beleid omtrent Nieuw-Guinea, deze 
kolonie van een kolonie, is stellig ook verdiend, echter 
minder uit een oogpunt van recht dan van macht. Het 
had geen zin deze uitzondering te maken bij de soeve
reiniteitsoverdracht in 1949. Het was op den duur 
voor Nederland immers onmogelijk daaraan tegen
over Indonesië en de rest van de wereld vast te blijven 
houden. (De Nederlandse inspanningen voor de ont
wikkeling van dit gebied zijn pas goed begonnen na 
1945, een late liefde). De terechte kritiek op dit beleid 
verdient naar mijn mening echter de kanttekening dat 
het voor het volk van Nieuw-Guinea stellig beter zou 
zijn geweest als het afzonderlijk van Indonesië zou 
zijn bestuurd en zo spoedig mogelijk bij het vrije Oost 
Nieuw-Guinea zou zijn gevoegd. 

Nederlandse Antillen 
Meindert Fennema en Rudy Henriquez zijn verant
woordelijk voor een bijdrage over 'de sociaal-demo
cratie en de Nederlandse Antillen'. Het is niet alleen 
geschiedschrijving omdat ook het heden aan de orde 
komt. Een goede eerste poging om de rol van het Ne
derlandse socialisme ten aanzien van deze eilanden te 
beschrijven, maar met nogal wat witte plekken. De 
parlementaire geschiedenis van de tijd nà het tot stand 
komen van het 'Statuut' wordt nauwelijks aange
roerd. Met name wordt geen gewag gemaakt van het 
om de twee jaren georganiseerde overleg tussen de 
Staten-Generaal en de Staten van Suriname en van de 
Nederlandse Antill~n . In 1970 werd op voorstel van de 
toenmalige voorzitter van de Surinaamse Staten, 
Lachman, het contact geïntensiveerd tot een à twee 
maal per jaar. Bij al die gelegenheden werden, zeker 
door de PvdA-Kamerleden, politieke contacten on
derhouden, ook met de Frente Obrero - en later met 
de MAN-statenleden en met de vakbeweging. In 1969 
bracht fractievoorzitter Den Uyl een werkbezoek aan 
Curaçao waarbij hij intensief contact had met alle par
tijen en met de vakbeweging. De Nederlandse Parle
mentariërs hebben wel, in de geest van het 'Statuut' 
dat aan de Nederlandse Antillen (en Suriname) een 
ruime mate van autonomie verleende voor alle 'bin
nenlandse' zaken, zich (naar mijn mening terecht) zo
ved mogelijk onthouden van uitlatingen en handelin
gen die als paternalistisch of bevoogdend zouden wor
den opgevat. Zij deden dit ook als het ging om de 
besteding van de Nederlandse ontwikkelingsgelden . 
Achteraf ben ik geneigd toe te geven dat hiermee de 
voorzichtigheid te ver werd gedreven: kritiek moest 
mogelijk zijn als de sociale of economische prioritei
ten ernstig zouden worden veronachtzaamd. 
Aan het slot van hun bijdrage waarschuwen de schrij
vers tegen een 'fixatie op onafhankelijkheid, casu quo 
soevereiniteitsoverdracht'. Daar zit wat in, maar het 
vraagstuk van de onafhankelijkheid is daarmee niet 
afgedaan . De Nederlandse Antillen vormen te zamen 
een klein stuk van het Caribisch gebied, dat in de afge-
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lopen halve eeuw tot veel grotere zelfstandigheid is ge
komen, ook door het losmaken van de staatsrechtelij
ke banden met Europa (met uitzondering van Martini
que, Guadeloupe en Frans Guyana die als overzeese 
departementen van Frankrijk worden bestuurd). Ook 
de Nederlandse Antillen zullen zelf hun eigen plaats 
binnen de Caribische wereld moeten zoeken; op den 
duur is de onafhankelijkheid van Nederland niet te 
ontgaan. De voorbereiding zal vooral een inspanning 
van de Nederlandse Antillen zelf moeten zijn, daarbij 
geholpen door Nederland. Dat laatste ook in finan
cieel oogpunt, maar dat heeft zijn grenzen. Bedacht 
moet worden dat er geen enkel Caraïbisch eiland is 
waaraan per hoofd van de bevolking bij benadering 
zoveel ontwikkelingshulp door het moederland (of het 
voormalige moederland) wordt gegeven als door Ne
derland aan de Nederlandse Antillen, terwijl de 
meeste andere eilanden veel armer zijn. 
In ieder geval moet voor Nederland bij de vraag om
trent de onafhankelijkheid het belang van het betrok
ken gebied op de eerste plaats komen, zoals dat naar 
mijn mening ook bij Suriname is gebeurd. Suriname is 
een land van voldoende omvang met genoeg inwoners 
en redelijke bestaansmiddelen . Het probleem was de 
etnisch zeer gemengde bevolking, die nog geheel on
voldoende tot één natie was aaneengegroeid . Om de 
natievorming te kunnen doen slagen was in veler (ook 
in mijn) ogen de onafhankelijkheid een noodzakelij
ke, zij het niet een voldoende voorwaarde. Een onont
koombaar waagstuk dus, maar nog niet verloren. 
Voor de Nederlandse Antillen is de onafhankelijkheid 
van Nederland meer iets dat op den duur onvermijde
lijk is dan op korte (of middellange) termijn wenselijk . 
Hier gaat het niet om een aaneengesloten grondgebied 
maar om twee kleine en vier zéér kleine eilanden 
(waarvan er drie nog op ongeveer negenhonderd kilo
meter van de andere verwijderd liggen), ook met enige 
etnische verschillen maar vooral met grote eilandelijke 
tegenstellingen . Het risico van een geheel uiteenvallen 
bij of in het vooruitzicht van onafhankelijkheid is 
groot, en het daarna opgeslokt worden door een 
machtiger buurstaat. Op spoedige onafhankelijkheid 
worde dus thans niet aangedrongen . 

Tenslotte nog een opmerking over het laatste artikel in 
dit jaarboek. Er zijn over het krantenbedrijf van de 
Arbeiderspers dikke boekdelen geschreven. Sjaak Hu
bregtse heeft echter met zijn bijdrage een leemte ge
vuld door zijn beschrijving van de geschiedenis van de 
uitgeverij van de Arbeiderspers. Dat mocht wel eens 
gebeuren! Veel pionierswerk is door deze uitgeverij 
verricht, zowel voor als na de oorlogen . Men leze dit 
goed geschreven stuk, dat alleen ontsiert wordt door 
een enkele onjuistheid. (Zo wordt op blz. 82 gespro
ken over J.J.A . Berger, destijds voorzitter van het 
College voor Rijksbemiddelaars. J.J .A. Berger was 
echter verscheidene malen lid van de Tweede Kamer 
(eerst voor de PvdA en later van DS'70). Zijn vader, 
Mr. J.A. Berger was voorzitter van genoemd college. 

Th. van Lier is oud-lid van de Raad van State en redac
teur van SenD . 
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Pen op Papier 

Overheid en PvdA 

'Politiek, overheid en partij. Bijdrage aan een worste
ling', een door mij medio 1985 geschreven deelpubli
katie van de partijbestuurscommissie Verzorgings
staat, werd in het decembernummer van SenD bespro
ken door Bart Tromp. Van een bespreking verwacht ik 
twee dingen 1) de recensent vat de inhoud van de 
besproken publikatie kort samen; 2) de recensent laat 
er zijn ongezouten kritiek op los, idealiter in combina
tie met wat eigen suggesties. De eigen suggesties ont
breken in Tromp's recensie, maar kritiek is er te over. 
Lastiger is het dat een korte samenvatting van de nota 
ontbreekt, hetgeen het moeilijk maakt om in kort 
bestek op zijn woorden te reageren . Ik waag deson
danks de poging aan de hand van de door Tromp ge
signaleerde basisgedachten in mijn nota, en zal - pas 
tot slot - ingaan op het verbale vuurwerk dat de re
censent afsteekt. 
In het PvdA-debat over de overheid zijn een aantal be
langrijke thema's en posities te onderscheiden. Het 
meest fundamenteel is de discussie over het primaat 
van de politiek. Dat debat werd opgeroepen door Paul 
Kalma's De illusie van de 'democratische staat' 
(1982). Hij relativeerde de noodzaak om collectieve 
besluitvorming over de inrichting en ontwikkeling van 
de samenleving in overheersende mate aan de staat 
over te laten. De sociale democratie, het geïnstitutio
naliseerde conflict tussen maatschappelijke belangen
groepen, zou als gelijkwaardig 'organisatie-principe' 
gezien moeten worden . In mijn nota zet ik uiteen 
waarom het onjuist zou zijn wanneer de PvdA die 
opstelling zou volgen (overigens zonder te pretenderen 
daarin origineel te zijn). In ons soort samenleving be
staan talrijke maatschappelijke tegenstellingen en 
conflicten. Wanneer de beslechting daarvan wordt 
overgelaten aan maatschappelijke belangengroepen, 
zal het resultaat vaak strijdig zijn met sociaal-demo
cratische uitgangspunten omdat : I) lang niet alle be
langen zijn georganiseerd in belangengroepen, 2) de 
bestaande belangengroepen over ongelijke machts
middelen bezitten en 3) talrijke beslissingen gevolgen 
hebben voor anderen dan de direct betrokkenen en 
hun belangengroepen. 
Maar hoe zit het dan met de verdeling van politieke 
machtsmiddelen, zo vraagt Tromp zich af. Is die wel 
zo ideaal? Mijn stellingname is simpel. Individuele po
litieke en maatschappelijke machtsmiddelen overlap
pen elkaar in belangrijke mate. Participatie in belan
gengroepen vraagt soortgelijke middelen als partici
patie in politieke partijen (tijd, deskundigheid e.d.). 
Tegelijkertijd benadruk ik in de nota, dat er één be
langrijk verschil bestaat tussen het sociale en het poli-

tieke machtsspel: de gang naar de stembus. In de poli
tiek is iedere burger op dat moment even gelijk en dat 
geeft de politieke machtsverhoudingen het specifieke 
karakter dat het primaat van de politiek legitimeert. 
Dat democratie-kenmerk biedt bovendien kansen om 
via de politiek de maatschappelijke machtsverdeling 
te veranderen. Wie het gelijkheidsideaal hoog houdt, 
heeft dat politieke breekijzer nodig, ook op sociaal
economisch terrein . 
Nu zal ik de laatste zijn om te beweren dat ons politie
ke stelsel ideaal functioneert. Om die reden benadruk 
ik in de nota dat de verdediging van het primaat van de 
politieke democratie leidt tot de verplichting het de
mocratisch karakter van het politieke systeem 
constant te bewaken en te verbeteren . Democratise
ring is geen achterhaalde eis uit de vervlogen jaren 
zestig . 

Nadat ik het primaat van de politieke democratie ver
dedigd heb, open ik de aanval op het primaat van of 
voor de overheidsorganisatie . Wat de politieke demo
cratie wil bereiken, hoeft allerminst noodzakelijker
wijs door de overheidsorganisatie te worden uitge
voerd, zo vat Tromp mijn stelling samen . Onderne
mingen, non-profit instellingen , maatschappelijke or
ganisaties kunnen en moeten , mede op basis van crite
ria als effetiviteit en doelmatigheid, worden ingescha
keld . Dat lijkt Tromp 'een waarheid als een koe, die 
alleen betwist wordt door diegenen die alles willen na
tionaliseren'. Was dat maar waar, een waarheid als 
een koe. 
Zijn het alleen degenen die alles willen nationaliseren 
die politiek en overheid als synoniemen zien? Is het 
niet gebruikelijk dat het falen van de overheidsorgani
satie direct wordt gerelateerd aan het falen van de poli
tiek en het opgeven van politieke doelstellingen? Is het 
niet zo dat talrijke PvdA'ers het ' scheppen van voor
waarden' inmiddels zien als het maximaal haalbare 
voor de politiek, hetgeen het gemakkelijk maakt de 
zwarte piet aan maatschappelijke belangengroepen 
door te schuiven wanneer PvdA-doeleinden niet ge
realiseerd worden? 
Ik pleit tegen dat soort quasi-realisme en stel er vooral 
twee dingen tegenover (met excuses voor de algemeen
heid): 
I. de PvdA dient een reëlere visie op de overheidsorga
nisatie te ontwikkelen, uitgaande van algemeen be
kende inzichten (belangentegenstellingen binnen het 
overheidsapparaat, complexiteit als kenmerk van de 
verhouding tussen overheid en samenleving, etc .). De 
PvdA dient explicieter aandacht te besteden aan de in
schakeling van de markt, van non-profitinstellingen 
en van gebruikers van voorzieningen en hun organisa
ties, naast of in aanvulling op en ter controle van de in
schakeling van de bestaande overheidsorganisatie. 
In de nota werk ik dat laatste onvoldoende uit, zo stelt 
Tromp. Hij heeft daarin volledig gelijk. Ik probeer al
gemene criteria te formuleren die kunnen worden ge
hanteerd om af te wegen hoe een voorziening wordt 
'georganiseerd': democratisch gehalte (gebrui
kers / werkers, derden), doeltreffendheid en doelma
tigheid . Een algemene handleiding voor keuzes levert 
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dat niet op. In het laatste hoofdstuk over het thema ar
beidstijdverkorting, waarin de inhoud van de nota 
wordt toegepast, maak ik dat ook duidelijk. Per voor
ziening moet bekeken worden welk mechanisme het 
best gebruikt kan worden. Bevredigend is zo'n consta
tering allerminst, maar ik ken geen literatuur waarin 
de door Tromp gevraagde uitwerking is terug te vin
den. Wie weet presenteert de door Tromp zo verguisde 
commissie Verzorgingsstaat dit jaar iets nieuws. 

Tot slot enkele opmerkingen naar aanleiding van 
Tromps vuurwerk op onderdelen . Tromp weet niet 
goed raad met het rapport. Het is te lang of te kort. Ik 
had me moeten beperken tot een essay van vijftien 
bladzijden of een uitgebreidere beschouwing moeten 
produceren, zo mogelijk op het niveau 'waar zich te
genwoordig het internationaal politiek-wetenschap
pelijk debat over de staat bevindt'. 
Die conclusie presenteert de recensent nadat hij keurig 
heeft weergegeven welke oogmerken ik in de nota for
muleerde. Ik wilde informatie verschaffen, een bijdra
ge leveren aan het actuele debat en proberen iets bij de 
dragen aan het afstandelijker, min of meer weten
schappelijke debat in de partij. Wijselijk laat Tromp 
de daarop volgende passage achterwege: 'Die drie 
doeleinden staan op gespannen voet met elkaar. De 
eerste vergt eenvoud en toelichting, de tweede pole
miek en uitgesprokenheid en de derde vereist nuance
ring, abstrahering en uitvoerige verantwoording. Wie 
toch probeert verschillende "meesters" te dienen, 
loopt natuurlijk het risico alle drie op de tenen te gaan 
staan. De reacties op de nota zullen leren welke tenen 
het langst zijn' (blz. I). 
Ik moet in ieder geval constateren dat Tromps kritiek 
niet het niveau heeft dat hij zelf zo aanprijst. Sug
gestieve opmerkingen overheersen. Het gaat om een 
'brochure' met lacunes, veel slordigheden en incon
sistenties, zo merk hij op. Wat betreft de lacunes, 
heeft de criticaster het - vanzelfsprekend - bij het 
rechte eind. Ik besteedde bijvoorbeeld kort aandacht 
aan de ontwikkeling in het SOAP/ PvdA-denken over 
de staat. Dat onderwerp wordt in welgeteld zes blad
zijden behandeld en zo'n schets bevat vanzelfspre
kend leemtes. 
Het verwijt van slordigheid en inconsistentie trek ik 
me meer aan. Tromp onderbouwt die conclusie met 
zegge en schrijve één voorbeeld 'De auteur lijkt niet te 
kunnen rekenen', zo stelt hij naar aanleiding van mijn 
interpretatie van een tabel waarin de ontwikkeling van 
de overheidsuitgaven wordt weergegeven. Traditione
le overheidsuitgaven, waaronder die voor defensie, 
justitie en politie en verkeer en waterstaat, namen bij
na net zo fors toe als de post onderwijs en cultuur, zo 
stelde ik. Dat geldt met name voor de periode 1960-
1980 die over het algemeen met de opbouw van de ver
zorgingsstaat wordt geïdentificeerd (en waarin de uit
gaven voor 'sociale voorzieningen' exploderen), zo 
had ik daar voorzichtigheidshalve aan toe kunnen 
voegen. Of mijn constatering terecht is kan de lezer 
verifiëren, aan de hier nog eens gedeeltelijk afgedruk
te tabel. 
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Tabel: Stijgende o verheidsuitgaven in indexcijfers 
(/970 = 100) 

Uitgavencategorie 1950 1960 1970 1980 

Subtotaal traditionele 
overheidstaken 22 34 100 305 

(o .a .)defensie 23 43 100 275 
Onderwijs en Cultuur 4 22 100 314 
Sociale voorzieningen 15 28 100 832 
Totaal 21 32 100 372 

Bart Tromp bestrijdt mijn constatering en doet dat 
door de uitgaven voor onderwijs en cultuur te vergelij
ken met die voor één traditionele taak (defensie) en de 
indexcijfers voor 1950 en 1980 tegen elkaar af te zet
ten. 
Het zij zo. Zijn interpretatie zij hem gegund. Zijn op
merking over mijn rekenkunst en - erger - het 
slechts daarop gebaseerde algemene verwijt inzake in
consistentie en slordigheid niet. 

L. W. Huberts, Amsterdam 

Naschrift 

Ook na herhaalde lezing begrijp ik niet goed wat Hu
berts met zijn reactie wil aantonen . 
Hij beklaagt zich er in het begin over dat ik in mijn re
censie zijn rapport niet kort heb samengevat. Vervol
gens gaat hij in op de door mij uiteengezette 'basisge
dachte' van zijn nota, waarvan ik, zoals hij weer ver
derop meedeelt 'de oogmerken keurig heb weergege
ven'. 
In de tweede plaats reageert hij op mijn op zijn eerste 
'basisgedachte', het primaat van de politieke demo
cratie . Het antwoord dat hij hier - maar niet in de 
brochure waar het om gaat - formuleert noemt hij 
'simpel'. Dat ben ik met hem eens. 
De tweede 'basisgedachte' is, zoals Huberts het for
muleert, 'het openen van de aanval op het primaat van 
de overheidsorganisatie' . In zijn reactie herhaalt hij 
·slechts wat al in zijn brochure stond. Het rekenwerk 
laat ik graag aan de lezer over. Wie vindt dat een stij
ging in indexcijfers van 23 tot 275 'bijna even fors is' 
als die van 4 tot 314 hoeft zich financieel nergens meer 
zorgen over te maken. 

Bart Tromp 

Onderzoek naar het intern functioneren van par
tijen 

In de kennis van de Nederlandse politiek vormt het in
tern functioneren van politieke partijen een lacune. In 
april 1985 is aan de vakgroep politieke wetenschappen 
van de Leidse universiteit, in samenwerking met on
derzoekers in Groningen en Amsterdam een door 
ZWO gefinancierd onderzoek van start gegaan tenein
de een eerste poging te ondernemen om in die lacune te 
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voorzien. In het januarinummer van Socialisme en 
Democratie heeft M.J. Grotenhuis een aantal kriti
sche kanttekeningen geplaatst bij de opzet en inhoud 
van dit onderzoek. Gaarne geven wij namens de pro
jectgroep, een korte reactie. 
In de opzet van het onderzoek hebben wij de nadruk 
gelegd op bestudering van een tweetal belangrijke 
besluitvormingsprocessen in politieke partijen, name
lijk de totstandkoming van de kandidatenlijsten en de 
opstelling van de verkiezingsprogramma's voor de 
Tweede-Kamerverkiezingen van 1986. Een sociaal we
tenschappelij k onderzoeker die dergelij ke processen 
wil bestuderen kan kiezen uit een reeks van onder
zoeksmethoden zoals: het feitelijk observeren van be
langrijke momenten in de besluitvorming; het houden 
van interviews met personen die nauw bij de processen 
zijn betrokken; het verzamelen en analyseren van 
schriftelijk bronnenmateriaal zoals officiële par
tijstukken, partijpers, regionale en landelijke kranten 
etc.; het houden van een enquête-onderzoek. 
Elk van de genoemde methoden brengt echter specifie
ke nadelen met zich mee. Om één voorbeeld te noe
men: terwille van de vergelijkbaarheid wordt bij en
quêtes zeer vaak gewerkt met gestandaardiseerde vra
genlijsten; hierdoor kan men bij de vraagstelling niet 
altijd die nuancering aanbrengen die men zou wensen. 
Vanuit die overweging hebben wij ons onderzoek zo 
breed mogelijk opgezet. Wij gebruiken materiaal dat is 
verzameld met behulp van alle vier genoemde onder
zoekstechnieken: Zo hebben wij voor PvdA, CDA en 
VVD, naast vergaderingen op nationaal niveau, in een 
zestal vooraf geselecteerde regio's vergaderingen op 
lokaal en regionaal niveau ter observatie bijgewoond. 
Verder is zoveel mogelijk schriftelijk bronnenmate
riaal verzameld en wordt een aantal gesprekken ge
voerd met sleutelpersonen. Tenslotte is voor deze par
tijen een enquête-onderzoek uitgevoerd onder een re
presentatieve steekproef uit het ledenbestand, onder 
alle afdelingssecretarissen, onder een steekproef van 
de 'nationale bestuurders' (o.a. partijbestuurders en 
partijraadsleden), en onder alle personen die op een 
van de groslijsten voor de Tweede Kamerverkiezingen 
geplaatst waren. Voor de overige partijen heeft de na
druk vooral gelegen op het afnemen van interviews en 
op het enquête-onderzoek (dat daarmee in totaal ruim 
6000 startadressen telde). 

Een deel van de kritiek die Grotenhuis heeft op de vra
genlijst die was bestemd voor de PvdA-kandidaten 
moet worden beantwoord met een verwijzing naar de 
samenhang met andere delen van het onderzoek . 
Waar zij een omissie meent waar te nemen voor wat 
betreft het onderoek naar de deelname van partijleden 
aan de besluitvorming in de partij verwijzen wij naar 
het grote aantal vragen dat hierover is gesteld aan de 
leden en de afdelingssecretarissen. 
Bij de vraag naar de invloed die verschillende perso
nen, groepen en instanties hebben gehad op de samen
stelling van de kandidatenlijst wordt door Grotenhuis 
opgemerkt dat zij bijvoorbeeld de rol van M. van den 
Berg hier niet met voldoende nuance kan aangegeven. 
Hierbij dient opgemerkt te worden dat het ook niet 

onze bedoeling is de rol van de partijvoorzitter in het 
kandidaatstellingsproces alleen via deze enquêtevraag 
gedetailleerd te analyseren. Andere onderzoekstech
nieken zijn daarvoor beter geschikt. Wel kan deze 
vraag inzicht geven in de percepties van PvdA-kandi
daten, maar ook van PvdA-bestuurders en -leden, 
over de mate waarin verschillende actoren in de partij 
een stempel drukken op het kandidaatstellingsproces. 
Daarbij kan zowel een vergelijking tussen verschillen
de actoren binnen een partij als een vergelijking tussen 
dezelfde soort actoren in verschillende partijen wor
den gemaakt. 
Vooral aan de vraag of partijen bepaalde functies 
goed of slecht vervullen heeft Grotenhuis. zich 
gestoord . Genoemde taken 'de politieke mening in het 
land helpen vormen, voor goede kandidaten voor po
litiekefuncties zorgen, de burgers de weg wijzen wan
neer zij de overheid nodig hebben, belangen van groe
pen van burgers afwegen, voor goede verkiezingspro
gramma 's zorgen, als spreekbuis dienen voor specifie
ke groepen van de bevolking', zouden niet aansluiten 
bij de echte problemen waarmee politieke partijen te 
kampen hebben. Ironisch genoeg is deze vraag mede 
gebaseerd op de resultaten van bestaand onderzoek: 
de antwoorden die Eerste- en Tweede-Kamerleden in 
eerder onderzoek gaven op een open vraag naar de 
functies die hun partij huns inziens vervult, bleken 
goed in deze categoriën onder te brengen . De suggestie 
als zou deze vraag niet bij de partijpolitieke realiteit 
aansluiten wordt kennelijk door veel van de collega
politici van Grotenhuis niet gedeeld. 
Bij de vraag of men vindt dat er voldoende personen 
uit bepaalde categorieën op de kandidatenlijsten voor
komen haakt Grotenhuis om onbegrijpelijke redenen 
af. Waarom zou men niet kunnen beoordelen of er 
voldoende vrouwen op de lijst staan zonder dat men 
weet of deze vrouwen jong, links, christelijk of 
atoompacifistisch zijn? Natuurlijk moeten diegenen 
die de lijst samenstellen een groot aantal criteria mee 
laten wegen, maar daar gaat het hier niet om. De 
respondent wordt niet gevraagd een concrete afweging 
te maken. Hem of haar wordt slechts gevraagd of men 
vindt dat er voldoende personen met een bepaalde 
eigenschap op de lijst staan of dat men vindt dat er een 
gebrek is aan personen uit bepaalde categorieën . Ge
beurt bij het opstellen van de profielschets voor de 
PvdA-Tweede-Kamerfractie niet precies hetzelfde? 

Samenvattend kan gezegd worden dat de vragenlijst 
die Grotenhuis heeft ontvangen, in samenhang met de 
rest van het onderzoek moet worden gezien, en dat aan 
elk enquête-onderzoek onvermijdelijk problemen kle
ven. Een van de grootste daarvan is het probleem van 
de non-respons en de daarmee samenhangende repre
sentativiteit van de verzamelde gegevens . Wij zijn dan 
ook verheugd over de voor dit type onderzoek opmer
kelijk hoge respons van tegen de zeventig percent, al 
was een hoger percentage natuurlijk nog beter ge
weest. Het is dan ook jammer dat Grotenhuis haar 
vragenlijst niet heeft ingevuld, en een veroordeling 
uitspreekt over een onderzoek dat zij niet kent, en 
waarvan de uitkomsten gepubliceerd zullen worden 
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als resultaat van meer genuanceerd wikken en wegen 
dan waarvan zij nu blijk geeft. 

R. Hillebrand en M.L. Zielonka-Goei, Leiden . 

Naschrift 

Niet altijd is de werkelijkheid zwarter dan gevreesd: de 
onderzoekers hebben gelukkig meer gedaan dan het 
rondzenden van de door mij gewraakte vragenlijst. 
Maar als de kwaliteit van de observaties tijdens de ver
gaderingen en die van de interviewvragen gelijk is aan 
die van de vragenlijst, wordt ik alweer iets treuriger: 
de lamme helpt de blinde. 
De verdediging van de verschillende onderdelen van 
de vragenlijst bevredigt mij matig. Als je bij voor
beeld, door je vraagstelling, niet goed kunt nagaan 
wat de verschillende actoren vinden van de invloed 
van de partijvoorzitter op de kandidatenlijst, maakt 
een vergelijking met op ongeveer hetzelfde soort mate
riaal de helderheid er niet groter op. Er komt dan 
voornamelijk méér, maar nauwelijks betere informa
tie tot stand. Dat Tweede-Kamerleden de bron waren 
van de lijst met functies van politieke partijen stelt mij 
allerminst gerust. Van de Tweede-Kamerleden, door 
Schelto Patijn al eens vergeleken met elkaar beconcur-
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rerende kaashandelaren in dezelfde straat, lijden som
migen misschien net iets te veel aan de 'kruideniers
mentaliteit' die de ondergang van heel wat detailhan
delaren is geworden. Het ontslaat wetenschappelijk 
onderzoekers in ieder geval niet van de plicht om bij 
een dergelijke vraag verder te kijken dan hun empiri
sche neus lang is . 
Het feminisme-debat zal ik hier niet aangaan: in zo'n 
kort bestek valt nauwelijks uit te leggen dat met het 
vermelden van het biologisch kenmerk 'vrouw', poli
tiek-inhoudelijk nauwelijks of zelfs geen informatie is 
gegeven. 

Ik had, zeggen de onderzoekers, toch mee moeten 
doen. En waarom? Omdat ik zeker mee gedaan zou 
hebben, als ik meer had geweten over het onderzoek. 
Daar hadden de onderzoekers dus zelf voor kunnen 
zorgen, door mij eerder van de betreffende informatie 
te voorzien. Zodat ik nog beter in staat was geweest te 
doen wat ik ook nu al uitgebreid deed: genuanceerd 
wikken en wegen voordat ik tot non-respons besloot. 
Tot slot nog dit. Ik zou het zeer op prijs hebben gesteld 
als Prof. Daalder, die de uitnodigingsbrief bij de en
quête als enige ondertekende, ook zelf op mijn kritiek 
had gereageerd. Of is dat nu echt ouderwets? 

Marie-José Grotenhuis 



Afslanken 

Minder ambtenaren en een betere overheid. Dat is het 
motto waarmee de grootscheepse afslankingsoperatie 
van de Rijksdienst wordt ingezet. Ruim 26.000 ambte
naren minder: 10.000 door privatisering en 16.000 
door vermindering. Voorwaar een grote operatie! 
Minder, maar beter. Twee zaken die als vanzelfspre
kend met elkaar in verband worden gebracht. Spreekt 
die vanzelfsprekendheid voor zich? 
De reorganistatie van de Rijksdienst heeft zeker de in
druk gewekt dat een meer doelmatige en efficiënte 
overheid mogelijk is. De aanbevelingen van de 
commissie-Geelhoed over deregulering hebben duide
lijk gemaakt dat op vele fronten een vereenvoudiging 
van regelgeving mogelijkis. De voorstellen op het ge
bied van decentralisatie en vermindering van planpro
cedures kunnen leiden tot een vermindering van taken 
en werkdruk. 
Zeker het is tijd voor de overheid om zichzelf de spie
gel voor te houden en werkelijk consequenties te ver
binden aan wat daar zichtbaar wordt. Consequenties 
die ook in de omvang van de personeels-formatie tot 
uitdrukking moeten komen. De regeringsvoorstellen 
om tot vermindering van het aantal ambtenaren te ko
men en tot de daarbij behorende bezuiniging zijn wat 
dat betreft glashelder. Aanwijzingen over de wijze 
waarop de organisatie verbeterd kan en zal worden, de 
regels vereenvoudigd en taken herzien, ontbreken ech
ter volledig. Minder ambtenaren ja, maar geen uit
zicht op verbetering van de kwaliteit gemeten in 
prestaties van de overheid. Er worden geen èchte keu
zen gemaakt. De terugtredende overheid neemt geen 
duidelijke kleur aan. Behalve CDA en VVD, fronsen 
alle partijen in de Kamer daarover hun wenkbrauwen. 
Herman Tjeenk Wil/ink, in zijn functie van regerings
commissaris, hield eerder de politiek de spiegel voor: 
'Veranderen is geen neutrale bezigheid. Veranderen is 
kiezen. Kiezen, waarom veranderingen nodig zijn. 
Kiezen, wat en hoe veranderd moet worden '. Als zo
veel van zijn adviezen, is ook dit niet verstaan. 
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Terug naar volledige werkgelegenheid? 

Even leek het alsof het werkgelegenheidsbeleid van het 
kabinet-Lubbers, met zijn zware accent op het ont
staan van nieuwe banen in het particulier bedrijfsle
ven, kans van slagen had. De 'officieel geregistreerde 
werkloosheid' begon eind 1984 te dalen, en die daling 
zette het daaropvolgende jaar maand na maand door. 
Voor het eerst sinds 'de tweede oliecrisis' eind jaren 
zeventig kon er een belangrijke vermindering van de 
geregistreerde werkloosheid worden geboekt, en dat 
zal niet weinig hebben bijgedragen aan het electorale 
succes van premier Lubbers in mei 1986. Ook in de 
PvdA moeten velen gedacht hebben dat er een levens
vatbaar alternatief was gevonden voor de gangbare 
sociaal-democratische aanpak van het werkloosheids
probleem, gebaseerd op gerichte stimulering van de 
economie door de overheid, en op arbeidstijdverkor
ting. 
Inmiddels is, met een nieuwe internationale recessie in 
zicht, het optimisme over de mogelijkheid om via het 
particulier bedrijfsleven de komende paar jaar een be
langrijke reductie van de werkloosheid te bereiken 
sterk bekoeld. Merkwaardig genoeg heerst er tegelij
kertijd links en rechts een ongeschonden geloof in de 
mogelijkheid op langere termijn weer een evenwicht 
op de arbeidsmarkt te bereiken, om terug te keren 
naar de 'volledige werkgelegenheid' zoals we die in de 
jaren zestig kenden. Ter rechterzijde wordt daarbij 
met graagte gewezen op het potentieel aan welvaart en 
werkgelegenheid dat door het particulier bedrijfsleven 
zal worden aangeboord op basis van nieuwe technolo
gische mogelijkheden en een herwonnen zelfvertrou
wen. 1 Maar ook in PvdA en vakbeweging wordt de 
doelstelling 'volledige werkgelegenheid' onverkort ge
handhaafd, misschien niet zozeer uit optimisme over 
het groeipotentieel van onze economie, als wel vanuit 
het idee: 'het moet, dus het kan'. 2 

Naar mijn mening is het echter een illusie om te den
ken dat we in Nederland binnen afzienbare termijn 
(zeg: binnen twintig jaar), terug zullen keren naar\een 
toestand van 'volledige werkgelegenheid' als in hei be
gin van de jaren zestig. Om te beginnen is de werkgele
genheidssituatie in ons land op dit moment veel on
gunstiger dan het op basis van de gangbare analyses, 
bijvoorbeeld van het Centraal Plan Bureau, lijkt. Bo
vendien is de sociale structuur van ons land sinds 1960 
zodanig veranderd, de scheidslijn tussen beroepsbe
volking en 'niet-actieven' zo vervaagd, dat het begrip 
'volledige werkgelegenheid' een heel andere inhoud 
heeft gekregen dan het twintig jaar geleden had. Deze 
feiten dwingen de Partij van de Arbeid naar mijn me
ning tot een herziening van haar visie op werkgelegen
heid en werkloosheid - hoe problematisch dat in poli
tiek opzicht ook kan zijn. 

De werkgelegenheid in het bedrijfsleven 
De sociaal-economische strategie van de twee kabinet
ten-Lubbers was en is praktisch uitsluitend gericht op 
de creatie van nieuwe werkgelegenheid in de particu
liere sector. Deze strategie is tot mislukken gedoemd. 
Het Centraal Plan Bureau voorspelde vorig jaar dat de 
werkgelegenheid in de marktsector in 1990 waar
schijnlijk ongeveer 120.000 arbeidsjaren groter zal 
zijn dan eind 1985. Dat klinkt goed, maar daarmee 
blijft het arbeidsvolume in de marktsector nog altijd 
170.000 arbeidsjaren onder het niveau dat in 1980 was 
bereikt. Het CPB zet het aantal van 120.000 extra ar
beidsjaren tegenover de in de komende jaren te ver
wachten toestroom naar de arbeidsmarkt (400.000 
mensen), en concludeert dat ook een sterke groei van 
het aantal part-time banen die toestroom niet zal kun
nen opvangen. 'Dit betekent dat het tekort aan werk
gelegenheid gedurende de komende periode verder 
toeneemt '. 3 

Inmiddels zijn, in het Centraal Economisch Plan van 
dit jaar, de verwachtingen van het CPB voor de nabije 
toekomst nog iets pessimistischer geworden. 
Ook deze bijgestelde verwachtingen van het Centraal 
Plan Bureau geven echter nog een veel te rooskleurig 
beeld van de op korte termijn te verwachten ontwikke
lingen. Dat heeft, te maken met de verouderde wijze 
waarop zowel de werkgelegenheid als de werkloosheid 
in ons land worden gemeten. Het is inmiddels genoeg
zaam bekend dat de statistiek van de 'officieel gere
gistreerde werkloosheid' grote gebreken vertoont (zie 
verderop in dit artikel). Hetzelfde geldt echter voor 
gangbare maatstaven voor de omvang van de werkge
legenheid als 'standaard arbeidsjaren' en 'arbeidsvo
lume'. Ook die begrippen worden in toenemende mate 
onbruikbaar. 
Het 'arbeidsvolume' is de werkgelegenheid in ons 
land, gemeten in 'standaard arbeidsjaren'. Stel dat de 
werknemers met een volledige baan in ons land gemid
deld 40 uur per week werken. Het standaard arbeids
jaar komt dan overeen met 52 weken van 40 uur = 
2080 uur. Heeft een werknemer een arbeidscontract 
voor 40 uur per week gedurende een half jaar, of voor 
20 uur per week gedurende een heel jaar, dan telt dat 
voor een half 'standaard arbeidsjaar' . 4 

Dit is een simpele en bruikbare methode om bijvoor
beeld deeltijdbanen te herleiden tot volledige banen. 
Maar het is geen goede methode om bij te houden hoe 
groot nu feitelijk de behoefte van de werkgevers aan 
arbeidskracht is. Dit wordt duidelijk wanneer: we de 
ontwikkeling van de hoeveelheid gewerkte uren verge
lijken met die van de hoeveelheid standaard arbeidsja
ren. Stel dat iedere full-time werknemer 2 uur per 
week korter gaat werken, en er daardoor geen nieuwe 
banen bijkomen. Hoewel de feitelijke hoeveelheid 
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werk is afgenomen verandert er in dat geval niets aan 
het arbeidsvolume - het standaard arbeidsjaar is ge
woon wat korter geworden. Of neem een ander geval :· 
iedere full-time werknemer gaat 2 uur korter werken, 
en de aldus vrijkomende uren worden voor een deel 
(zeg, een kwart) herbezet. Dan stijgt het arbeidsvolu
me (er komen namelijk banen bij), terwijl het aantal 
gewerkte uren in totaal fors is gedaald. 
Dat dergelijke theoretische voorbeelden zich in de 
praktijk kunnen voordoen, laat grafiek 1 zien. Bij het 
maken van deze grafiek is gebruik gemaakt van gege
vens verzameld door het Economisch Instituut voor 
het Midden- en Kleinbedrijf (EIM). Dit istituut heeft 
een vrij compleet bestand opgebouwd van data over 
het aantal feitelijke gewerkte uren in het Nederlandse 
particuliere bedrijfsleven. Feitelijk gewerkte uren staat 
in dit geval voor: het aantal te werken uren volgens het 
arbeidscontract (na aftrek van nationale feestdagen, 
vakantiedagen, roostervrij, snipperdagen, etcetera) 
plus overwerk, minus ziekteverzuim, ongeoorloofde 
afwezigheid, vorstverlet, enzovoort. 5 De gegevens be
treffen ongeveer 90070 van de werknemers en zelfstan
digen in het particulier bedrijfsleven. Het resultaat is 
naar mijn mening de beste indicator van de werkelijke 
behoefte aan (betaalde) arbeid in het Nederlandse be
drijfsleven die op het moment voorhanden is. Let wel: 
aangezien voor de jaren 1985 en 1986 nog geen gege
vens van het EIM beschikbaar zijn, is het aantal 'feite
lijke uren' voor die jaren door mij geschat. 

Grafiek I . De ontwikkeling van het feitelijk aantal gewerkte 
uren in het Nederlandse partikuliere bedrijfsleven (exclusief 
landbouw en aardgaswinning), vergeleken met de oiJtwikke
ling van het arbeidsvolume. 
1960 = 100. Uitkomst feitelijk gewerkte uren 1985 en 1986 
geschat. 
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We zien dat de ' feitelijke uren' in de particuliere sector 
een heel andere ontwikkeling vertonen dan het ar
beidsvolume, dat enige ups en downs vertoont, maar 
toch grosso modo op hetzelfde niveau blijft. Het aan
tal feitelijk gewerkte uren in het Nederlandse be
drijfsleven daalde van 1967 tot nu in een verrassend 
gelijkmatig tempo met ongeveer 30 procent. En er lijkt 
vooralsnog geen keerpunt te zijn bereikt. 
Dat de vermindering van het aantal gewerkte uren niet 
heeft geleid tot een grote uitstoot van arbeid is te dan
ken aan een voortdurende vermindering van de 'feite
lijke uren' per arbeidsjaar C.q. per baan: meer vakan
tiedagen, meer snipperdagen, meer roostervrij etcete
ra. Over de gehele periode gemeten daalde het feitelijk 
gewerkte aantal uren per arbeidsjaar met gemiddeld 
1,7 procent per jaar. We kunnen die conclusie ook 
omdraaien: wanneer het proces van verkorting van de 
feitelijke arbeidsduur (in wat voor vorm dan ook) niet 
wordt voortgezet, dreigt al snel een vermindering van 
het arbeidsvolume, C.q. van het aantal banen in het be
drijfsleven. 

Vaak wordt gesteld dat weliswaar de werkgelegenheid 
in een sector als de industrie afneemt, maar dat daar 
creatie van nieuwe werkgelegenheid in de dienstensec
tor, en dan vooral in de commerciële dienstverlening, 
tegenover staat. Zoals de industrie tot halverwege deze 
eeuw arbeidskrachten overnam van de landbouw, zo 
zou nu de dienstensector banen scheppen voor over
bodig geworden industriearbeiders. 6 

Dat proces is zich inderdaad aan het voltrekken . De 
volgende grafiek laat echter zien dat de uitbreiding 
van de werkgelegenheid in de dienstensector heeft 
plaatsgevonden op basis van een stagnerend aantal 

Grafiek 2. De ontwikkeling van het feitelijk gewerkte aantal 
uren in drie grote sectoren van het particulier bedrijfsleven, 
1960 - 19841960 = 100. 
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feitelijk gewerkte uren. Dat meer mensen in deze sec
tor een baan hebben gevonden is dus het resultaat van 
een verdeling van grosso modo dezelfde hoeveelheid 
werk over meer personen. 

De ontwikkeling van de produktiviteit 
Waarom daalde het aantal feitelijk gewerkte uren in 
het bedrijfsleven vanaf 1967 zo gestaag? De voor de 
hand liggende conclusie is: omdat de arbeidsprodukti
viteit sneller steeg dan de produktie. 
Volgens de gangbare analyse is de arbeidsproduktivi
teit in de laatste decennia weliswaar van jaar tot jaar 
blijven stijgen, maar steeds langzamer - sinds 1973 
zou zich ook in ons land een zogeheten 'productivity 
slowdown' voordoen. Wanneer die vertraging inder
daad optreedt, zouden we iets optimistischer aan kun
nen kijken tegen de mogelijkheden om tot uitbreiding 
van de werkgelegenheid te komen via uitbreiding van 
de produktie. Zo heeft het CPB vrij optimistische ver
wachtingen gepubliceerd betreffende de ontwikkeling 
van de werkgelegenheid op langere termijn, die inder
daad zijn gebaseerd op het (naar mijn mening on
juiste) idee dat de arbeidsproduktiviteit in het Neder
lands bedrijfsleven niet meer snel kan stijgen. 7 

Wanneer we de historische ontwikkeling van de ar
beidsproduktiviteit in het particuliere bedrijfsleven 
nader bekijken, zien we op het eerste gezicht inder
daad vanaf 1973 een vertraging in de produktiviteits
groei optreden, althans gegeven de gangbare produk
tiviteitscijfers (zie de ononderbroken lijn in grafiek 3). 

Grafiek 3. Twee indicatoren voor de ontwikkeling van de ar
beidsproduktiviteit in het particuliere bedrijfsleven vergele
ken: de produktiviteit per arbeidsjaar voor de gehele bedrij
vensector (CPB) en de produktiviteit per feitelijk gewerkt uur 
(exclusief de energie-winning en de landbouwsector). Index 
1960 = 100. 
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Nemen we ons uitgangspunt echter anders, dan ont
staat een hiervan afwijkend beeld. 

Wat veroorzaakt nu precies het verschil tussen deze 
twee indicatoren van de arbeidsproduktiviteit? Ten 
eerste natuurlijk het feit dat het CPB-cijfer is bere
kend op basis van het arbeidsvolume, en het andere op 
basis van 'feitelijke uren'. Wanneer bijvoorbeeld in 
een bepaald jaar door arbeidstijdverkorting, gevolgd 
door gedeeltelijke herbezetting van de vrijkomende 
uren, het totale arbeidsvolume stijgt, heeft dat een 
neerwaarts effect op de produktiviteitscijfers van het 
CPB. In een analyse gebaseerd op feitelijk gewerkte 
uren wordt verdisconteerd dat door de gedeeltelijke 
herbezetting in feite produktieve uren verloren zijn ge
gaan, hetgeen een opwaarts effect heeft op het pro
duktiviteitscijfer. 
Het tweede grote verschil is dat in het CPB-cijfer de 
sector energiewinning (zeg maar: aardgas) wordt mee
geteld. Dit beïnvloedt de uitkomsten sterk, vooral in 
de laatste jaren. In de sector energiewinning werken 
slechts 9.000 mensen. Met 0,2070 van de beroepsbevol
king produceert deze bedrijfstak ongeveer 7% van de 
toegevoegde waarde van ons land. Met andere woor
den: de produktiviteit per mensjaar is daar ongeveer 
35 maal zo hoog als het gemiddelde voor het Neder
landse bedrijfsleven. De energiewinning heeft daar
door een groot gewicht in het CPB-produktiviteitscij
fer, hetgeen de uitkomsten minder representatief 
maakt voor de overige 99,8% van de werkenden in het 
bedrijfsleven. De waarde van de gasproduktie is de 
laatste jaren zoals bekend sterk gedaald (door de kop
peling aan de olieprijzen, en de waardedaling van de 
Amerikaanse dollar). Daarmee hebben we de twee re
denen besproken waarom het produktiviteitscijfer 
van het CPB de laatste jaren nauwelijks meer stijgt: de 
arbeidstijdverkorting en de daling van de energieprij
zen. 
De stijging van de CPB-arbeidsproduktiviteit is na 
1973 meer dan gehalveerd, en de laatste paar jaar tot 
praktisch nihil teruggevallen. De produktiviteit per 
feitelijk gewerkt uur vertoont na 1973 ook wel een 
minder sterke toename dan vóór dat economische 
keerpunt, maar de vertraging is daar toch aanmerke
lijk minder sterk (van iets minder dan 6% tot bijna 4% 
per jaar). De vertraging blijkt in die laatste reeks bo
vendien voor het overgrote deel toe te schrijven aan de 
zeer lage produktiviteitswinsten in de jaren 1979/ 
1981. Wanneer die recessiejaren buiten beschouwing 
worden gelaten blijft er van de 'productivity slow
down' nog maar weinig over (een teruggang van 6% 
naar 5% per jaar) . 
In feite kan de jaarlijkse produktiviteitswinst na 1973 
zeer hoog worden genoemd, gezien het feit dat ze werd 
geboekt onder veel moeilijker economische omstan
digheden . De produktie in bedrijven groeide veel min
der (1 ,5% per jaar sinds 1973, tegen 6% daarvóór!) en 
er werd aanmerkelijk minder geinvesteerd. Naar mijn 
mening kunnen we, wanneer de economische groei 
echt zou worden gestimuleerd en de binnenlandse in
vestering van bedrijven fors zouden toenemen, een 
jaarlijkse stijging van de arbeidsproduktiviteit ver-
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wachten die het gemiddelde van de jaren zestig zeker 
bereikt, maar waarschijnlijk overtreft. Ik verwacht 
met andere woorden niet dat het stimuleren van de 
particuliere sector nog veel extra werkgelegenheid (in 
de zin van meer uren werk) zal kunnen opleveren. 
Ook wanneer de groei van de arbeidsproduktiviteit in 
bedrijven de komende jaren op hetzelfde peil blijft als 
in de afgelopen vijftien jaar (met jaarlijkse stijgings
percentages rond de vier procent), kunnen we een 
voortgaande daling verwachten van het aantal feite
lijk gewerkte uren in het bedrijfsleven. De produktie 
van bedrijven stijgt de laatste jaren immers langzamer 
dan de arbeidsproduktiviteit per feitelijk gewerkte 
uur. Ik vrees derhalve dat de vermindering van het 
aantal feitelijk gewerkte uren in ons land voorlopig 
ongestoord verder zal gaan. 

Het aanbod op de arbeidsmarkt 
Terwijl in de afgelopen decennia de feitelijke behoef 
aan (betaalde) arbeid in het bedrijfsleven gestaag a 
nam, groeide het aantal mensen dat er jaarlijks op ( 
arbeidsmarkt bijkwam. Voor het grootste deel was dat 
een gevolg van 'de demografische trend' (een wassen
de stroom jongeren uit de geboortegolf van de jaren 
vijftig kwam op de arbeidsmarkt); voor een kleiner, 
maar toch substantieel deel van een ingrijpende so
ciaal-culturele verandering: steeds meer vrouwen gin
gen betaald werk zoeken. Geen land in West Europa 
heeft de afgelopen decennia zo'n toeloop naar de ar
beidsmarkt meegemaakt als Nederland, en die toeloop 
bereikte nu juist een hoogtepunt in een periode van in
ternationale recessie. Dat alles is een bekend verhaal. 
Maar ik geloof niet dat we ons al goed realiseren hoe 
groot eigenlijk het overschot op de arbeidsmarkt ge
worden is, en hoe fundamenteel de sociale structuur in 
ons land veranderd is sinds de tijd van de 'volledige 
werkgelegenheid' van het begin van de jaren zestig. 

Er is de laatste maanden rond het begrip 'officieel ge
registreerde werkloosheid' nogal wat discussie ont
staan: er kon namelijk onomstotelijk worden aange
toond dat de registratie van werklozen door de Ge
westelijke Arbeidsbureau's uitermate slordig ge
schiedt, zodat er in het werklozen bestand nogal wat 
'vervuiling' zit. Het aantal (excusez Ie mot) 'echte offi
cieel geregistreerde werklozen' blijkt ruim een derde 
lager zijn dan werd aangenomen. Deze kwestie is van
zelfsprekend vooral van belang door het politieke ge
wicht van het begrip 'officieel geregistreerde werk
loosheid'. Premier Lubbers heeft de verkiezingen van 
mei 1986 onder andere gewonnen doordat hij een gun
stige ontwikkeling van de officiële werkloosheidscij
fers kon laten zien, en hij heeft vervolgens een stapsge
wijze verdere daling van dat cijfer beloofd. En nu 
blijkt het een vrij waardeloze indicator van de werk
loosheidsomvang te zijn. 
Het feit dat de Arbeidsbureaus slordig tellen betekent 
overigens niet dat de 'echte' werkloosheid wel mee
valt. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft me
dio 1985 in het kader van de Arbeidskrachtentelling 
tevens onderzoek gedaan naar de omvang van de 
werkloosheid in ons land volgens ILO-maatstaven 
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(waarbij het actief zoeken naar werk een belangrijk 
criterium is), en kwam toen nog enkele tienduizenden 
werklozen hoger uit dan de 'vervuilde' telling van de 
Gewestelijke Arbeids Bureau's.s 
Die uitkomst is geen verrassing voor wie de jaarlijkse 
publikaties van het Centraal Plan Bureau kent. Daar
in wordt de laatste jaren steevast gemeld dat de ont
wikkeling van de ('officiële') werkloosheid meeviel, 
omdat het 'ontmoedigingseffect' zo groot was: men
sen die kunnen en willen werken zagen ervan af zich 
als werkzoekende bij het Arbeidsbureau te laten in
schrijven, omdat ze op de arbeidsmarkt toch geen 
kans dachten te maken. In de Macro-Economische 
Verkenning 1987 suggereert het Centraal Plan Bureau 
bijvoorbeeld dat dit jaar de helft van het 'trendmatig 
aanbod op de arbeidsmarkt' zich niet meer als werk
zoekende zal laten inschrijven. Hetgeen resulteert in 
de surrealistisch aandoende conclusie: 'Onder de ver
onderstelling dat circa 55.000 nieuwkomers op de ar
beidsmarkt zich niet laten registreren zou de werkloos
heid met circa 50.000 personen kunnen afnemen. '9 

Ter gelegenheid van de Arbeidskrachtentelling 1985 
heeft het CBS overigens nog een groter deel van de 
'verborgen werkloosheid' boven water gehaald. En 
wel door een onderzoek naar 'het onbenut arbeidsaan
bod' (bijvoorbeeld: mensen die part-time werken, 
maar liever een volledige baan zouden willen) en naar 
'de ontmoedigden' op de arbeidsmarkt. Uit die gege
vens valt de conclusie te trekken dat medio 1985 onge
veer 1,3 miljoen mensen, 'echte officiële werklozen' 
plus 'verborgen werklozen', boven de arbeidsmarkt 
hingen. lo Gezien de omvang van het ontmoedigingsef
fect in de afgelopen paar jaar zal dat aantal inmiddels 
de 1,5 miljoen dicht benaderen, en tegen 1990 onge
twijfeld ruim overschrijden. Wanneer we in het laatst
genoemde jaar 'iedereen die kan en wil werken' werk 
willen verschaffen, zal er dus één nieuwe baan moeten 
worden gecreëerd op elke drie bestaande banen. 

Ik vrees echter dat zelfs deze schrikbarende cijfers nog 
een onderschatting inhouden van het werkelijke over
schot aan arbeidskracht in ons land. In het algemeen 
kan worden opgemerkt dat in geen van de ontwikkelde 
Westerse landen zo'n laag percentage van de bevol
king tussen 15 en 65 jaar een baan heeft als in Neder
land: ongeveer 50070. 
Elk van onze buurlanden haalt een aanmerkelijk ho
ger percentage, van België (56%) via West Duitsland 
(59%) tot Groot Brittannie (64%). Wat relatieve om
vang van de werkgelegenheid betreft behoort Neder
land in Europa met landen als Spanje, Portugal en Ier
land tot de achterhoede. 
Eén van de belangrijke verklaringen voor deze achter
stand van Nederland op de rest van de Westerse wereld 
is dat in ons land naar verhouding nog altijd zeer wei
nig vrouwen werken. De participatiegraad van vrou
wen in de beroepsbevolking (werkenden plus officieel 
werklozen als percentage van het aantal vrouwen tus
sen 15 en 65 jaar) ligt in ons land nu op ongeveer 43% . 
Dat is opnieuw het laagste percentage van alle ontwik
kelde Westerste landen. In buurlanden als België en 
West Duitsland ligt de participatiegraad van vrouwen 
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inmiddels ruim boven de 50070; in de Scandinavische 
landen is een percentage rond de 70% bereikt. We 
kunnen dus aannemen dat de bovengrens van de parti
cipatie van vrouwen in de Nederlandse beroepsbevol
king nog lang niet in zicht is. Op korte termijn laten 
veel vrouwen zich weliswaar ontmoedigen om de ar
beidsmarkt op te gaan, maar op langere termijn is deze 
emancipatiegolf toch niet te stuiten. Om een indruk te 
geven van het mogelijke effect hiervan op de omvang 
van de werkloosheid: een stijging van de participatie
graad van vrouwen met 10% komt overeen met een 
toestroom van ongeveer 500.000 vrouwen naar de ar
beidsmarkt. 
Een tweede verklaring voor de grote arbeidsreserve in 
ons land zit, zoals bekend, verborgen in het (interna
tionaal gezien uitzonderlijk hoge) aantal arbeidsonge
schikten in ons land: meer dan 600.000 mensen. Velen 
in deze categorie zouden bij een krappere arbeids
markt waarschijnlijk een aangepaste baan hebben 
kunnen vinden. Bovendien kunnen door de toepassing 
van nieuwe technologieën de arbeidsmogelijkheden 
voor gehandicapten aanmerkelijk worden verruimt. 
Een specialist op het gebied van revalidatie van gehan
dicapten: 'Ik durf de stelling te verdedigen dat geen 
enkele gehandicapte werkloos thuis hoeft te blijven 
zitten. Voor iedereen kan een werkplek worden gevon
den. Het is kwestie van mentaliteit en van geld. Aan de 
techniek hoeft het niet te liggen. '12 

Voor alle categorieën niet-actieven lijkt te gelden dat 
de stap naar de arbeidsmarkt lang niet meer zo groot is 
als vroeger het geval was. Wanneer er een tekort aan 
arbeidskracht zou ontstaan zouden deze groepen naar 
de arbeidsmarkt worden gezogen. En een gericht 
emancipatiebeleid zou het verkrijgen van een betaalde 
baan voor veel niet-actieven makkelijker haalbaar 
kunnen maken. 
Dit alles heeft vanzelfsprekend belangrijke implicaties 
voor de manier waarop in onze maatschappij werkge
legenheid en werkloosheid c.q. in-activiteit worden 
gedefinieerd. Of liever gezegd: het zou belangrijke im
plicaties moeten hebben. In feite plegen wij een term 
als 'volledige werkgelegenheid' te gebruiken alsof de 
maatschappelijke betekenis daarvan constant is. De 
Engelse wetenschappers Wagstaff en Leach omschrij
ven in hun boek Future Employment & Technical 
Change de periode van volledige werkgelegenheid 
eind jaren vijftig/ begin jaren zestig als 'een histori
sche toevalligheid, mogelijk gemaakt doordat veel 
vrouwen buiten de beroepsbevolking bleven en de 
mensen op pensioengerechtigde leeftijd zich op hun 
"welverdiende rust" verheugden. '13 Dat soort 'volle
dige werkgelegenheid' is nu niet meer haalbaar, en dat 
is maar gelukkig ook. 
Wat de term 'volledige werkgelegenheid' precies bete
kent hangt kortom sterk af van een politieke keuze: 
hoe serieus nemen wij de claim op betaald werk van 
een bepaalde groep of een bepaald individu? Het is 
daarbij niet voldoende om slechts het aantal mensen te 
registreren dat zich bij enigerlei instanties aanmeldt 
voor betaald werk. Er zijn namelijk onder de niet
actieven allerlei groepen en individuen die zichzelf 
geen kans geven op de arbeidsmarkt, maar waarvan de 

maatschappij desalniettemin vindt dat zij die kans wel 
zouden moeten krijgen - zelfs als dat de omvang van 
het werkloosheidsprobleem nog vergroot. 

Toekomstverwachtingen 
Maar zal het werkloosheidsprobleem op wat langere 
termijn niet vanzelf worden opgelost door de te ver
wachten daling van de (potentiële) beroepsbevolking? 
De op het moment gangbare prognoses laten inder
daad zien dat er in de loop van de jaren negentig steeds 
minder nieuwelingen de arbeidsmarkt zullen opstro
men. In het laatste decennium van deze eeuw zullen 
volgens de prognoses van het CPB nog zo'n 200.000 
mensen extra een baan zoeken, waarbij een fors 'ont
moedigingseffect' onder gehuwde vrouwen is veron
dersteld. 14 Pas in het eerste decennium van de volgen
de eeuw zal de (potentiële) beroepsbevolking echt 
gaan dalen. 
Het is dus wel duidelijk dat het tekort aan betaald 
werk voor ons land onhandelbare proporties heeft 
aangenomen - tenzij er een economisch mirakel ge
beurt gelijk we dat in de jaren vijftig en zestig hebben 
meegemaakt. Er wordt op het moment veel gespecu
leerd over de komst van een nieuwe economische 
bloeiperiode, op basis van de mogelijkheden tot pro
dukt- en procesvernieuwing die de nieuwe technologie 
biedt, en gedragen door een nieuw elan in het bedrijfs
leven. Daarbij redeneert men soms alsof de komst van 
een nieuwe bloeiperiode een economische wetmatig
heid is, zodat we slechts onderuitgezakt hoeven af te 
wachten tot we worden meegesleurd door 'de opgaan
de fase van de volgende Kondratieff'. Meer afgewo
gen visies op de mogelijkheid een hernieuwde groei te 
bereiken op basis van nieuwe technologie, zoals die 
van Christopher Freeman en Luc Soete, gaan echter 
uit van een zeer actieve overheid die zowel de effectie
ve vraag in de economie op peil houdt, als barriëres 
voor technologische vernieuwing wegneemt. IS 

Hoe dan ook, het is niet geheel ondenkbaar dat we aan 
de vooravond staan van een economische trendbreuk, 
en dat op basis van een versnelling van de economische 
groei ook de werkgelegenheid weer fors zal toenemen. 
Ik meen echter dat een dergelijke ontwikkeling niet 
meer is dan een theoretische mogelijkheid. De veel be
schreven nieuwe technologieën hebben vooralsnog 
geen nieuwe massa-markten kunnen creëren op een 
schaal als in de jaren vijftig en zestig gebeurde. En ook 
wanneer dat op langere termijn zou lukken hoeft daar
uit geen grote groei van de werkgelegenheid te resulte
ren. Ik heb in dit artikel al opgemerkt dat tot dusver de 
toepassing van nieuwe technologie, bij een relatief 
laag niveau van produktiegroei en investeringen, toch 
een continue en forse stijging van de arbeidsprodukti
viteit teweegbrengt. Het is heel goed mogelijk dat een 
versnelling van de economische groei in de komende 
decennia, indien deze al plaats vindt, gepaard zal gaan 
met historisch gezien uitzonderlijk hoge stijgingen van 
de produktiviteit. 
Het lijkt mij veeleer te verwachten dat we de komende 
decennia een economische groei zullen houden zoals 
de afgelopen tien jaar: met groeivoeten rond de 2070, 
met een gestage toename van het totale besteedbare in-
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komen, maar zonder groei van de werkgelegenheid. 
Wij vinden een groeivoet rond de 2070 per jaar laag, 
omdat we in de jaren vijftig en zestig gewend zijn ge
raakt aan het dubbele daarvan. Wanneer een dergelij
ke 'lage' groeivoet enkele decennia kan worden volge
houden leidt dat echter wel degelijk tot een zeer forse 
stijging van de besteedbare inkomens (in dit voor
beeld: met 50070 in twintig jaar). Het grote probleem 
van de komende decennia zal volgens mij niet zijn dat 
er te weinig economische groei is, maar dat de vruch
ten van die groei, vooral door de ongelijke verdeling 
van de betaalde arbeid, voor het overgrote deel terecht 
zullen komen bij die lagen in de bevolking die nu ook 
al het beste af zijn. 

Enkele politieke conclusies 
Ik heb in dit artikel een zeer somber beeld geschetst 
van de mogelijkheden om in Nederland op afzienbare 
termijn weer een enigszins evenwichtige situatie op de 
arbeidsmarkt te bereiken. De behoefte aan arbeid in 
het bedrijfsleven daalt, ondanks alle goede zorgen die 
het huidige kabinet aan de ondernemingen besteedt. 
Tegelijkertijd blijft het aanbod toenemen, zowel door 
demografische als door sociaal-culturele tendensen. 
We kunnen de omvang van de werkloosheid op dit 
moment, afhankelijk van de definitie die we willen 
hanteren, schatten op ongeveer 700.000 mensen (men
sen die actief werk zoeken volgens de maatstaven van 
het ILO), op ongeveer l,S miljoen mensen (actief 
werkzoekenden plus parttimers die liever full-time 
zouden werken plus 'ontmoedigden' die tot voor kort 
nog actief werk zochten volgens de definities van het 
CBS), of op iets in de buurt van de 2 miljoen mensen 
(waarbij ook nog rekening wordt gehouden met groe
pen niet-actieven die te ver van de arbeidsmarkt af
staan om zelfs bij de ontmoedigden te worden meege
teld, maar waarvan wij het maatschappelijk gezien 
wenselijk vinden dat ze in het arbeidsproces gaan deel
nemen). Deze aantallen zullen zeer waarschijnlijk in 
de jaren tot 1990 nog aanmerkelijk toenemen, en op 
langere termijn is volgens mij geen 'spontane' keer ten 
goede te verwachten. 
'De Partij van de Arbeid blijft kiezen voor volledige 
werkgelegenheid' staat te lezen in het vorig jaar ver
schenen rapport Werk Delen. 'Zij beschouwt het als 
haar eerste verantwoordelijkheid te zorgen voor vol
doende en volwaardig werk voor ieder die kan en wil 
werken. 'Uit andere uitspraken in dit - overigens nog 
steeds zeer bruikbare - rapport blijkt ten eerste dat de 
auteurs 'werkloosheid' definiëren als 'het werkelijk 
arbeidsaanbod', dat wil zeggen, in de trant van de 
middelste van de drie zoëven geformuleerde omschrij
vingen. En ten tweede, dat ze zich weinig illusies ma
ken over de mogelijkheid om voor een dergelijk aantal 
mensen binnen afzienbare tijd banen te scheppen. Het 
belangrijkste hoofdstuk van het rapport eindigt aldus : 
'De werkloosheid is oplosbaar. Niet op korte termijn, 
niet met marginale ingrepen. Wel met doelbewuste en 
ingrijpende beleidsmaatregelen. Maar vooral met de 
wil om hoe dan ook naar een oplossing te streven, en er 
niet in te berusten dat honderdduizenden blijvend aan 
de kant staan. ' 
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Ik zou er niet voor willen pleiten dat de PvdA het be
reiken van 'volledige werkgelegenheid' als doelstelling 
opgeeft, zelfs al is die naar menselijke maatstaven ge
meten onhaalbaar. Het feit dat de sociaal-democratie 
aan die 'volledige werkgelegenheid' vasthoudt heeft 
een bepaalde symbolische waarde. De boodschap 
wordt in bovenstaand citaat goed omschreven als 'er 
niet in berusten dat honderdduizenden blijvend aan de 
kant staan'. Volledige werkgelegenheid is in de eerste 
plaats nastrevenswaardig omdat die situatie de eman
cipatie van achtergestelde groepen, en de spreiding 
van kennis, macht en inkomen bevordert. Dat zijn dan 
dus ook de doelen waarop het werkgelegenheidsbeleid 
zich in eerste instantie zou moeten richten, nu we we
ten dat niet binnen afzienbare tijd weer een redelijk 
evenwicht op de arbeidsmarkt kan worden bereikt. 
Met andere woorden: de 'emancipatie-doelstelling' in 
het sociaal-economisch beleid zal een zwaarder ge
wicht moeten krijgen ten koste van de 'werkgelegen
heidsdoelstelling' . 
Om misverstanden te voorkomen: ik bedoel niet te 
zeggen dat de sociaal-democratie haar strijd voor uit
breiding van de werkgelegenheid maar zou moeten op
geven, integendeel. Een coalitie die een meer op het 
sociaal-democratische denken geënt economisch be
leid gaat voeren, inclusief het stimulerend gebruik van 
overheidsinvesteringen, een offensief technologiebe
leid, uitbreiding van de kwartaire sector en verdeling 
van het bestaande werk, kan wel degelijk een belang
rijk deel van de huidige werkloosheid wegwerken. Er 
blijft echter hoe dan ook een zeer omvangrijk aantal 
werklozen over. 

Kan ons land met een langdurige massa-werkloosheid 
'Ieren leven'? In zeker zin wel. De omvang van de 
werkloosheid is op zich het probleem niet - per slot 
van rekening zijn wij gewend aan de situatie dat 
slechts de helft van de potentiële beroepsbevolking no
dig is om van ons land een van de rijkste ter wereld te 
maken. Het probleem is veeleer de ongelijke verdeling 
van de voordelen van werk en de nadelen van werk
loosheid. Het Sociaal Cultureel Planbureau merkt in 
een recente publikatie op dat weliswaar de maatschap
pelijke positie van werklozen ten opzichte van die van 
werkenden niet achteruit lijkt te gaan, maar dat bij 
werklozen vaak een cumulatie van ongunstige om
standigheden (bijvoorbeeld: slechte huisvesting, een 
slechte gezondheid etcetera) wordt aangetroffen. 
In het werklozen bes tand is een aantal groepen met wat 
in Arbeidsbureau-jargon wordt genoemd 'bemidde
lingsbemoeilijkende kenmerken' (zoals: laag ge
schooId, ouder dan veertig, niet blank, of al langdurig 
werkloos) zwaar oververtegenwoordigd. Een stijgend 
percentage van de mensen in deze groep is al meerdere 
jaren werkloos, en het ziet er niet naar uit dat ze op ge
bruikelijke manier ooit nog aan een baan zullen ko
men. Vanuit het oogpunt van 'eerlijk delen' zou nu 
juist deze groep op een of andere manier weer in het 
arbeidsproces getrokken moeten worden . Dat roept 
echter een aantal dilemma's op. 
Op zich ligt het voor de hand om te stellen dat de 
sociaal-democratie, gegeven het absolute tekort aan 
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banen, roulatie van werkgelegenheid een grotere prio
riteit zou moeten geven dan het verdedigen van de 
werkzekerheid en de verworven rechten van hen die al 
werk hebben. Het probleem is echter dat daardoor aan 
de ene kant werknemers rechten zullen worden uitge
hold (verdringing van thans werkenden, etc.), terwijl 
niet zeker is of de meest aangewezen groepen werklo
zen ervan zullen profiteren. De 'kenmerken' die het 
voor de langdurig werklozen moeilijk maken werk te 
vinden, bemoeilijken immers ook bedoelde roulatie. 
Onderzoek naar werkgelegenheidsbevorderende 
maatregelen wijst steevast uit dat maar één soort 
maatregelen echt effect heeft: scholing. Veellangdu
rig werklozen ontbreekt het nu precies daaraan . Wie 
niet voldoende is opgeleid komt automatisch aan 'de 
onderkant' van de arbeidsmarkt terecht waar zeer veel 
mensen concurreren om een afnemende hoeveelheid 
werk . De enige manier om aan die vicieuze cirkel te 
ontsnappen is een nieuwe vakbekwaamheid op te bou
wen waarnaar nog redelijk veel vraag is . Het leren van 
een nieuw vak kost echter veel tijd, en vaak ontbreekt 
het langdurig werklozen aan de lust om weer in de 
schoolbanken te gaan zitten (waar zij in het verleden 
ook al weinig succes hadden) . Veel creativiteit is er nog 
niet aan dit probleem besteed: we hebben wel een 
Open Universiteit waarvan je de colleges op TV kunt 
volgen, maar voorlopig nog geen Open LTS. En de 
mogelijkheden tot interactief leren met behulp van de 
beeldplaat worden wel benut om systeemanalisten op 
te leiden, maar niet om een simpele cursus Nederlands 
aan buitenlandse werknemers te geven. 
De grote vraag blijft echter hoe mensen die al jaren
lang buiten het arbeidsproces staan nog gemotiveerd 
kunnen worden om een dergelijke inspanning te leve
ren . Flip de Kam heeft recentelijk een opmerkelijk 
pleidooi gehouden voor de zogeheten ' workfare' , een 
plan dat voorziet in de creatie door de overheid van 
grote aantallen banen voor ongeschoolde werklozen 
in met name de kwartaire sector - met een ar
beidsplicht voor de werkloze, op straffe van verlies 
van uitkering. J6 Dat is ongetwijfeld een manier om 
mensen te dwingen tot werk, of zelfs tot scholing. Mis
schien zou een dergelijke aanpak via het vergroten van 
de werkervaring van sommige langdurige werklozen 
zelfs ertoe kunnen leiden dat ze alsnog naar reguliere 
banen mee kunnen dingen. De prijs die daarvoor zal 
moeten worden betaald is echter dat enkele honderd
duizenden mensen onderworpen zullen worden aan 
een systeem van dwang en controle niet ongelijk aan 
de vooroorlogse 'werkverschaffing', terwijl het van te 
voren vaststaat dat een zeer groot deel vàn hen nooit 
meer uit de 'workfare'-baan zal kunnen wegkomen. 
Dan wordt naar mijn mening het middel erger dan de 
kwaal. In onze maatschappij met zijn omvangrijke 
overschot aan menskracht zou een bepaalde groep 
opeens aan een rigide werkplicht moeten worden on
derworpen? 
Een sociaal-democratische partij zou er volgens mij 
vanuit moeten gaan dat de roulatie van werk wordt be
vorderd voorzover werklozen daar uit vrije wil (en 
dus: gemotiveerd) aan meewerken - ook wanneer dat 
het instrument minder effectief maakt. Dan nog liever 

accepteren dat er een kern van werkloosheid blijft be
staan die onoplosbaar is, en voor die mensen een so
ciaal-cultureel beleid (met een impopulaire betiteling: 
een 'werklozenbeleid') uitwerken, gericht op bevorde
ring van hun participatie in andere maatschappelijke 
activiteiten. 

Noten 
I. Vgl. bijvoorbeeld : Mr. Ir. F. C. Rauwenhoff, topman 

van Philips Nederland: 'Het in brede kring doorgedron
gen nieuwe elan maakt volledige werkgelegenheid eerder 
tot een realiseerbare doelstelling dan tOl een illusie. ' De
ze en vergelijkbare analyses zijn te vinden in de in Pre
Adviezen van de Vereniging van Staathuishoudkunde 
1985, gepubliceerd onder de welsprekende verzamel
naam 'De weg naar volledige werkgelegenheid'. 

2. Zie bijvoorbeeld de PvdA-nota Werk Maken van april 
1986, en het artikel van Flip de Kam; 'Werk voor Allen', 
in: Intermediair.24 december 1986. 

3. Centraal Economisch Plan 1986, p. 217 . 
4. De berekening is in werkelijkheid iets (zij het niet veel) 

ingewikkelder : de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur 
wordt namelijk steeds per bedrijfstak vastgesteld . 

5. Voor het verschil tussen potentiële, contractuele en fei
telijke arbeidsduur, zie bijvoorbeeld J .W. Becker, R. 
Vink en J .J . Godschalk: Enige Aspecten van Arbeid in 
de Toekomst, Sociaal Cultureel Planbureau, mei 1986, 
p . 13 . 

6. Bijvoorbeeld oud-Philips-president Wisse Dekker tij
dens een rede over Europese Integratie in Maastricht 17 
januari 1987: 'De werkgelegenheid in de goederen in
dustrie zal langzaam maar zeker afzakken tot een niveau 
vergelijkbaar meI de agrarische sector. Een compense
rende ontwikkeling doet zich echter voor in de informa
tie-industrie. Daarin is de mens de bepalende factor. 
Nergens ter wereld is zoveel menselijk potentieel be
schikbaar als juist in Europa. ' 

7. Centraal Plan Bureau, De Nederlandse Economie op 
Langere Termijn , werkdocument no. I, 1985 . 

8. Zie Centraal Bureau voor de Statistiek, Supplement bij 
de Sociaal-Economische maandstatistiek, jaargang 
1986, no. 6: 'De omvang van de werkloosheid in 1985 
nader bezien' . 

9. Centraal Plan Bureau: Macro-Economische Verkennin
gen 1987, p. 17 . 

10. Deze schatting, gebaseerd op de publikatie genoemd in 
noot (8), werd in het VPRO-televisieprogramma Gou
den Bergen van I februari 1987 bevestigd door CBS-di
recteur Begeer. Zie de uitgewerkte tekst van dit pro
gramma in: Rijksvoorlichtingsdienst, Beleid Be
schouwd, no. 5478, 24 februari 1987. 

11 . Zie voor meer gegevens Goran Therborn , Why some pe
oples are more unemployed than others, London 1986, 
deel II : Profiles of Unemployment. 

12. Dr. Ir. M. Soede van het Hoensbroekse Instituut voor 
Revalidatievraagstukken in De Volkskrant 28 maart 
1987, (bijlage Wetenschap & Samenleving): 'Technische 
hulpmiddelen halen gehandicapten uit hun isolement'. 

13 . Donaid Leach & Howard Wagstaff: Future employment 
and technological Change, London 1986, p. 23 . 

14. Centraal Plan Bureau, Vooruitberekening van het 
trendmatig aanbod tussen 1980 en 2010, 1984. 

15 . In de loop van dit jaar verschijnt een - langverwachte 
- studie van Freeman en Soete over de relatie technolo
gie - werkgelegenheid, met de hoopgevende titel 'Tech
nical Change and Full Employment' . 

16. Flip de Kam, 'Werk voor Allen', in: Intermediair, 24 de
cember 1986. 
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Na Reykjavik 

De topontmoeting tussen Reagan en Gorbatsjov in 
oktober j.1. zal nog jarenlang stof tot schrijven opleve
ren. De hoofdoorzaak van de mislukking staat wel 
vast. Reagan wilde de handen zo veel mogelijk vrij 
hebben voor het operationeel maken van een Ameri
kaans ruimteschild in de tweede helft van de jaren ne
gentig; Gorbatsjov wilde een dergelijke ontwikkeling 
nu juist blokkeren. 
Maar ook als over SDI overeenstemming zou zijn be
reikt, hadden nog heel wat moeilijkheden moeten 
worden overwonnen alvorens beslissende doorbraken 
in het wapenbeheersingsoverleg tot stand zouden zijn 
gekomen. Zo kwam Reagan met het voorstel tot af
schaffing, in tien jaar tijds, van alle ballistische offen
sieve nucleaire wapensystemen, hetgeen dus zou heb
ben betekend dat Amerika zich ook na het tot stand
komen van een verdedigingssysteem in de ruimte in elk 
geval niet zou willen ontdoen van strategische bom
menwerpers en kruisraketten. Gorbatsjov daarente
gen, overtuigd van de Amerikaanse voorsprong in 
niet-ballistische wapensystemen, stelde de afschaffing 
van alle nucleaire offensieve wapensystemen voor. 
Zal het de partijen in de resterende twee jaar van Rea
gan's ambtsperiode alsnog gelukken tot elkaar te ko
men? Zowel Washington als Moskou zeggen dit te wil
len. Toch lijken de kansen op een doorbraak niet 
groot. SDI is steeds het troetelkind van de president 
geweest, en in zijn 'State of the Union' speech in ja
nuari heeft hij nog eens uitdrukkelijk verklaard aan de 
verwezenlijking van dit project te willen vasthouden. 
Wezenlijke concessies op het punt van SDI zouden 
hem bovendien op een breuk komen te staan met vele 
van zijn trouwste aanhangers en met zijn minister van 
Defensie Weinberger, die kennelijk van oordeel is dat 
de Amerikaanse voorstellen in Reykjavik al te ver gin
gen en nu pleit voor een zodanig ruime interpretatie 
van het ABM-verdrag dat geen hinderpalen op de weg 
naar invoering van de SDI-systemen overblijven. 
Anderzijds lijkt het ook weinig waarschijnlijk dat 
Gorbatsjov belangrijke elementen van zijn SDi-voor
stellen zal prijsgeven. Kennelijk is de Sovjet-leider be
vreesd voor een nieuwe bewapeningsrace op het ge: 
bied van de defensieve nucleaire systemen. De toch al 
uiterst onbevredigend functionerende Sovjet-economie 
zou een nieuwe last te dragen krijgen, terwijl boven
dien de Sovjet-Unie op vele terreinen die nu juist voor 
het ontwikkelen van een verdedigingssysteem in de 
ruimte van bijzonder belang zijn, reeds nu een belang
rijke achterstand op Amerika heeft. Anderzijds zou 
het berusten in de Amerikaanse voorsprong op het 
punt van verdedigingswapens in feite betekenen, dat 
de Sovjet-Unie de moeizaam bereikte nucleaire pari
teit met Amerika weer zou moeten prijsgeven. 
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Is er meer reden voor optimisme over de kansen op af
sluiting van een akkoord over middenafstands-raket
ten? Nu Gorbatsjov de aanvankelijk na Reykjavik ge
legde koppeling tussen een SDI-akkoord en een ak
koord over midden-afstandsraketten weer heeft laten 
vallen, werd van beide zijden de hoop uitgesproken 
dat binnen enkele maanden een verdragstekst zou 
kunnen worden overeengekomen. In Reykjavik was 
immers al in beginsel overeenstemming bereikt over 
wederzijdse terugtrekking van alle nucleaire midden
afstandswapens uit Europa. Beide partijen zouden 
slechts honderd kruisraketten op hun grondgebied 
mogen handhaven (voor wat de Sovjet-Unie betreft: 
in het Aziatische deel van het land). Toch zijn er nog 
grote moeilijkheden te overwinnen. Het probleem van 
de verificatie is niet eenvoudig op te lossen, en boven
dien zijn er duidelijke meningsverschillen over de ra
ketten op de kortere afstand. De Sovjet-Unie is bereid 
zich te verplichten tot toekomstige onderhandelingen 
en het in afwachting daarvan bevriezen van hun aan
tal; Amerika wenst, bezorgd door het grote overwicht 
van de Sovjet-Unie in deze categorie wapens, een be
ginselafspraak over een gemeenschappelijk plafond 
voor deze wapens in een akkoord over de middenaf
standswapens op te nemen. Een aantal Westeuropese 
NATO-landen is zelfs geneigd een dergelijke afspraak 
als een conditio sine qua non voor een akkoord te be
schouwen. En ten slotte heeft de Sovjet-Unie scherp 
afwijzend gereageerd op de Amerikaanse gedachte om 
de Pershing II raketten tot wapens voor de kortere af
stand om te bouwen. Het is dus op dit moment nog 
geenszins zeker of het de komende twee jaar tot een 
akkoord zal komen, zij het dan ook dat het voor Rea
gan een aantrekkelijke gedachte moet zijn om zijn 
door Irangate zozeer getekende presidentschap met 
een belangrijke doorbraak op het gebied van wapen
beheersing af te sluiten. 
Vergelijking van de Russische voorstellen op wapen
beheersingsgebied van enkele jaren geleden met die 
van nu maakt duidelijk dat concessies zijn aangebo
den die men zich destijds nauwelijks kon voorstellen. 
Zo werd, toen in de herfst van 1981 de Amerikanen 
voor het eerst met het voorstel van wederzijds afzien 
van midden-afstandsraketten in Europa kwamen, de 
kans op aanvaarding daarvan door Moskou op nage
noeg nul geschat. Een aantal Russische concessies 
werd gekoppeld aan de voorwaarde dat de Amerika
nen hun SDI-project zouden beperken tot aan vrij 
nauwe grenzen gebonden research. Kennelijk is Gor
batsjov bereid voor het aan banden leggen van SDI 
een hoge prijs te betalen - hetgeen overigens menig 
Congreslid, dat sceptisch stond tegenover SDI, tot de 
overtuiging heeft gebracht dat SDI terdege betekenis 
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kan hebben als 'wisselgeld' . 
Maar het zou mede gelet op de loskoppeling van SDI 
door de Sovjet-Unie onjuist zijn Gorbatsjovs grotere 
concessiebereidheid uitsluitend aan SDI toe te schrij
ven. Zo valt moeilijk in te zien dat de Sovjet-Unie zich, 
zoals nu, in beginsel bereid zou hebben verklaard de 
SS 20's uit Europa weg te halen, als de NATO niet had 
vastgehouden aan het voornemen om, hangende on
derhandelingen over wederzijdse vermindering of eli
minatie, kruisraketten en Pershing lI's in Europa te 
plaatsen. 
Bovendien zijn er de steeds ernstiger problemen waar
voor een stagnerende en ook kwalitatief achterblijven
de economie de Sovjet-Unie stelt. Gorbatsjov ziet 
waarschijnlijk dat het jaren van strijd met een verstard 
en vaak corrupt partij-apparaat zal vergen alvorens 
een effectievere aanpak kan worden gerealiseerd. Een 
verlichting van de loodzware last die de bewapenings
race op de Sovjet-economie legt, zou hem daarom bij
zonder welkom zijn. Zijn wapenbeheersingsvoorstel
len kunnen daarom ook niet als slimme propaganda 
worden afgedaan. Hoewel propagandistisch verpakt, 
moeten ze in de kern ernstig worden genomen. Gecon
fronteerd met grote interne moeilijkheden, is de 
Sovjet-Unie thans duidelijk geïnteresseerd in het te
rugschroeven van de bewapeningsrace. 

Tegen deze achtergrond is het wel bijzonder betreu
renswaardig dat van Amerika op dit moment nauwe
lijks kan worden verwacht dat het met eigen initiatie
ven op deze nieuwe situatie zal inspelen. In het Penta
gon (het ministerie van Defensie) domineert de scepsis 
over wapenbeheersing en veel wijst erop dat dit nauw 
samenhangt met de overtuiging dat met het Kremlin 
niet echt zaken kunnen worden gedaan zolang Ameri
ka de eigen militaire positie niet aanzienlijk verder 
heeft versterkt, ja wellicht tot Amerika weer een posi
tie van nucleaire superioriteit heeft verworven. Op het 
State Department (Buitenlandse Zaken) is er een gro
tere bereidheid de mogelijkheid van wapenbeheer
singsakkoorden te onderzoeken. Resultaat: constante 
strijd tussen de twee departementen. De president, 
hoewel qua instelling meer overhellend naar het stand
punt van Weinberger, is vaak weinig geneigd tot een 
fundamentele keus ten gunste van één van de stand
punten. Het frequente gevolg is een verlamming van 
de mogelijkheden tot effectief onderhandelen . De 
kans lijkt bovendien groot dat de nasleep van de Iran
affaire de mogelijkheden van een slagvaardig Ameri
kaans beleid nog verder zal beperken, terwijl in Mos
kou de mening kan gaan postvatten dat het weinig zin 
meer heeft te proberen met een aldus reeds vroegtijdig 
'Iame duck' geworden president nog zaken te doen . 
In Reykjavik hebben Amerika en de Sovjet-Unie, zon
der enigerlei vertegenwoordiging van hun Europese 
bondgenoten, over Europa onderhandeld op een wijze 
die met name de beide nucleaire mogendheden Enge
land en Frankrijk ernstig heeft verontrust. Reagan's 
voorstel om alle ballistische offensieve nucleaire wa
pens in tien jaar tijds af te schaffen, zou immers tot 
een parallelle besluitvorming ten aanzien van de Britse 
en Franse (en Chinese) kernmachten moeten leiden! 

De leverantie van Amerikaanse Trident-raketten aan 
Engeland, die mevrouw Thatcher wenst om tot mo
dernisering van de Britse kernmacht te kunnen over
gaan, zou uiteraard op de toch komen te staan. l Dit al
les gaf Kissinger aanleiding tot de opmerking dat de 
president zich in Reykjavik dichter bij de positie van 
Labour dan van de Conservatieven bevond. 
De onvrede van de bondgenoten met het Amerikaanse 
voorstel kwam het duidelijkst tot uiting toen in het 
communique aan het eind van de NA VO-ministerraad 
in december j .l. wel instemming werd betoogd met het 
Amerikaanse voorstel om in een eerste fase van vijf 
jaar vijftig procent van de ballistische offensieve wa
pens te elimineren, maar werd gezwegen over de twee
de fase van algehele afschaffing. 
De NAVO-bondgenoten hebben zich niet gedistan
cieerd van de door Amerika en de Sovjet-Unie in prin
cipe aanvaarde nul-optie voor middenafstands-raket
ten in Europa. Zij konden dit ook moeilijk doen, om
dat zij dit idee al in de herfst van 1981 in principe had
den aanvaard, zij het dan ook dat bij een aantal van 
hen deze instemming voortkwam uit de overtuiging 
dat dit voorstel toch nooit door Moskou zou worden 
aanvaard. Maar gebleven is de vraag waarom de Ame
rikanen niet hebben vastgehouden aan de (in principe 
al vóór Reykjavik door de Russen in Genève aanvaar
de) formule van een verminderd, maar gelijk aantal 
kernkoppen voor middenafstandswapens wederzijds 
in Europa, waardoor de ten tijde van het plaatsings
besluit nu juist primair beoogde versterking van de 
koppeling zou zijn gehandhaafd, zij het dan in geredu
ceerde vorm . Deze verminderde Amerikaanse belang
stelling voor de koppeling kan dan weer worden ge
plaatst tegen de achtergrond van sceptische uitlatin
gen over de betekenis van de Amerikaanse nucleaire 
garantie door prominente Amerikanen met grote er
varing als bewindsman op het gebied van de veilig
heidspolitiek. 2 

In elk geval is het duidelijk dat het verloren gaan van 
de Amerikaanse nucleaire superioriteit in het begin 
van de jaren zeventig het Amerikaanse denken over de 
verdediging van West-Europa sterk heeft beïnvloed. 
Typerend is een recente uitlating van David Abshire, 
de kort geleden afgetreden Amerikaanse permanente 
vertegenwoordiger bij de NAVO. Op 20 januari j.l. 
verklaarde hij voor de Senate armed services commit
tee: 'In de jaren negentig zal nucleaire afschrikking 
door dreigen met een eerste gebruik niet hetzelfde af
schrikkende effect hebben als in de jaren zestig '. 
Tegelijkertijd wordt van Amerikaans zijde voortdu
rend de noodzaak van verhoging van nucleaire drem
pel door vergroting van de conventionele sterkte in 
West-Europa beklemtoond. Engeland en Frankrijk 
gaan echter onverdroten door met hun plannen voor 
modernisering C.q . uitbreiding van hun nucleaire 
strijdkrachten, hetgeen onvermijdelijk ten koste gaat 
van de conventionele inspanning van deze beide lan
den. 

Toekomstige veiligheidsvraagstukken 
Tot zover Reykjavik en de nawerking van het daar ver
handelde. Voor de nabije toekomst lijken zich drie be-
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langrijke kwesties af te tekenen: SDI; de toekomstige 
organisatie van de verdediging van West-Europa ener
zijds, en van de wapenbeheersingsonderhandelingen 
betreffende Europa anderzijds; de vraag of een geïnte
greerd Westeuropees veiligheidsbeleid gewenst en bo
vendien ook verwezenlijkbaar is . Verreikende veilig
heidspolitieke koerswijzigingen in één of meer belang
rijke NAVO-lidstaten kunnen dit beeld uiteraard in
grijpend veranderen. Ik denk bij voorbeeld aan een 
overwinning van Labour in de verkiezingen die ver
moedelijk dit jaar zullen plaatsvinden, gevolgd door 
daadwerkelijke uitvoering van het in het nieuwe pro
gram aangekondigde voornemen om de Britse atoom
macht af te schaffen en de Amerikaanse nucleaire ba
ses in Engeland op te heffen. Dit zou een schokeffect 
in het bondgenootschap veroorzaken waarvan de con
sequenties moeilijk zijn te overzien. Uitvoering van dit 
voornemen vergt echter wel een absolute meerderheid 
van Labour over Conservatieven en Liberaal-sociaal
democratische Alliantie tezamen. Het is onwaar
schijnlijk dat dit Labour zal lukken. Bovendien 
schijnt deze partij in het zicht van de verkiezingen het 
aanvankelijk ingenomen standpunt weer af te zwak
ken. Terwijl vanuit de PvdA wordt gepleit voor stop
zetting van de werkzaamheden in Woensdrecht, 
schijnt Labour over te hellen tot het standpunt dat 
hangende de onderhandelingen in Geneve over de nul
optie de Amerikanen niet zou moeten worden ge
vraagd hun kruisraketten uit Engeland terug te trek
ken. 

Voor de PvdA zou zich een ernstig dilemma voor
doen, als, hetgeen nog steeds niet valt uit te sluiten, ten 
tijde van een komende kabinetsformatie de onderhan
delingen over de nul-optie nog niet tot een resultaat 
zouden hebben geleid. Het lijkt onwaarschijnlijk dat 
een coalitie-partner (en een Kamermeerderheid) zou 
kunnen worden gevonden die zou instemmen met een 
poging Amerika te bewegen van uitvoering van het 
plaatsingsverdrag af te zien of reeds geplaatste raket
ten weg te halen. Het is ook onwaarschijnlijk, ook in 
het geval in 1988 een Democratische president wordt 
gekozen, dat een dergelijk verzoek in Washington een 
positief onthaal zal vinden. 
Maar ook als al deze hordes zou worden genomen: wat 
hebben we dan eigenlijk bereikt? Waarschijnlijk al
leen dat de landen om ons heen plaatsen wat anders in 
Nederland geplaatst zou worden. In de veiligheidssi
tuatie van Europa is dan in wezen niets veranderd. En 
ook niet in die van Nederland. Want ook als in Woens
drecht niet wordt geplaatst, stopt een atomair conflict 
niet bij Zevenaar. Men kan natuurlijk redeneren dat 
de partij de consequenties van een nu eenmaal ingeno
men standpunt moet durven aanvaarden. Maar men 
dient wel te beseffen, dat vasthouden aan het absolute 
neen leidt tot voortgezet isolement van de PvdA. 
Daarmee worden ook mogelijkheden afgesneden om 
het toekomstige veiligheidsbeleid van Nederland te 
beinvloeden - en dit terwijl de problemen die zich 
aandienen in belang zeker niet voor de kwestie van de 
kruisraketten onderdoen. Een poging tot analyse van 
enkele daarvan volgt hieronder. 
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SDI 
Toen president Reagan in maart 1983, tot verrassing 
van zijn bondgenoten en vele van zijn naaste mede
werkers , zijn plannen voor een Amerikaans ruimte
schild lanceerde, zei hij dat Amerika op deze wijze nu
cleaire wapens 'machteloos en ouderwets' zou kunnen 
maken. En dit zou op zijn beurt tot gevolg kunnen 
hebben dat het door de president als immoreel bestem
pelde veiligheidssysteem, berustend op de dreiging 
van wederzijdse vernietiging, zou kunnen verdwijnen. 
De president doelde kennelijk op een verdedigings
systeem dat de gehele bevolking van Amerika zou 
kunnen beveiligen . Maar er zijn maar weinig specialis
ten die menen dat dit in de komende decennia zal kun
nen worden verwezenlijkt. Meer en meer hoort men 
daarentegen over een beperkt defensief systeem dat bij 
voorbeeld de lanceerbases voor intercontinentale ra
ketten op het Amerikaanse vasteland zou kunnen be
veiligen. Maar dan is er uiteraard geen sprake van af
schaffing van de 'balance of terror' , maar uitsluitend 
van een versterking van het Amerikaanse afschrik
kingssysteem, die, zolang de Sovjet-Unie er niet in zou 
slagen wapens van vergelijkbare betekenis te ontwik
kelen en operationeel te maken , het nucleaire even
wicht ten gunste van Amerika zou doen verschuiven. 
Zal Amerika erin slagen een dergelijk systeem te ont
wikkelen? In de afgelopen maanden heeft minister 
Weinberger hoog opgegeven van de doorbraken die in 
het kader van het SDI-project waren bereikt. Maar hij 
voorzag dat het operationeel maken van delen van het 
SDI-systeem eerst rond 1993/ 1994 zou kunnen begin
nen. De eerste twee jaren zou echter nog geen beslis
sing in deze zin kunnen worden genomen. Met andere 
woorden: Reagan zal deze beslissing niet meer kunnen 
nemen . 
Minister van Buitenlandse Zaken Shultz liet zich, in 
een getuigenis voor een commissie van het Huis van 
Afgevaardigden op 11 februari j.l, nog voorzichtiger 
uit. Hij zei dat de president SDI aan drie criteria 
wenste te toetsen: technische verwezenlijkbaarheid, 
overlevingskansen, en de vraag of een defensief 
systeem zou kunnen worden ontwikkeld dat niet door 
inzet van meer offensieve middelen zou bezwijken. 
Het toetsen aan deze criteria zal nog wel de nodige 
problemen opleveren. Is een verdedigingsstelsel, dat 
zozeer is aangewezen op het feilloos functioneren van 
alle onderdelen daarvan, een haast onvoorstelbaar ge
compliceerd stelsel bovendien, niet uitermate kwets
baar voor vijandelijke pogingen tot ontregeling daar
van? Vergt het overlevingscriterium niet additionele 
voorzieningen die de invoering van het systeem zullen 
vertragen en de toch al gigantische kosten van het pro
ject nog verder zullen doen oplopen? Menige deskun
dige is er ook van overtuigd dat het de Sovjet-Unie 
mogelijk zal zijn door uitbreiding van het offensieve 
potentieel de effectiviteit van het defensieve stelsel 
aanzienlijk te reduceren . 
Inmiddels is een felle discussie uitgebroken over de in
terpretatie van het AMB-verdrag van 1972, dat in arti
kel V lid I onder meer verbiedt anti-raket-raketten of 
onderdelen daarvan 'te ontwikkelen, testen of toe te 
passen' . Tot 1985 heeft Amerika dit verbod strikt ge-



respecteerd. Maar nu wordt betoogd dat ook een meer 
extensieve interpretatie toelaatbaar is, en wel in deze 
zin dat voor 'exotic technologies' (lees: technologie 
die in 1972 nog niet bestond) de restrictie van artikel 
V, althans voor wat betreft het testen van onderdelen, 
niet zou bestaan. Op de achtergrond speelt de overwe
ging, nauwelijks verhuld, dat het SDI-project thans 
een zodanige fase heeft bereikt dat de strikte verdrags
toepassing belemmerend begint te werken. Weinber
ger heeft bij de president bepleit dat hij op korte ter
mijn de ruime interpretatie van het verdrag van toe
passing verklaart. Shultz zegt daarvan ook voorstan
der te zijn, maar heeft wel de voorwaarde gesteld dat 
het Congres en de bondgenoten zouden worden ge
raadpleegd. In feite mobiliseert hij daarmee de oppo
sitie tegen de ruimere interpretatie. De Democraten, 
wetend dat degenen die destijds met de Russen over 
het ABM-verdrag onderhandelden, de ruime interpre
tatie in strijd met het verdrag achten, wijzen deze af. 
En de Westeuropese landen, vaak zo verdeeld, zijn 
unaniem van mening dat de ruime interpretatie het 
verdrag in vergaande mate uitholt 3 , de kloof die zich 
in Reykjavik al over SDI aftekende nog veel wijder 
maakt, en daarom een zeer negatief effect zal hebben 
op het wapenbeheersingsoverleg in Genève. 
Te hopen valt dat de vereende druk van Democraten 
en geallieerden voldoende zal zijn om een presidentiële 
beslissing ten gunste van een ruime interpretatie te 
blokkeren. Op deze wijze zou het ABM-verdrag voor
lopig gered zijn. Het wachten is zou dan zijn op wat 
een nieuwe president zou besluiten. Mocht dit een De
mocraat zijn, dan is het zeer wel mogelijk dat hij SDI 
niet geheel zal laten schieten. Zo zou hij bij voorbeeld 
kunnen volstaan met de beslissing dat hij zich aan de 
beperkte interpretatie zal houden. Dit zou het SDI
project wel inperken, maar niet geheel stil leggen, 
waardoor ook de betekenis van SDI als troefkaart 
niet geheel verloren zou gaan. In feite zou dit beteke
nen dat Amerika zich voorshands voornamelijk tot 
'research' op SDI-gebied zou beperken - research, 
die, dat moeten we niet vergeten, ook de Russen op 
ruime schaal ondernemen. Enerzijds zou dan de deur 
naar uiteindelijke ontwikkeling van de nieuwe SDI
technologie worden opengehouden, maa.r anderzijds 
zou de kans worden verminderd dat hernieuwd wa
penbeheersingsoverleg met de Sovjet-Unie evenals in 
Reykjavik over SDI zal struikelen. 
Maar wat ook het toekomstige Amerikaanse beleid zal 
zijn, SDI heeft reeds veel schade aangericht. Schade, 
die verder reikt dan de mislukking van Reykjavik. Het 
was vooral SDI dat Amerika deed weigeren te onder
handelen over een verdrag tot stopzetting van alle 
proefexplosies met kernwapens, en dat terwijl de kan
sen op een akkoord met adequate voorzieningen op 
het punt van verificatie groter waren dan ooit tevoren. 
De vrees dat een algeheel verbod van proefexplosies 
een belemmerende werking zou hebben op het SDI
project, woog zwaarder dan de overweging dat een 
Russisch-Amerikaans akkoord over beëindiging van 
alle kernproeven een belangrijk additioneel drukmid
del zou bieden ten opzichte van staten die het nucleaire 
pad dreigen op te gaan. SDI werd belangrijker gevon-

den dan de strijd tegen de proliferatie van kernwa
pens. Evenzeer is het vooral SDI geweest dat Amerika 
ertoe heeft gebracht zich negatief op te stellen ten aan
zien van een verdrag over de uitbanning van anti
satellietwapens - en dit terwijl een dergelijk verdrag 
eraan zou hebben kunnen bijdragen de machtsverhou
dingen tussen Oost en West een meer stabiel karakter 
te geven. 

De verdediging van West-Europa 
Een ander probleem dat tot nieuwe keuzes dwingt is de 
aanpak van de verdediging van West-Europa. Sinds 
de zogenaamde 'Lisbon goals' van 1952 (96 divisies) 
kort na hun aanvaarding in de archieven werden bijge
zet, heeft het bondgenootschap geen serieuze nieuwe 
poging ondernomen om een conventioneel evenwicht 
met de Sovjet-Unie en het Warschaupact tot stand te 
brengen. Vertrouwd werd op de Amerikaanse nucleai
re garantie en de daarmee samenhangende aanwezig
heid van Amerikaanse nucleaire wapens in Europa. 
Weliswaar legt de 'flexibele response' strategie de na
druk op het zo enigszins mogelijk met conventionele 
middelen opvangen van een Russische conventionele 
aanval, maar als dit niet te verwezenlijken lijkt, wordt 
de mogelijkheid open gehouden van de inzet van nu
cleaire wapens, in de hoop dat ook een sterk beperkte 
inzet daarvan een zodanig waarschuwingseffect zal 
hebben dat de wederpartij de aanval afbreekt en de 
onderhandelingstafel opzoekt. Maar naarmate het 
Amerikaanse nucleaire overwicht verdween, is deze 
hoop geslonken. Om Kissinger nogmaals te citeren: 
'Het bondgenootschap zit . .. gevangen in een hache
lijke combinatie van a) ontoereikende conventionele 
strijdkrachten die leiden tot b) 't vertrouwen op nu
cleaire wapens in c) een strategische omgeving die het 
dreigen met het gebruik ervan, en daarmee hun af
schrikkingswaarde, meer en meer ongeloofwaardig 
maakt.'4 Kort daarvoor had Sacharow geschreven: 
'Nucleaire wapens hebben alleen zin als een middel om 
nucleaire agressie door een mogelijke vijand te voor
komen . .. Men kan kernwapens niet beschouwen als 
een middel om agressie door middel van conventionele 
wapens, in te dammen. '5 

De NA VO heeft thans 'no early use' (geen vroegtijdig 
gebruik) tot doctrine verheven. Moet men een stap 
verder gaan en opteren voor 'no first use' (geen eerste 
gebruik). Het lijkt me dat toch het oog gehouden moet 
worden op het afschrikkingseffect van nucleaire wa
pens. Essentieel bij de afschrikking is dat de wederpar
tij in het onzekere gelaten wordt of al dan niet nucleai
re middelen ter verdediging worden ingezet. Het enige 
effect van een no first use verklaring zou kunnen zijn 
dat deze onzekerheid bij de wederpartij wordt vermin
derd, en het afschrikkende effect van de nucleaire wa
pens in West-Europa nog verder wordt verzwakt. 
Daarentegen is van het grootste belang dat de interne 
planning van de NAVO zich gaat richten op de moge
lijkheid dat de bij de verdediging van West-Europa te
gen een conventionele aanval alleen van conventionele 
middelen gebruik zal worden gemaakt. In feite bete
kent dit dat met meer kracht dan tevoren gezocht moet 
worden naar wegen om de conventionele verdediging 
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van Europa effectiever te maken. Daarbij dient wel te 
worden bedacht dat de conventionele krachtsverhou
dingen in Europa, vanuit Moskou bezien, waarschijn
lijk er minder gunstig voor de Sovjet-Unie uitzien dan 
in NAVO-kring wordt aangenomen. Zo zal men zich 
daar zorgen maken over de betrouwbaarheid van de 
strijdkrachten van de overige Warschaupact-landen 
en over de vaak bij die van het Westen achterblijvende 
kwaliteit van de Sovjet-wapensystemen. 
In NAVO-kring heeft men vooral de hoop gevestigd 
op de zogenaamde 'nieuwe technologieën', die de con
ventionele verdediging zouden kunnen versterken. De 
opperbevelhebber van de NAVO-strijdkrachten, ge
neraal Rogers, gaat er vanuit dat met inschakeling 
daarvan een Russische conventionele aanval zou kun
nen worden afgeslagen. Maar dat vergt volgens hem 
wel een reële groei van de defensieuitgaven van de 
NAVO-landen van vijf procent gedurende een groot 
aantal jaren - en dit terwijl een eerdere NA VO-doel
stelling van drie procent al niet haalbaar bleek. Ook is 
een strijd ontbrand over de vraag voor welke taken de 
nieuwe wapenen zouden dienen te worden ontwik
keld, voor diepte aanvallen die de aanvoer van verster
kingen uit het achterland zouden moeten belemmeren, 
of voor taken gericht op het afslaan van een eerste 
aanvalsgolf. Uiteraard hebben dergelijke discussies 
slechts een theoretische betekenis, zolang de NA VO
landen, zoals tot dusver het geval is, niet bereid zijn tot 
een wezenlijke verhoging van hun defensie-uitgaven 
of, zoals Frankrijk en Engeland, prioriteit geven aan 
de versterking van hun nucleaire potentieel. 
EenoOK politiek bijzonder waardevolle stap zou zijn 
een Franse toezegging dat de strijdkrachten van dit 
land ter beschikking zouden staan voor de verdediging 
van de Bondsrepubliek, en dus van West-Europa. 
Maar de terugtrekking uit het geïntegreerde verdedi
gingssysteem van de NAVO bepaalt nog steeds de 
marges van het Franse veiligheidsbeleid. Het blijft 
daarom bij bescheiden stappen, zoals het creeëren van 
snel inzetbare militaire eenheden ('force d'action rapi
de') en het meewerken aan een versterking van de 
Frans-Duitse militaire samenwerking. 

Veiligheid dient overigens niet alleen in het opbouwen 
van de eigen defensie worden gezocht; veiligheid kan 
ook worden verkregen door akkoorden over wapenbe
heersing en wapenvermindering met de Sovjet-Unie. 
De MBFR-besprekingen waren daartoe een poging, 
maar hebben na dertien jaar nog steeds niet tot eniger
lei akkoord geleid. Maar wellicht openen zich nieuwe 
perspectieven nu steeds meer blijkt dat de crisis van de 
Sovjet-economie Gorbatsjov doet zoeken naar wegen 
om de bewapeningslasten te verminderen. In dit ver
band verdienen de ideeën van Genscher de aandacht. 6 

Wijzend op de Sovjet-superioriteit in aanvalswapens 
bepleitte hij, dat tijdens het overleg tussen de NAVO 
en Warschaupact over de conventionele krachtsver
houdingen in Europa, door de NAVO in december j.l. 
voorgesteld, gestreefd zou moeten worden naar af
spraken om de strijdkrachten aan beide kanten een de
fensief karakter te geven en hun het vermogen tot een 
massale aanval te ontnemen. Het grote aantal staten 
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dat aan een dergelijk overleg over deze toch al zo ge
compliceerde materie gaat deelnemen, lijkt overigens 
niet bevorderlijk voor het bereiken van snelle resulta
ten . Ook moet worden afgewacht of Amerika, gezien 
de interne crisis als gevolg van de Iran-affaire en ge
zien de twijfels in het Pentagon over wapenbeheer
singsoverleg met de Sovjet-Unie, in staat en bereid is 
een stimulerende rol te spelen. 
Terwijl men zich in NAVO-kring het hoofd breekt 
over de mogelijkheden tot verbetering van de conven
tionele afweerkracht van het bondgenootschap, her
leeft in Washington van tijd tot tijd de strijd over de 
vraag of nog steeds de Amerikaanse troepenmacht in 
West-Europa, rond 300.000 man sterk , moet worden 
gehandhaafd. Zo kwam senator Nunn in 1984 met een 
amendement dat een vermindering met 90.000 man in 
de periode 1987/ 1989 beoogde, tenzij in West-Europa 
concrete verbeteringen tot stand zouden zijn gekomen 
op het punt van munitievoorraden en shelters voor 

. vliegtuigen, en bovendien de Europese bondgenoten 
stappen zouden hebben genomen 'om de conventione
le verdedigingscapaciteit te verbeteren die er aan bij
draagt de tijdsperiode te verlengen tussen een gewa
pende aanval op enig NA VO-land en het tijdstip waar
op de NAVO opperbevelhebber in Europa vrijmaking 
en afvuring van kernwapens kan vragen.' 
Met de dreiging van gedeeltelijke terugtrekking van de 
Amerikaanse troepen in Europa als stok achter de 
deur probeerde Nunn dus de Europese NAVO-part
ners tot grotere inspanning op het conventionele vlak 
te stimuleren en aldus de nucleaire drempel te verho
gen. Het amendement haalde het niet, maar toch was 
het een teken aan de wand dat Nunn veertig collega's 
aan zijn zijde kreeg. In 1986 dreigde opnieuw een 
voorstel tot vermindering van de Amerikaanse troe
pensterkte; ditmaal was de drijvende factor woede 
over de opstelling van de Europese landen (met uit
zondering van Engeland) ten opzichte van de Ameri
kaanse luchtaanval op Tripoli. Thans rommelt het op
nieuw. Minister Weinberger heeft getracht olie op de 
golven te gooien door erop te wijzen dat terugtrekking 
weliswaar bezuinigingen zou opleveren, maar dat te
rugtrekken en opnieuw legeren evenveel zou kosten als 
het totale bedrag van bezuinigingen over een periode 
van acht tot negen jaar. Maar niettemin is het gevaar 
verre van denkbeeldig dat het Amerikaanse Congres, 
dat toch al overtuigd is van de wanverhouding tussen 
wat Europa doet en zou kunnen doen voor de verdedi
ging van het eigen gebied, in een nieuwe opwelling van 
ergernis over de Europeanen (b. v. betreffende de EG
handelspolitiek) tot troepenreducties besluit. Behalve 
verzwakking van het conventionele verdedigingsver
mogen van de NAVO zou dit uiteraard ook een ver
zwakking betekenen van de Westelijke onderhande
lingspositie in het overleg over de conventionele 
)crachtsverhoudingen in Europ~. 
Wie dieper over de huidige Europese defensiedilem
ma's nadenkt, komt onder de indruk van de argumen
ten die voor versterking van de Europese conventione
le inspanning pleiten. De verminderde betekenis van 
de Amerikaanse nucleaire afschrikking noopt daar
toe. Maar ook dreigt de kans op eenzijdige Ameri-
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kaanse troepenreducties toe te nemen als de Europese 
conventionele inspanning niet wordt vergroot. Eén so
cialistische partij is al voor de gedachte van een ver
sterkte conventionele defensie gewonnen: de Labour
party die de door de beoogde denuclearisatie bespaar
de ponden voor dit doel wil besteden! 
Het zou overigens verkeerd zijn alleen de opvoering 
van de conventionele defensie na te streven. Al het 
mogelijke moet worden gedaan om in overleg met de 
landen van het Warschau-pact tot evenwichtiger con
ventionele verhoudingen in Europa te komen en de 
weg te openen naar wederzijdse verlaging van de 
defensie-uitgaven. En evenzeer mag worden verlangd 
dat eindelijk het probleem van de nucleaire artillerie 
wordt aangepakt. Deze kanonsystemen passen niet in 
de 'no early use' doctrine van de NA VO, want zij zou
den in een vroege fase van een conflict moeten worden 
ingezet. Erkend moet worden dat zij een zekere af
schrikkingswaarde hebben omdat zij de wederpartij 
tot grotere spreiding van zijn strijdkrachten noodza
ken. Maar kan deze taak niet evenzeer worden vervuld 
door meer naar achteren opgestelde wapensystemen 
met een groter bereik? Wellicht zouden dit, met ge
bruikmaking van nieuwe technologische vindingen, 
ook conventionele systemen kunnen zijn . 

Een Europees veiligheidsbeleid? 
'Europa moet een eigen gezicht tonen', schreef 
Schmidt onlangs.? Velen denken als hij, zij het met 
verschillende motieven: twijfel aan de kwaliteit van 
het Amerikaanse leiderschap, de wens naar eigen 
Europese identiteit, de vrees dat Amerika Europa 
steeds meer zal loslaten, bezorgdheid dat de beide su
permogendheden over de hoofden van de Europeanen 
heen afspraken maken die de Europese belangen scha
den. Maar wat ook de drijfveren zijn, de conclusie is 
meestal dezelfde. De Europese samenwerking moet 
ook op het gebied van de veiligheid gestalte krijgen. 
Een eerste bescheiden stap in deze richting werd gezet 
toen in 1981 in het kader van de Europese Politieke Sa
menwerking overeengekomen werd dat 'de politieke 
aspecten van de veiligheid' voortaan voorwerp van 
overleg zouden zijn. Maar het is wel duidelijk dat de 
EPS geen Europees veiligheidsbeleid zal kunnen ba
ren. Het neutrale Ierland, het telkens uit de boot val
lende Griekenland en het voor meer inhoud geven aan 
de Europese samenwerking telkens weer terugschrik
kende Denemarken maken dit moeilijk. Het is daarom 
begrijpelijk dat de aandacht zich thans meer richt op 
de bijkans vergeten Westeuropese Unie, die het voor
deel heeft dat bovengenoemde drie landen daarvan 
geen deel uitmaken, maar daarentegen wel de vier be
langrijkste Westeuropese landen en de Benelux-sta
ten. De eerste pogingen tot revitalisering van de WEU 
hebben echter tot dusver slechts bescheiden resultaten 
opgeleverd. 
Schmidt denkt in andere termen. Zonder zich te ver
diepen in vragen van institutionele vormgeving, doet 
hij een beroep op Frankrijk om, ondersteund door de 
Bondsrepubliek, de leiding van Europa op zich te ne
men. Europa zou moeten komen tot een conventio
neel militair verbond met inbegrip van Frankrijk. Het 

zou een gemeenschappelijke veiligheidsstrategie moe
ten ontwikkelen. 
Maar wat kunnen we van Frankrijk verwachten? 
Mannen als Monnet en Schumann, die grote Europese 
concepties naar voren brachten, vindt men er thans 
niet. Chirac pleitte onlangs in een speech voor de 
WEU-Assemblée voor een Europees veiligheidshand
vest, maar onthield zich, van een concrete uitwerking 
van deze gedachte . Wat is bovendien de praktijk van 
het Franse beleid? Zoals al aangegeven, toont Frank
rijk tot dusverre geen neiging de conventionele strijd
krachten ter beschikking te stellen ter verdediging van 
de grenzen van de Europese Gemeenschap. De Franse 
kernmacht is uitdrukkelijk bedoeld om het eigen terri
toir te vrijwaren van een nucleaire aanval. Opeenvol
gende Franse regeringen nemen vaak het woord 
Europa in de mond, maar vallen niet altijd op door het 
betrachten van Europese solidariteit. 
Maar ook als een zekere kentering optreedt in het 
Franse beleid (in de publieke discussie in Frankrijk is 
een geleidelijke verschuiving merkbaar van de typisch 
Gaullistische preoccupatie met de verdediging van het 
eigen territoir naar de erkenning dat de veiligheid van 
Frankrijk buiten de nationale grenzen, en dus in sa
menwerking met de partners, moet worden verzekerd) 
blijft de vraag waarop Frankrijk het leiderschap zou 
moeten toevallen. Een dergelijk leiderschap lijkt al
leen voor de overige partners aanvaardbaar als het 
land duidelijk in gewicht en betekenis uitsteekt boven 
de anderen. Frankrijk voldoet niet aan deze eis. Het 
blijft zelfs achter bij de Bondsrepubliek (die overigens 
op historische gronden het leiderschap niet wil en kan 
claimen), en is eerder te vergelijken met Engeland en 
zelfs het in gewicht toegenomen Italië. En terwijl 
Amerika naast de lusten van het leiderschap in de NA
VO tot dusver ook steeds de lasten heeft aanvaard (in 
de zin van een nog steeds onmisbare nucleaire en con
ventionele bijdrage aan de verdediging van West-Euro
pa), lijkt een ook maar enigszins vergelijkbare addi
tionele inspanning van Frankrijk ten gunste van de 
Europese partners nauwelijks binnen de marges van 
de politieke mogelijkheden te liggen. Van Engeland -
en vermoedelijk ook van Italië - kan bovendien niet 
worden verwacht dat zij het Franse leiderschap zullen 
aanvaarden. Maar als het erom gaat Europa op het ge
bied van de veiligheid een eigen identiteit te geven, 
kunnen wij deze beide landen niet missen. 
Men kan natuurlijk stellen dat een Frans leiderschap, 
'gesteund door de Bondsrepubliek', in feite een ge
deeld leiderschap zou betekenen. En Frankrijk en de 
Bondsrepubliek tezamen zouden natuurlijk beter in 
staat zijn de lasten van het leiderschap te dragen. Maar 
het bezwaar blijft dat Engeland en Italië bij implicatie 
naar de tweede rang worden verwezen. 
Is mijn betoog een typisch voorbeeld van het door 
Paul Scheffer in zijn boeiende artikel over 'Nederland 
tussen Europese en Atlantische loyaliteit'9 zo ge
wraakte anti-continentalisme? Ik zou de gedachte van 
een Engels leiderschap al evenzeer bestrijden, omdat 
dit de kansen om Frankrijk uiteindelijk nauwer bij de 
Europese veiligheid te betrekken alleen maar zou kun
nen schaden. De aantrekkelijkheid van de WEU als 
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draagmoeder van een zich ontwikkelende Europese 
identiteit op veiligheidsgebied is nu juist dat deze voor 
alle vier grote landen van West-Europa aanvaardbaar 
is. Eventuele Frans-Duitse initiatieven zouden ook 
steeds in dit kader moeten worden ondernomen. 
Aan beide zijden van het Kanaal wordt wel eens geflirt 
met de gedachte van een Frans-Brits nucleair samen
gaan als kern van een Europees veiligheidssysteem. 
Maar hoe moeten wij ons dit voorstellen? Beide lan
den vertoonden tot dusver geen enkele neiging de 
eigen beschikkingsmacht over de nationale kernmacht 
uit handen te geven. En wat kan deze samenwerking 
dan meer betekenen dan het maken van afspraken 
over doelenplannen en vaarschema's? Schuilt er overi
gens bij het uitwerken van een Europees veiligheidsbe
leid niet een grote moeilijkheid in de Franse en Britse 
neiging om de nucleaire slagkracht ten gunste van de 
conventionele te vergroten, terwijl toch veel erop wijst 
dat juist het omgekeerde gewenst zou zijn? Overigens 
is het voor de Partij van de Arbeid, die een zo sterke 
belangstelling toont voor Europese samenwerking in 
veiligheidsaangelegenheden, wel noodzakelijk zich te 
realiseren dat concepties als een atoomvrij Europa in 
Europees verband geen enkele kans maken. 
Wanneer men gaat pogen de uitgangspunten van een 
Europees veiligheidsbeleid te formuleren, zal men on
getwijfeld tot de conclusie komen dat de veiligheids
banden met Amerika moeten worden gehandhaafd. 
Chirac ziet dit zelfs als één van de grondprincipes van 
het door hem bepleite Europese veiligheidshandvest. 
Dat betekent dus tevens dat van de gedachte van de 
ontwikkeling van een onafhankelijk Europees veilig
heidsstelsel wordt afgestapt. 
De eerste poging om de WEU tot nieuw leven te wek
ken heeft in april 1985 tot een scherpe Amerikaanse 
reactie geleid. Het valt te verwachten dat deze Ameri
kaanse opstelling niet wezenlijk is gewijzigd. Dit 
plaatst de Europese landen voor een dilemma. Ener
zijds dwingt juist het Amerikaanse optreden van de af
gelopen jaren tot het opbouwen van een eigen Europe
se identiteit op veiligheidsgebied. Maar anderzijds zou 
het een paradoxaal resultaat zijn als het tot stand ko
men van een dergelijke identiteit de kloof tussen Euro
pa en Amerika zou vergroten, tot schade van de Euro
pese veiligheid! 
Wellicht zou de Amerikaanse argwaan. kunnen wor
den verminderd als de WEU-partners verklaren dat zij 
met hun samenwerking niet beogen de taken en be
voegdheden van de NAVO aan te tasten, en bovendien 
beklemtonen dat een betere samenwerking tussen de 
Europese landen op defensiegebied de NA VO-verde
diging ten goede zou komen. Het zou bovendien een 
goede gedachte zijn om, zoals van Britse zijde al is be
pleit, het secretariaat van de WEU naar Brussel over te 
brengen om de band met de NAVO te onderstrepen. 
Ook als deze stappen zouden worden ondernomen, zal 
Amerikaanse vrees voor blokvorming van de Europe
se partners wel blijven bestaan. Deze zal ook niet kun
nen worden weggenomen, omdat het vanuit de optiek 
van het Europese veiligheidsbelang wel eens noodza
kelijk kan zijn een verandering van het Amerikaanse 
beleid te bepleiten (Wel zouden de Amerikanen erop 
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mogen rekenen dat blokvorming geen vooropgesteld 
doel is en dat aan een afwijkende Europese besluitvor
ming zorgvuldige weging van de Amerikaanse argu
menten vooraf gaat). Het valt nu eenmaal niet te ont
kennen dat zich aangelegenheden voordoen waarin 
het Amerikaanse en het Europese belang niet identiek 
zijn. Eensgezinde Europese weerstand kan voor Was
hington dan wel eens lastig zijn. Maar het doordrijven 
van standpunten, met als gevolg een groeiend onbeha
gen onder de Europese partners, ondermijnt op den 
duur de vertrouwensrelatie die voor het behoud van 
een bondgenootschap essentieel is. 
Pogingen om tot gezamenlijke Europese standpunten 
te komen verlopen meestal moeizaam. De preoccupa
tie met de eigen nationale problemen is bovendien een 
remmende factor. Het overleg in de WEU zal wel het 
zelfde beeld te zien geven. Maar toch zal het nodige 
moeten worden gedaan om daaraan prioriteit te ge
ven. Terecht wees de Britse minister van Buitenlandse 
Zaken Sir Geoffrey Howe in een speech in Brussel op 
15 maart j.1. op het gevaar van' ontwikkelingen in het 
Amerikaanse denken die onze veiligheid zouden kun
nen verminderen, wellicht niet vandaag of morgen, 
maar mogelijkerwijs op langere termijn'. En op korte 
termijn spelen kwesties die voor West-Europa van het 
grootste belang zijn, zoals de aanpak van de onder
handelingen over de nul-optie, de mogelijkheden om 
een dringend geboden nieuw elan te brengen in bespre
kingen over de conventionele sterkte in Europa, en de 
noodzaak om SDI binnen de tot voor kort ook door 
Amerika aanvaarde interpretatie van het ABM-ver
drag te houden. De mogelijkheden van de Europese 
landen om hun invloed daarop te laten gelden, worden 
in hoge mate bepaald door de mate waarin zij erin sla
gen een gezamenlijk standpunt uit te dragen. 

Noten 
I. Zij heeft inmiddels tijdens een bezoek aan Washington de 

verzekering gekregen dat voorshands aan deze leverantie 
niet zal worden getornd. Wel blijft het in Reykjavik geda
ne voorstel van kracht. 

2. In Foreign Affairs, herfst 1983, schreef oud-minister van 
defensie Mac Namara over het eerste gebruik van kern
wapens ter verdediging tegen een conventionele Sovjet
aanval : ' . .. in lange privé-gesprekken met opeenvolgen
de presidenten - Kennedy en Johnson - heb ik hen zon
der voorbehoud, geadviseerd nooit, onder welke omstan
digheden dan ook, als eerste nucleaire wapens te gebrui
ken' . Kissinger betoogde in 1979 in een rede in Brussel: 
'En daarom zou ik willen zeggen, iets wat ik niet zou zeg
gen als ik nog in functie was, dat de Europese bondgeno
ten niet moeten doorgaan ons een veelvoud aan strategi
sche garanties te vragen die we onmogelijk kunnen, of als 
we al kunnen, niet willen nakomen, omdat we, als we ze 
nakomen, de vernietiging van de beschaving riskeren.' 

3. De Sovjet-Unie maakt zich overigens ook aan schending 
van het verdrag schuldig door de aanleg van een radar
installatie in Krasnoyarsk. 

4. Time, 5 maart 1984. 
5. Foreign Affairs, zomer 1983 . 
6. Rede te Davos op I februari 1987, Bulletin Presse und In

formationsamt der Bundesregierung, 4 februari 1987. 
7. Die Zeil , 21 november 1986. 
8. Socialisme en Democratie, 43(11), november 1986. 
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Kunstbeleid: alle macht aan de lobby's 

Er zij kunst . .. Dat is, grof geschetst, de inhoud van 
het kunstbeleid in Nederland, en de politieke partijen 
vinden het wel goed zo, al mag het misschien van hen 
hier of daar een onsje meer of minder zijn. Door links 
en rechts wordt de laatste jaren betoogd dat er op het 
gebied van kunstbeleid nog maar heel weinig verschil 
in opvatting bestaat. Jan Kassies, voorzitter van de 
Boekmanstichting en prominent PvdA-lid, bevestigde 
dat onlangs nog eens bij de presentatie van de bundel 
Liberalisme, Kunst, Politiek, een gezamenlijk pro
dukt van de Teldersstichting en de Boekmanstichting: 
'Wie een analyse maakt van de opvat tingen van de drie 
grote partijen ten aanzien van het cultuurbeleid, moet 
tot de conclusie komen dat op dit terrein elke mogelij
ke regeringscoalitie denkbaar is. '1 

Toch maakte de PvdA kort voor de Tweede-Kamer 
verkiezingen van 1986 nogal ophef van 'een ander 
kunst- en cultuurbeleid'. Er vond een happening 
plaats met kunstenaars en wetenschappers bij Den Uyl 
thuis, een week later gevolgd door een afsluitende bij
eenkomst in Rotterdam. 2 Niet dat daar nu veel con
creets uit voortkwam - dat kon ook nauwelijks wor
den verwacht - maar de verwijzing naar 'de les van 
Frankrijk' (het beleid van minister Jack Lang) die ter 
harte moest worden genomen, en de krachtige uit
spraak 'Er is een wet op de kunsten nodig' leken toch 
duidelijk politieke signalen . Een van de belangrijkste 
kenmerken van Langs socialistische kunstpolitiek was 
immers dat hij het overheidsaandeel daarin opvoerde 
tot bijna een procent van het nationaal inkomen, ter
wijl dat bij ons al sinds jaar en dag rond de 0,2 procent 
schommelt. En het pleidooi voor wetgeving, al eerder 
binnen de partij vernomen l , maar afwezig in ons 
nieuwste verkiezingsprogramma, veronderstelt een 
min of meer uitgekristalliseerde visie op kunstbeleid. 
Ook daarover is het nadien echter tamelijk stil geble
ven. Vindt de PvdA nu wel of niet iets anders dan de 
andere partijen? En in beide gevallen: waarom? Wel
ke maatstaven hanteert zij daarvoor? Dit artikel is be
doeld als een poging de verzande discussie over doel
stellingen en instrumenten van het kunstbeleid weer 
op gang te brengen . . 

Politiek en kunstbeleid 
Waarom moet de politiek eigenlijk iets met kunstbe
leid? De overeenstemming tussen de grote partijen be
rust op twee elementen, die in het PvdA-programma 
'86-'90 aldus zijn verwoord: 'De overheid voert ten 
aanzien van de kunsten een voorwaardenscheppend 

. beleid en zal zich niet wagen aan een inhoudelijke be
oordeling van kunstwerken.' Dat de overheid deze 
voorwaardenscheppende taak op zich moet nemen, nu 
noch de vermogensverhoudingen, noch de politieke 

verhoudingen meer bestaan die het vroeger mogelijk 
maakten dat vorsten of puissant rijke burgers kunste
naars door middel van jaargelden of grote opdrachten 
onderhielden, wordt door vrijwel niemand meer be
twist. Dat daarnaast de inhoudelijke beoordeling, het 
kwaliteitsoordeel, om tal van redenen niet bij politici 
en ambtenaren thuis hoort, daarover bestaat inmid
dels evenmin veel verschil van mening meer. 
Die overeenstemming is echter nog niet zo oud. Ten 
tijde van de opstelling van het beginselprogramma van 
1977 speelde zich in SenD Uaarging '74 en '75) een hef
tige discussie af tussen Van Hasselt, Voogd, Van den 
Bergh (een andere) en Bordewijk over de vraag of in 
het cultuurbeleid de maatschappelijke relevantie van 
kunst voorop diende te staan, en of met name kunst 
die 'de mensen bewust maakt van de (vaak onrecht
vaardige) samenleving waarin zij leven en hen stimu
leert daar iets aan te veranderen' op financiële steun 
van de overheid mocht rekenen. Een staartje daarvan 
was nog zichtbaar in het verkiezingsprogramma van 
1981, Weerwerk: 'Activiteiten die zich richten op 
maatschappelijke spanningen ( ... ) zoals vormings
theater, kritische filmers en fotografen, bepaalde mu
ziekensembles komen in aanmerking voor extrafinan
ciële middelen.' 
In de slingerbeweging die veel politieke discussies door 
de tijd heen kenmerkt, lijken de opvattingen van de 
PvdA inmiddels te zijn beland op een punt dat tref
fend te verwoorden valt met de titel van een boekje 
van Jan Blokker: Kwaliteit staat erboven. 4 Want dat is 
in grote lijnen de strekking van het artikel dat Van 
Baarte en Verrips in het maartnummer 1985 van SenD 
publiceerden. De gelijke-kansen-filosofie en de bevor
dering van de volksontwikkeling is voor kunstbeleid 
niet de juiste invalshoek, betogen zij; richtsnoer in dat 
beleid dient de kwaliteit van het gebodene te zijn. Deze 
opvatting, die vrijwel naadloos aansluit bij het huidige 
beleid van WVC, heeft nauwelijks reacties opgeroe
pen, en lijkt ook niet meer werkelijk omstreden in de 
PvdA. 
De ideeën van Van Baarle en Verrips over de taak, de 
samenstelling en de werkwijze van de diverse fonds
besturen en adviesorganen op het terrein van het 
kunstbeleid, zullen zeker een nuttige rol kunnen ver
vullen bij het invullen van een eventuele Wet op de 
kunsten. Maar wat ook precies de plaats en de taak 
van die fondsen en raden zal worden, welke prioritei
ten van kwaliteit of spreiding zij ook zullen hanteren, 
daaraan vooraf gaat dit: de politiek stelt vast hoeveel 
geld zij te verdelen krijgen, ieder afzonderlijk en in to
taal. Natuurlijk was dat ook al zo bij Frederik de Gro
te en Lodewijk XIV. Die namen met betrekking tot 
kunst en kunstenaars ook beslissingen over de beste-

157 

Greetje van den Bergh 
Vertaler en literair criticus. 
Lid van de partijraad van de 
Partij van de Arbeid 

socialisme en democratie 
nummerS 
mei 1987 



,\ socialisme en democratie 
" nummerS 
" mei 1987 

ding van het geld dat zij geïnd hadden bij hun onder
danen; en uit de aard van de staatkundige verhoudin
gen in hun tijd waren dat politieke beslissingen. Maar 
omdat een parlementaire democratie pretendeert dat 
de volksvertegenwoordiging controle uitoefent op de 
hoogte en de aard van de uitgaven die voor een be
paald doel worden gedaan, hebben volksvertegen
woordigers heldere, concreet hanteerbare criteria no
dig ten aanzien van een bepaald beleid. Anders valt er 
in wezen niets te toetsen of te controleren. Hetzelfde 
geldt mutatis mutandis voor bestuurders die voorstel
len moeten doen omtrent de aard en de omvang van de 
uitgaven. Dáárom heeft politiek iets met kunstbeleid 
van doen. 

Prioriteiten 
Als de politieke partijen in de loop der jaren in dit op
zicht naar elkaar zijn toegegroeid, dan komt dat voor 
een groot deel omdat de PvdA haar opvattingen uit de 
jaren zeventig verlaten heeft. (Overigens dient daarbij 
te worden opgemerkt dat in de destijds gevoerde dis
cussie kunst- en cultuurbeleid veelal in één adem wer
den genoemd, wat leidde tot oeverloze discussies over 
de grenzen van de cultuur. Zonder dat uit het oog 
wordt verloren dat de scheidslijnen tussen het smalle 
terrein van de kunst en het veel bredere terrein van cul
tuur in het algemeen dikwijls stippellijnen zijn, wordt 
het onderscheid tegenwoordig meestal toch scherper 
gemaakt. Dat vergemakkelijkt en verheldert de dis
cussie aanzienlijk.) De vraag dringt zich dan op of het 
nog wel nodig is dat wij ons druk maken over een eigen 
partijstandpunt in deze. Er zijn in ons land ten slotte 
wel meer zaken waarover een zo grote mate van over
eenstemming bestaat, dat ze niet voortdurend in par
tijverband aan de orde te hoeven worden gesteld. 
In dat geval dienen we wel met enige nuchterheid te 
constateren dat er weinig verband bestaat tussen ons 
verkiezingsprogramma en de werkelijke gang van za
ken. Ik ontkom er niet aan hier een deel van het hoofd
stukje Kunst en cultuur te citeren uit De toekomst is 
van iedereen: 'Aanbod en. voorzieningen moeten wor
den uitgebreid. Het kunstbeleid moet zich richten op 
actieve en passieve deelneming van de bevolking aan 
alle kunstvormen. ' En: 'De hedendaagse kunst ( ... ) 
moet worden gestimuleerd door: 
a. verhoging van de bijdragen aan nieuwe fondsen 
voor scheppende toonkunst, letteren en beeldende 
kunst; 
b. verstreking van overheidsopdrachten aan schep
pende kunstenaars, waaronder architecten, vormge
vers, filmers en fotografen; 
c. uitbreiding van overheidspremies op aankopen van 
scheppende kunst; 
d. vergroting van definanciële ruimte voor nieuwe ini
tiatieven, met name in de herscheppende kunst; ( ... ).' 
En: 'Om de maatschappelijke positie van kunstenaars 
te versterken, dient de inkomenspositie in de vele ge
vallen waar die te wensen overlaat, te worden verbe
terd, waardoor zij in staat zijn hun beroep uit te oefe
nen. ' 
Tezamen met de ook nog uitgesproken wensen ten 
aanzien van meer overheidszorg voor allerlei soorten 
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monumenten en meer ruimte voor kunst en cultuur 
van etnische minderheden, zou de uitvoering van een 
dergelijk programma waarschijnlijk méér vergen dan 
de een procent van Jack Lang. VVD en CDA zullen 
daarvoor vast niet veel voelen. Of de PvdA bij rege
ringsdeelname wel bereid zou zijn het budget voor 
kunst- en cultuurbeleid te vervijfvoudigen, is de 
vraag. Maar los daarvan verkeren de fracties van onze 
partij in gemeenteraden, in provinciale staten en in het 
parlement in de situatie dat zij moeten oordelen over 
begrotingsvoorstellen die hun worden voorgelegd; 
daarvoor zijn zij tenslotte gekozen door al die PvdA
stemmers. Hoe stellen zij uit het kostbare verlanglijst
je dat ik hierboven noemde, hun prioriteiten vast wan
neer er - zoals te verwachten viel en valt - niet voor 
alles geld is? En hoe stellen de Kamerfracties zich 
straks op als er moet worden gesproken over een Wet 
op de kunsten, waarvoor al jarenlang wordt gepleit 
vanuit kunstenaarsorganisaties en waarover het So
ciaal en Cultureel Planbureau een positief advies heeft 
uitgebracht, maar waarover in ons verkiezingspro
gramma niets staat? Hoe moet het verschijnsel van 
sponsoring in de kunst worden gehanteerd, waarover 
een ministeriële notitie is verschenen, maar waarover 
De toekomst is van iedereen al evenmin rept? 
Voordat impliciet of expliciet de conclusie wordt ge
trokken dat er over kunstbeleid min of meer politieke 
consensus bestaat, zou dit soort kwesties toch in elk 
geval duidelijker aan de orde moeten worden gesteld . 

Criteria 
Om prioriteiten te kunnen stellen, zijn allereerst 
doelstellingen nodig. Die staan fraai geformuleerd in 
de nota Kunst en kunstbeleid (1975): 
- het ontwikkelen en in stand houden van culturele 
waarden; 
- het toegankelijk maken van culturele objecten en 
manifestaties; 
- het ontwikkelen van mogelijkheden voor de bevol
king om in culturele waarden te participeren. 
Oftewel: behoud en vernieuwing, spreiding en partici
patie, zoals het in de wandeling heet, en wie zou daar 
iets tegen kunnen hebben? Die drie doelstellingen kun
nen dan ook rekenen op de steun van alle partijen. 
Maar gegeven de eindige hoeveelheid geld draait in 
werkelijkheid natuurlijk alles om de vraag: hoeveel 
behoud versus hoeveel vernieuwing, hoeveel spreiding 
versus hoeveel participatie? En dient het criterium van 
kwaliteit naast, onder of boven deze drie doelstellin
gen te worden gehanteerd? Bovenschikking zou kun
nen betekenen dat drie uitstekende orkesten in het 
westen des lands zouden blijven voortbestaan terwijl 
het Friese en het Brabantse worden opgeheven, of om
gekeerd. Onderschikking zou tot gevolg kunnen heb
ben dat een uitstekend klassiek orkest geschrapt wordt 
terwille van de aandacht voor kamermuziek of moder
ne muziek. Kortom, hoe aantrekkelijk het kwaliteits
criterium ook lijkt vanwege zijn betrekkelijke objecti
viteit, het is in feite vooral een negatieve norm: wat on
voldoende kwaliteit heeft wordt niet gesubsidieerd . 
De doelstellingen lijken dus concreet en hanteerbaar, 
maar bieden in feite de ambtenaren die de begroting 
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opstellen en de minister die de beslissingen neemt, een 
zeer grote mate van speelruimte. En bij gebrek aan po
litiek bepaalde criteria wordt die speelruimte daar
naast momenteel vooral benut door de lobby's vanuit 
de diverse sectoren. Dat laatste wordt ook met zoveel 
werden toegegeven, en zelfs gestimuleerd, door de di
recteur-generaal van het ministerie van WVC, Riezen
kamp. Zo noemde hij kort geleden tijdens een forum
discussie over museum beleid de lobby van de musea 
naar pers en politiek te zachtzinnig en te ineffectief. S 

Ik beweer niet dat het stellen van prioriteiten gemak
kelijk is. Maar wanneer de politiek dat niet doet, 
wordt het beleid bepaald door de ambtenaren en door 
de krachtigste lobby's, en onttrekt het zich in feite aan 
elke sturing. Dat valt misschien te adstrueren aan de 
hand van de begrotingsbehandeling voor 1987. De 
PvdA heeft samen met VVD en CDA gevraagd om an
derhalf miljoen extra voor het Nederlands Dansthea
ter; dat amendement is aangenomen. Verder heeft de 
PvdA per motie nog 500 000 gulden extra gevraagd 
voor kleine dansgezelschappen, 100000 voor jazz
muziek, 200 000 voor popmuziek, en 100 000 voor het 
Fonds voor de scheppende toonkunst. En samen met 
het CDA zijn nog enkele moties ingediend die betrek
king hadden op de opheffing van de BKR, moties die 
beogen ook de laatste tien miljoen van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid overgedragen te krijgen, méér 
bijstandskunstenaars voor een beroepskostenvergoe
ding in aanmerking te laten komen, en bij de doeluit
keringen aan de provincies het spreidingsbeleid beter 
te garanderen. 6 

Waarom anderhalf miljoen extra voor het Dansthea
ter, en een ton voor de scheppende toonkunst? Waar
om tien miljoen extra voor de beeldende kunstenaars, 
en niets voor bijvoorbeeld de schrijvers? Ik kan wel 
bedenken wat waarschijnlijk het antwoord op die 
vraag zal zijn, maar ik ben met dat antwoord niet te
vreden. PvdA en CDA pleiten namelijk in een andere 
motie ook voor een 'studie naar een flexibilisering van 
en een herverkaveling binnen de Kunstenbegroting 
over een meerjarige periode', omdat er in de loop van 
de jaren een 'zekere onevenwichtigheid' is ontstaan in 
de financiële verdeling tussen en binnen diverse secto
ren . Er moeten 'inhaalmanoeuvres' mogelijk worden, 
en 'de scheve financiële verhouding tussen scheppende 
en herscheppende kunst' dient 'enigermate te verbete
ren'. En in de uitgebreide commissievergadering over 
culturele zaken van 19 november' 86 vroeg de PvdA de 
minister na te gaan 'wat sectoren als toneel, muziek en 
opera kunnen inleveren voor dans, letteren en film'. 
Maar was het dan niet aan de Kamer geweest, tijdens 
deze en eerdere begrotingsbehandelingen, om daar
voor voorstellen in te dienen? En als de fracties daar
toe tot dusverre niet in staat zijn geweest, omdat zij 
zelf ook niet kunnen beargumenteren waarom er op de 
totale kunsten begroting van 380 miljoen, voor muziek 
en dans 164 miljoen wordt uitgetrokken, voor toneel 
en mime 57 miljoen, voor film 17 miljoen, voor beel
dende kunst 98 miljoen, en voor letteren 10 miljoen 
(waarin dan ook nog het Letterkundig museum ver
stopt zit) - als de fracties dat niet weten, waarom zou
den zij het dan wel weten wanneer 's ministers ambte-

naren daarnaar een studie hebben verricht? Die stellen 
begrotingen op zoals het hun het beste lijkt, en zullen 
er dus ook weinig behoefte aan hebben uit hun studie 
te laten blijken dat 'alles anders moet'. 

Over een voorstel voor een dergelijke herverkaveling, 
over een eventuele Wet op de kunsten, over de uitge
brachte ministeriële Notitie over sponsoring in de 
kunst oordelen op politieke gronden, kan alleen als 
politieke partijen bereid zijn duidelijke criteria te ont
wikkelen en op grond daarvan prioriteiten te stellen. 
Ik noem hier een aantal mogelijke criteria: 
- Nederland is een klein taalgebied; een kunst(enaar) 
die voor zijn uitingsmogelijkheden van dat taalgebied 
afhankelijk is, zal maar zelden van de vrije markt kun
nen leven en verdient daarom méér overheidssteun 
dan internationaal verstaanbare kunst(enaars). 
Of het tegenovergestelde: een van de belangrijkste 
functies van kunst is dat ze de grenzen doorbreekt, 
tot beter onderling begrip over de grenzen heen reikt; 
juist internationaal verstaanbare kunst verdient daar
om voorrang. 
- Wij hebben in ons kleine land maar zo weinig 
kunstenaars van topklasse, dat die hoe dan ook alle 
ondersteuning verdienen te krijgen. 
Of het tegenovergestelde: de topklasse vindt haar weg 
wel, ook in het buitenland; regionale spreiding en 
daardoor toegankelijkheid van kunst is belangrijker, 
ook omdat de mensen steeds meer vrije tijd te besteden 
krijgen. 
- Het spreidingsprinCÎpe ligt veel meer voor de hand 
bij podiumkunsten dan bij scheppende kunst; daarom 
dient het subsidiëren van scheppende kunst altijd op 
landelijk niveau te geschieden. 
Of het tegenovergestelde, in een van de 'BKR' -moties 
bepleit door PvdA en CDA; de regering moet bij de 
geldstroom naar de lagere overheden meer rekening 
gaan houden met de aantallen in de provincies en de 
vier grote steden woonachtige kunstenaars. 
- Doordat de begroting in kunstsectoren is ingedeeld, 
wordt de scheppende kunst platgedrukt tussen de vele 
malen hogere uitgaven voor herscheppende kunst; de 
scheidslijn kan daarom beter lopen tussen uitgaven 
voor scheppende kunsten enerzijds en herscheppende 
kunsten anderzijds. 
Of het tegenovergestelde: componisten hebben veel 
meer gemeen met orkesten dan met schrijvers of beel
dende kunstenaars, en horen dus niet daarmee in één 
categorie te worden ondergebracht. 
Keuzen voor het ene of het andere criterium hangen 
samen met partij-politieke opvattingen, bijvoorbeeld 
over de toegankelijkheid van voorzieningen, over de 
gewenste mate van bestuurlijke decentralisatie, over 
inkomensverhoudingen. Dat zij een politieke kleur 
hebben valt misschien nog het duidelijkst aan te geven 
aan de hand van criteria die specifiek betrekking heb
ben op de positie van degenen die kunst produceren: 
de kunstenaars. 

Kunst of kunstenaars? 
Sommige partijen vinden dat er van een kunstenaars
beleid in het geheel geen sprake dient te zijn, maar uit-
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sluitend van een kunstbeleid; de PvdA gaat meestal uit 
van het principe dat het tweede boven het eerste dient 
te gaan. In onze verkiezingsprogramma's worden 
steevast vrome wensen geformuleerd met betrekking 
tot de sociaal-economische positie van kunstenaars: 
opheffing van hun sociale achterstand, verbetering 
van hun rechtspositie, versterking van hun maat
schappelijke positie. Ook dergelijke uitspraken kun
nen alleen met behulp van een concrete uitwerking in 
beleid worden vertaald. Bijvoorbeeld met een maat
staf als deze: 
- De sociaal-economische positie van scheppende 
kunstenaars is over het algemeen aanzienlijk slechter 
dan die van herscheppende kunstenaars, en verdient 
daarom extra aandacht. 
Of het tegenovergestelde: scheppende kunstenaars 
kunnen het ook wel 's nachts doen, en dan overdag een 
echte baan nemen, maar bij herscheppende kunste
naars is hun echte baan de kunst. 
Met een keuze tussen deze beide invalshoeken heeft de 
PvdA het moeilijk. Herscheppende kunstenaars wer
ken over het algemeen in loondienst, en werknemers
belangen zijn nu eenmaal van oudsher het terrein van 
een socialistische partij. Rechtsposities, pensioen- en 
afvloeiingsregelingen zijn dan ook aandachtspunten 
die hoog scoren bij de fractie. Dat scheppende kunste
naars het meest gemeen hebben met kleine zelfstandi
gen, en dat er bij hen gewoonlijk dus geen sprake is 
van welke rechtspositie, pensioen- of afvloeiingsrege
ling dan ook, evenmin als van doorbetaalde vakanties 
of ziektegelden, dringt vaak tamelijk slecht tot de 
PvdA door. Kleine zelfstandigen behoren nog maar 
sinds kort tot de groeperingen die zich in de belangstel
ling van de partij mogen verheugen - en dan nog kan 
ik mij niet aan de indruk onttrekken dat de meeste van 
mijn partijgenoten het veel redelijker vinden dat de 
melkboer een fatsoenlijk inkomen heeft dan de beeld
houwer. Daar wreekt zich de min of meer onbewuste 
opvatting dat een melkboer echt nodig is en een 
kunstenaar franje, dat de melkboer in elk geval hard 
werkt en de beeldhouwer misschien wel luiert op onze 
kosten! Ook startersbedrijfjes, die van de PvdA vaak 
veel aandacht krijgen als economisch stimulerings
instrument, mogen vaak op aanzienlijk meer steun en 
sympathie rekenen wanneer ze zich op het repareren 
van fietsen richten dan op het produceren van kunst. 
Ik kom daarmee op het laatste criterium dat ik in dit 
verband aan de orde wil stellen, en dat eigenlijk het 
enige is waarover op dit moment de discussie nog 
steeds voortduurt: 
- De politiek stelt vast hoeveel kunst en hoeveel 
kunstenaars de maatschappij nodig heeft. 
Of het tegenovergestelde: iedereen die als kunstenaar 
wil werken en voldoet aan een of ander kwaliteitscrite
rium, moet daarmee ook zijn brood kunnen verdie
nen. 
Nee, zei een paar jaar geleden met betrekking tot die 
laatste stelling Flip de Kam 1 , en in zijn voetspoor Aad 
Kost0 8 , als er op de markt geen vraag is naar hun pro
dukten, dan moeten ze zich maar omscholen; dat moe
ten 'gewone' mensen ook. 'In geen enkele sector', zeg
gen daarentegen Van BaarIe en Verrips9, 'kan de pu-
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blieke belangstelling maatgevend zijn voor de artistie
ke en intellectuele waarde van wat werd voortge
bracht, niet op de korte en zelfs niet op de lange 
termijn. Er is muziek, er is poëzie, er is beeldende 
kunst, dans en film , die in kleine kringen van kenners 
en kunstenaars grote invloed had maar het brede pu
bliek niet of nauwelijks bereikte en het ligt in de na
tuur der dingen dat zo iets vaker zal voorkomen. ' 
In deze kwestie dient duidelijk onderscheid te worden 
gemaakt tussen drie dingen, wil de discussie enige hel
derheid krijgen. 
a . Vrijwel alle vormen van podiumkunst zijn voor hun 
voortbestaan volstrekt afhankelijk van overheidssub
sidie. Hier beslist de politiek dus over 'to be or not to 
be'. Anderzijds bestaat deze kunst meestal slechts 
voor het heden, voor het moment van opvoering; als 
er van de zijde van het publiek vrijwel geen belangstel
ling voor is, vervult zij dus vaak ook haar functie niet. 
Is het onredelijk - hoge - kosten daartegen terdege 
af te wegen? 
b. Er zijn ook vormen van scheppende kunst waar
voor geldt dat zij zonder overheidssteun eigenlijk niet 
kunnen bestaan: architectuur, film, 'monumentale' 
scheppende kunst zijn voor hun totstandkoming ge
deeltelijk afhankelijk van een actief opdrachtenbe
leid. Maar omdat deze kunst een blijvender karakter 
heeft, is het denkbaar dat het artistieke oordeel van 
deskundigen in dit geval een doorslaggevende rol 
speelt. Het publiek heeft immers altijd nog de gelegen
heid het kunstwerk in de toekomst wèl te gaan waarde
ren, als het aan die waardering nu ontbreekt. En bo
vendien heeft 'omgevingskunst' het grote voordeel dat 
ook mensen die niet in kunst geïnteresseerd zijn, er wel 
naar moeten kijken - al was het alleen maar omdat ze 
er anders tegenaan lopen. 
c. Tot slot is er dan nog de scheppende kunst waarover 
meestal niet wordt gedacht in termen van 'Er zij 
kunst', maar meer van 'Kunst komt er toch wel' . Ofte
wel de kunsten die niet veel ruimte en materiaal ver
gen, en waarbij de voorwaardenscheppende rol van de 
overheid vooral ligt op het vlak van 'tijd vrijkopen', 
kunstenaars in de gelegenheid stellen (een gedeelte 
van) hun werktijd te bestemmen voor hun artistieke 
bezigheden. Zou het niet voor de hand liggen dat de 
PvdA gezien de nadruk die de partij legt op economi
sche onafhankelijkheid als voorwaarde voor menselij
ke waardigheid en ontplooiing, zich juist op dit punt 
wat meer onderscheidt van andere partijen. Want het 
is waarschijnlijk waar dat die kunst, in elk geval een 
deel daarvan, toch wel zal ontstaan, en dat overheids
subsidie in dit geval geen conditio sine qua non is. 
Maar als wij vinden dat literatuur en muziek van be
lang zijn voor de samenleving, en als wij vinden dat 
mensen voor het werk dat zij verrichten fatsoenlijk ge
honoreerd dienen te worden - dan is subsidie op het 
inkomen van bijvoorbeeld schrijvers een vanzelfspre
kendheid . Dat daarbij over het algemeen de eis bestaat 
van een band met de markt - in het genoemde geval 
via risicodragende uitgevers - vind ik overigens niet 
onredelijk; voor andere kunsten zou een analoge af
zettoets kunnen worden gehanteerd. 10 
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Sponsoring 
Tegen alle malen dat ik hierboven beweerd heb dat 
overheidssubsidie een noodzakelijke bestaansvoor
waarde was, kan iets worden ingebracht: het magische 
woord sponsoring. Ook dat is een onderwerp waarvan 
de PvdA zich terdege moet afvragen of haar opvattin
gen stroken met die van andere partijen. De VVD pro
pageert het verschijnsel tamelijk onbekommerd, ter
wijl bijvoorbeeld de directeur van het Haags Gemeen
temuseum in een artikel in NCR/Handelsblad" ver
twijfeld uitroept: 'Weet de minister dan niet dat mu
sea hun identiteit geheel aan de commercie kunnen 
verliezen, zoals ook musea in Japan en de Verenigde 
Staten laten zien?' 
Sponsoring van kunst gaat in de nabije toekomst een 
veel voorkomend verschijnsel worden, of wij dat nu 
willen of niet. Je hoeft de krant maar op te slaan om 
daarvan elke dag nieuwe voorbeelden te zien : Robeco 
financiert zeer zichtbaar advertenties voor de mu
seumjaarkaart, een bekend fosfaathoudend wasmid
del wil spaarzegels voor de openbare bibliotheek gaan 
aanbieden, en de KLM zal de komende drie jaar het 
Holland Festival sponsoren, tezamen met Kodak Ne
derland, de NS, de Geïllustreerde Pers en PTT Tele
communicatie (wilt u gesponsord worden door een be
drijf dat aan Woensdrecht meewerkt? Principiële 
kunstenaars zullen het nog moeilijk krijgen!) . Voor 
een deel zal het zich ook volstrekt buiten de politiek 
om voltrekken, en alleen al daarom is het weinig zin
vol het principieel af te wijzen. 
Maar het is wel zaak dat de politiek tijdig randvoor
waarden stelt, met name ten aanzien van de vraag in 
hoeverre de overheid haar verantwoordelijkheid voor 
het kunstbeleid mag afschuiven naar het bedrijfsle
ven. Tegen een (mede-)financiering van incidentele 
festivals of manifestaties zullen weinigen bezwaar 
hebben. Maar is het toelaatbaar, bijvoorbeeld, dat het 
Van Abbemuseum in de toekomst een Philips Mu
seum wordt, zoals er ook een Philips Sport Vereniging 
bestaat? Is het acceptabel dat de overheid in de toe
komst tegen de Fondsen voor scheppende kunst zegt: 
zoveel krijg je van ons, meer hebben we niet te beste
den, als je te kort komt zoek je maar een sponsor? Of 
moet de kern van het beleid zijn dat alles waarvan wij 
het waardevol genoeg vinden dat het voor de samenle
ving behouden blijft, niet van sponsoring afhankelijk 
mag worden? 

Conclusie 
De mogelijkheid om een dergelijke maatstaf te hante
ren, impliceert echter dat de politiek dan ook een oor
deel heeft over wat wel en niet waardevol is . Het ge
vaar van de nadruk die Van Baarle en Verrips leggen 
op de rol van de 'raden, fondsen en andere instellingen 
waaraan men het artistiek-inhoudelijk oordeel en 
soms de uitvoering van het beleid moet delegeren', is 
dat de partijen in het parlement al te gemakkelijk hun 
eigen verantwoordelijkheid óók zullen afschuiven 
naar deze organen. Het kan heel aantrekkelijk zijn om 
moeilijke afwegingen daaraan over te laten, met het 
argument dat zij daarvoor breed, deskundig en zorg
vuldig genoeg zijn samengesteld. Maar daarmee zou 

de interne legitimering van overheidszorg voor de 
kunst - waarom hoeveel geld waarheen - steeds on
vindbaarder worden, omdat beleidskeuzen die in we
zen politiek zijn, worden verplaatst naar buitenpoli
tieke organen . 
De vraag hoe het dan verder moet met het verstands
huwelijk tussen kunst en politiek is in de PvdA, en met 
name in SenD, al vele malen aan de orde geweest, 
maar de discussie daarover is nooit uitgemond in con
crete beleidsprioriteiten. Toch zullen zowel de huidige 
financieel-economische situatie als de voorstellen tot 
wet- en regelgeving die binnen afzienbare tijd op het 
terrein van de kunst mogen worden verwacht, dwin
gen tot politieke stellingname. Ik wil zeker niet bewe
ren dat de andere grote partijen meer of beter inzicht 
hebben in de wijze waarop zij kunstbeleid willen voe
ren. Maar het is van twee dingen een: 
- Of er bestaat inderdaad, zoals dikwijls wordt be
toogd, nauwelijks verschil van inzicht op dit terrein 
tussen de grote partijen; en dat betekent in feite dat het 
beleid grotendeels wordt bepaald door de ambtenaren 
en de krachtigste lobby's; 
- Of de PvdA heeft op onderdelen wel degelijk afwij
kende standpunten (dan wel zou afwijkende stand
punten behoren te hebben) en dan wordt het hoog tijd 
dat wij die eens helder formuleren. 

Noten 
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4. Essay geschreven in opdracht van het Amsterdams 

Fonds voor de Kunst, 1986. 
5. NCR / Handelsblad, 20 januari 1987 . 
6. WVC-begroting 1987, Tweede Kamer, 19700. 
7. Hollands Maandblad, januari 1980. 
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9. Socialisme en Democratie, 1985, nr 3. 

10. Die risicodragende rol van het uitgeversbedrijf is overi
gens een van de belangrijkste redenen waarom de litera
tuur zo goedkoop is voor de overheid. In een goed bear
gumenteerd kunstbeleid zou dan ook passen dat diezelf
de overheid van zeer nabij de veranderingen volgt die de 
snelle technologische ontwikkelingen in het drukkers
vak op korte termijn met zich mee zullen brengen . Het is 
heel wel denkbaar dat de goed gesorteerde boekhandel 
- momenteel toch al enigszins in zijn bestaan bedreigd 
- daarmee geheel verdwijnt, dat boeken kortstondig op 
de markt zullen zijn in een beperkt aantal exemplaren, 
en dat de boekenbranche een soort catalogusbedrijf 
wordt: alles is op bestelling leverbaar, ook in zeer kleine 
aantallen . 
Een dergelijke ontwikkeling stelt niet alleen volkomen 
andere eisen aan het kweken van een lezerspubliek (met 
name door de VVD gezien als het belangrijkste onder
deel van het letterenbeleid), maar heeft ook onoverzien
bare gevolgen voor het voortbestaan van de literaire uit
geverijen, die in de huidige situatie nog het gewenste bre
de aanbod garanderen. Wil de overheid niet binnenkort 
de hele literatuur kunnen bijzetten in het Letterkundig 
Museum, dan past het binnen het kunstbeleid aan derge
lijke ontwikkelingen aandacht te besteden . 

11. NCR / Handelsblad, 20 januari '87. 
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ik zie 

geen bos zonder zwijn 
de kolf in mijn hand 
geen berg zonder werk 

(geen vrouw zonder jou) 

ik rang 
schik het wit op papier 
het zwart tot een schaduw 

ik maak 
geen schroef van ijzer 
of salto met schroef 

(een schroef met een schroef) 

jij ziet 

een zwijn op zichzelf 
een berg met of zonder 
eeuwige sneeuw 

de schaduw 
onder je ogen 

et voilà 

de ijzeren man 
in zijn salto mortale 
hij valt voor applaus 
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Signalementen 

Een wetenschappelijke fundering van het 
politiek debat 

Is men geïnteresseerd in het aantal surfplanken in 
Nederland, het aantal bedden in verzorgingstehuizen, 
het aantal geweldsmisdrijven, het aantal uren dat 
mannen aan de huishouding besteden, de gemiddelde 
duur van de werkloosheid bij verschillende groepen of 
de opvattingen over de hoogte van de sociale 
uitkeringen, informatie hierover en over zeer veel 
andere zaken treft men aan in het Sociaal en Cultureel 
Rapport 1986.\ 
Het Sociaal en Cultureel Rapport wordt sinds 1974 om 
de twee jaar uitgebracht door het Sociaal en Cultureel 
Planbureau (SCPB). Men kan het beschouwen als de 
sociaal-wetenschappelijke tegenhanger van het Cen
traal Economisch plan uitgebracht door het Centraal 
Planbureau (CPB). Het biedt een analyse van 
maatschappelijke ontwikkelingen op een breed scala 
van terreinen en van de problemen waarvoor het 
overheidsbeleid zich in het licht van deze ontwikke
lingen gesteld ziet. Naar mijn oordeel levert het 
rapport in zijn huidige vorm een uiterst waardevolle 
bijdrage aan de wetenschappelijke fundering van 
politieke discussies over het overheidsbeleid, waaraan 
tot nog toe wellicht onvoldoende aandacht is besteed. 
Het is onmogelijk om het vijf honderd pagina's 
tellende rapport in kort bestek bevredigend samen te 
vatten. In dit stuk zal ik mij daarom beperken tot een 
algemene karakterisering van het rapport, gevolgd 
door een bespreking van enkele interessante thema 's. 
Tot slot zal ik enige kritische kanttekeningen maken . 

Het Sociaal en Cultureel Rapport bevat een zevental 
sectorale hoofdstukken gewijd aan deelaspecten van 
sociaal en cultureel welzijn: gezondheidszorg en 
maatschappelijke dienstverlening (hoofdstuk 3), 
arbeid (hoofdstuk 4), sociale zekerheid (hoofdstuk 5), 
wonen (hoofdstuk 6), educatie (hoofdstuk 7), vrije 
tijd, media en cultuur (hoofdstuk 8) en justitie en 
strafrechtspleging (hoofdstuk 9). Deze sectorale 
hoofdstukken worden gevolgd door een viertal 
hoofdstukken over problemen van intersectorale 
aard: een hoofdstuk over de gevolgen van hoge werk
loosheid (hoofdstuk 10), een hoofdstuk over culturele 
veranderingen in Nederland (hoofdstuk 11), een 
hoofdstuk over participatie en beleid (hoofdstuk 12) 
en een hoofdstuk over etnische minderheden 
(hoofdstuk 13). Met uitzondering van de hoofdstuk
ken 10 en 12 zijn dezelfde hoofdstukken ook in de 
voorgaande afleveringen van het rapport aan te 
treffen. 
Men heeft geprobeerd om in de overvloedige 

informatie een zekere samenhang aan te brengen door 
in elk hoofdstuk een gemeenschappelijk thema te 
verwerken. Het gemeenschappelijke thema in dit 
rapport is de heroverweging van de relatie tussen 
overheid en samenleving. Aspecten van dit thema zijn: 
deregulering, bezuiniging op overheidstaken, 
privatisering, en decentralisering. 

Kenmerken 
Een aantal kenmerken van het rapport lopen in het 
oog. Het rapport is zowel gebaseerd op eigen 
onderzoek van het SCPB als op een synthese van door 
anderen verricht onderzoek. Een belangwekkend 
kenmerk van het eigen onderzoek is dat het zich over 
een langere termijn uitstrekt (longitudinaal), zodat de 
analyse van trends in gedrag en opvattingen mogelijk 
wordt. Hierbij gaat het om een verscheidenheid van 
enquête-onderzoekingen, zoals het leefsituatiesurvey, 
het tijdsbestedingsonderzoek en het aanvullend 
voorzieningengebruik onderzoek, die met regelmatige 
tussenpozen herhaald worden. Daarnaast wordt 
gebruik gemaakt van secundaire statistieken en van 
enquête-onderzoek - vaak eveneens longitudinaal -
dat door andere (overheids)instanties wordt verricht, 
zoals bijvoorbeeld de slachtofferenquêtes van het 
onderzoeksinstituut van het ministerie van Justitie 
(het WODC) en het woningbehoefte-onderzoek van 
het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening. 
Voor veel enquête-onderzoek geldt dat het slechts een 
momentopname van de sociale werkelijkheid biedt, 
waarvan de betekenis moeilijk valt vast te stellen. Het 
grote voordeel van longitudinaal onderzoek is dat het 
zicht biedt op ontwikkelingen in gedrag en houdingen 
over tijd. Zo is het bijvoorbeeld minder interessant te 
weten hoeveel mensen op een moment tevreden zijn 
met hun inkomen - de meeste mensen willen in 
enquêtesituaties niet bekennen dat ze ontevreden 
zijn -, dan te zien hoe de tevredenheidsscores in de 
loop van de tijd veranderen. Zo is het ook minder 
interessant om te weten wat op een gegeven moment 
de situatie op de woningmarkt is, dan te weten hoe 
vraag en aanbod zich over een bepaalde tijd aan het 
ontwikkelen zijn. De longitudinale dataverzameling 
zoals bevorderd door het SCPB is in dit opzicht ook 
voor het zuiver wetenschappelijk onderzoek van grote 
betekenis. 
Een tweede kenmerk van het rapport is de brugfunctie 
die het vervult tussen de wereld van het academisch 
onderzoek en de wereld van het overheidsbeleid. In 
een periode waarin het beleid van het ministerie van 
Onderwijs en Wetenschappen gericht lijkt te zijn op 
het met de grond gelijk maken van de sociale 
faculteiten en in het bijzonder van sociologische 
opleidingen, illustreert het Sociaal en Cultureel 
Rapport de potentiële waarde van gedegen sociolo
gisch onderzoek voor het beleid. Ook zou het rapport, 
aan de andere kant, mogelijk kunnen bijdragen tot 
een meer nuchtere, empirisch gefundeerde en minder 
modieuze wijze van sociologiebeoefening. 
Een derde kenmerk van het rapport is het gelukkig 
evenwicht dat gevonden is tussen statistieken over 
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feitelijke ontwikkelingen op de verschillende beleids
terreinen - woningvoorraad, geregistreerde crimina
liteit, werkloosheid, immigratie, bezit duurzame 
consumptiegoederen et cetera - en informatie over 
subjectieve houdingen ten aanzien van diverse 
ontwikkelingen. Overigens zij opgemerkt dat veel 
'objectieve' gegevens op hun beurt aan surveys 
ontleend zijn. 

Bevindingen 
Alvorens wat dieper in te gaan op een drietal onder
werpen, wil ik een aantal van de meer interessante 
bevindingen uit het rapport vermelden: 
- de economisch crisis heeft sinds 1980 weinig 
invloed gehad op de ontwikkeling van de consumptie
ve gedrag van individuen. Het bezit van duurzame 
consumptiegoederen is stabiel gebleven, voor 
sommige categorieën zelfs licht gestegen. Hetzelfde 
geldt voor vakantiedeelname en uitgaansgedrag . 
- blijkens slachtofferenquêtes is de stijging van de 
criminaliteit sinds 1983 nagenoeg tot stilstand 
gekomen. Het aantal door de politie geregistreerde 
misdrijven groeit echter in overminderd tempo verder. 
Van 1980 tot en met 1984 steeg bijvoorbeeld het 
slachtofferrisico met tien procent, terwijl de geregi
streerde criminaliteit toenam met 48 procent. Hoe 
deze discrepanties te verklaren zijn, is nog niet geheel 
duidelijk. 
- hoewel zich knelpunten op de woningmarkt 
voordoen, is gemiddeld gesproken de kwantitatieve 
woningnood overwonnen. De door dreiging met 
kraakacties gestimuleerde uitbreiding van de 
jongerenhuisvesting dreigt in de jaren negentig in een 
overschot op dit terrein te resulteren. 
- de geringe verbetering van het economische klimaat 
heeft een omslag in het opinieklimaat van pessimisme 
naar een zeker optimisme bewerkstelligd. 
- de liberalisering van de levensstijl, zet zich blijkens 
opinieonderzoek sinds 1965 gestaag voort. Dit gaat 
gepaard met een geleidelijke deconfessionalisering . 
- mannen en vrouwen lijken voor wat tijdsbesteding 
betreft iets naar elkaar toe te groeien. Vrouwen 
besteden een groter deel van hun tijd dan vroeger aan 
betaalde arbeid, mannen een groter deel van hun tijd 
aan huishoudelijke arbeid. 
- de omvang van de door de overheid gesubsidieerde 
rechtsbijstand is sterk toegenomen. Het aantal zaken 
waarvoor een advocaat is toegevoegd, is de laatste 
twintig jaar verzesvoudigd (meer dan 265.000 zaken in 
1984). Als percentage van het justitiebudget zijn de 
uitgaven voor rechtsbijstand gestegen tot 8,4 procent. 
Opvallend is de mate waarin leden van hogere 
inkomenscategorieën van gesubsidieerde rechtshulp 
hebben weten te profiteren. In het vierde en vijfde 
inkomensquintiel maakt een hoger percentage gebruik 
van gesubsidieerde rechtshulp dan in het onderste 
quintiel. Het hoogste percentage gebruikers treft men 
in het derde quintiel. 
- nieuwe sociale bewegingen en actiegroepen op het 
terrein van milieu, wonen en feminisme zijn veel 
verder geprofessionaliseerd dan hun eigen retoriek 
van spontaniteit doet vermoeden. Via subsidies en 
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overlegorganen hebben zij vaak verrassend sterke 
banden met het overheidsapparaat; een aardige 
illustratie van het fenomeen dat wel eens met de term 
'gesubsidieerde revolutie' is aangeduid . 
Terecht wordt er in het Sociaal en Cultureel Rapport 
veel aandacht besteed aan de problematiek van de 
werkloosheid. Dit thema keert in verschillende 
hoofdstukken terug, onder meer in de hoofdstukken 
over arbeid, sociale zekerheid en etnische minderhe
den. Men constateert dat de werkloosheid in de meest 
recente periode enigszins terug loopt, terwijl de 
werkgelegenheid een zekere groei vertoont en spreekt 
de verwachting uit dat op lange termijn de werkloos
heid als de economische groei doorzet een wat 
dragelijker aanzien zal krijgen. Tegelijkertijd 
constateert men dat de mobiliteit tussen de 
categorieën van werkenden en werklozen aan het 
afnemen is . 

Tweedeling? 
In een interessant, zij het wat wijdlopig geschreven 
hoofdstuk van de hand van W. C. van Ultee wordt 
afzonderlijk ingegaan op de vraag in hoeverre hoge en 
langdurige werkloosheid onoverbrugbare kloven in 
onze samenleving dreigt te veroorzaken . Deze 
problematiek wordt in navolging van Den Uyl wel 
aangeduid met de term ' tweedeling van de 
samenleving'. Anderen hebben het over het ontstaan 
van een maatschappelijke onderklasse. Van Ultee 
geeft de voorkeur aan de meer neutrale maar enigszins 
vage term 'differentiatie' . 
Werklozen hebben het gemiddeld vergeleken met 
werkenden in tal van opzichten slechter. Hun 
gezondheid is minder goed, hun inkomen en hun 
consumptiepeil is lager en zij bezitten minder 
duurzame consumptiegoederen. Hun huisgenoten 
zijn vaker werkloos dan de huisgenoten van 
werkenden en in hun omgeving komt werkloosheid 
vaker voor. Zonder dat de omvang van de verschillen 
precies wordt aangegeven, wordt geconcludeerd dat er 
sprake is van een cumulatie van ongunstige levensom
standigheden. Overigens is er geen sprake van een 
duidelijk afgebakende kloof. De verschillen met 
ongeschoolde werkenden met een laag inkomen zijn 
slechts gradueel. 
Het is opmerkelijk dat over de tijd gezien, de 
ontwikkeling van de relatieve posities geen duidelijke 
negatieve trend vertoont. Van 1977 tot 1981 zijn de 
inkomensverschillen tussen werkenden en werklozen 
niet toegenomen, van 1981-1983 slechts in geringe 
mate. 2 Wat woonomstandigheden betreft zijn de 
werklozen er zowel absoluut als relatief op vooruit 
gegaan. In hun mogelijkheden om op vakantie te gaan 
is daarentegen een verslechtering opgetreden . Voor 
wat betreft het bezit van duurzame consumptiegoede
ren is er Of sprake van nivellering Of van stabiliteit (p. 
209). Ook wat betreft vrije tijdsbesteding en politieke 
participatie kan men uit de statistieken niet conclude
ren, dat zich in Nederland 'two nations ' aan het 
ontwikkelen zijn. 
Van alle vragen in verband met de tweedeling van de 
samenleving is de mobiliteitsvraag de belangrijkste. 
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Als werkloosheid voor individuen slechts een 
tijdelijke zij het onaangename levensfase is, dan is het 
niet zo belangrijk of er grotere of kleine verschillen be
staan tussen werkenden en niet werkenden. Als 
mensen als gevolg van hun achtergrondkenmerken of 
van de achtergrond kenmerken van hun ouders een 
hoge kans hebben om werkloos te worden en eenmaal 
werkloos geworden weinig of geen kans hebben om 
opnieuw aan de slag te komen, dan is het allemaal veel 
ernstiger. Wat dit betreft geven de gegevens van het 
Sociaal en Cultureel Rapport geen enkele reden tot 
opgewektheid. Het aantal werklozen dat langer dan 
een jaar werkloos is, is in 1985 opgelopen tot 407 .000. 
Hiervan zijn 219.000 mensen langer dan twee jaar 
werkloos. Hoe langer men werkloos is , des te kleiner 
de kans dat men weer aan de slag komt. Tevens geldt 
dat des te langer men werkloos is, des te groter de 
verschillen in levenspeil met de werkenden worden. 
Langdurig werklozen gaan in verschillende opzichten 
lijken op mensen die permanent van de arbeidsmarkt 
zijn uitgesloten zoals WAO-ers (zij het dat deze laatste 
groep er qua inkomen beter voorstaat dan werklozen) . 
Een belangrijk deel van de langdurig werklozen 
behoort tot de zogenaamde etnische minderheden. 
Hier is de situatie helemaal alarmerend. De geschatte 
werkloosheidspercentages onder leden van etnische 
minderheidsgroepen - Turken, Marokkanen, Neder
landers van Surinaamse of Antilliaanse afkomst -
varieren van 38 tot 45 procent3 • De recente verbetering 
van de werkgelegenheidssituatie die voor andere 
groepen zoals jongeren en schoolverlaters een daling 
van de werkgelegenheid heeft opgeleverd, is aan de 
leden van de etnische minderheden goeddeels voorbij 
gegaan . Bovendien zijn de werklozen sterk in 
bepaalde stadswijken geconcentreerd. Jammer 
genoeg zijn de hoofdstukken over arbeid, maatschap
pelijke differentiatie en over minderheden onvoldoen
de geïntegreerd. Het zou verhelderend geweest zijn om 
te komen tot een nauwkeurige beschrijving van de 
groep langdurige werklozen, qua samenstelling, 
geografische lokatie, achtergrondkenmerken en 
levenspeil. De resultaten zouden zeker minder 
bemoedigend zijn , dan wanneer men naar de globale 
ontwikkelingen in de statistieken kijkt. 

Inkomensverschillen 
Als onderdeel van het hoofdstuk Culturele Ver
anderingen in Nederland worden ook gegevens 
gepresenteerd over de ontwikkeling van houdingen 
ten aanzien van inkomensongelijkheid. Zoals bekend 
is de periode 1945-1980 in Nederland een periode van 
forse inkomensnivellering geweest. Inkomensverschil
len zijn aanzienlijk verkleind en in het overheidsbeleid 
heeft nivellering een vrij belangrijke rol gespeeld , 
vooral in de jaren zeventig. Dit was in overeenstem
ming met opvattingen van een grote meerderheid van 
de Nederlandse bevolking. Op grond van eigen onder
zoek onder de actieve beroepsbevolking in 1980 con
cludeerde ik elders dat er zich in Nederland een ' nivel
leringsethos' ontiwkkeld had. 77 procent van de 
ondervraagden vond bij voorbeeld in dat jaar de 
inkomensverschillen in ons land te groot. 4 

Soortgelijke resultaten presenteert het Sociaal en 
Cultureel Rapport : 72 procent van de bevolking vond 
in 1980 de inkomensverschillen te groot en gevraagd 
naar de mate waarin de verschillen moesten verande
ren , vond veertig procent dat zij en beetje kleiner 
moesten worden, 36 procent dat zij veel kleiner 
moesten worden. Slechts vijf procent vond dat de 
verschillen groter moesten worden. 
In dit opzicht zou men kunnen stellen dat het denivel
leringsbeleid dat rond 1982 is ingezet en daarna steeds 
openlijker wordt beleden, in gaat tegen de aan het be
gin van de jaren tachtig heersende voorkeuren. Herha
ling van dezelfde vragen in 1981 , 1985 en 1986 geeft 
echter aan, dat de houdingen zich aan de ontwikkelin
gen in het beleid lijken aan te passen. Het percentage 
voorstanders van een beetje of veel kleinere inkomens
verschillen is in 1985 gedaald tot 61 procent en in 1986 
zelfs tot 57 procent. Het SCPB concludeert dat zich 
van 1981 tot en met 1985 een tendens ten gunste van 
grotere sociaal-economische verschillen aftekent. 
Deze conclusie is slechts ten dele terecht, omdat de 
groep die het meest toeneemt , die is van de mensen die 
geen verandering wensen. Het aandeel van deze groep 
neemt toe van negentien tot 31 procent. Het percen
tage voorstanders van een beetje of veel grotere ver
schillen bedraagt in 1986 niet meer dan elf procent. 
Niettemin is de tendens van een verminderende voor
keur voor nivellering in de SCPB data herkenbaar. 
Vreemd genoeg wijst een zeer recent onderzoek weer 
op een hoger percentage voorstanders van nivellering. 
Volgens Berting c.s. vond 69 procent van de onder
vraagden in februari 1987 de verschillen in ons land te 
groot. s-Nadere analyse van deze tegenstrijdige resulta
ten is gewenst. 
Intrigerend is het feit dat herverdeling van bezit zowel 
in 1980 als in 1986 veel minder voorstanders heeft dan 
herverdeling van inkomens, hoewel de ongelijkheid 
van bezit groter is dan de ongelijkheid van inkomens. 
Ik vermoed dat dit te maken heeft met het feit dat de 
meeste mensen zich nauwelijks een voorstelling kun
nen maken van de vermogensverdeling. 
Zoals het SCPB opmerkt, zijn ondanks de vermin
derde voorkeur voor nivellering de opvattingen over 
sociale uitkeringen in de meest recente periode meer 
positief geworden. 64 procent van de ondervraagden 
is van mening dat de sociale uitkeringen in geen geval 
minder mogen worden, tegen 53 procent in 1980, 43 
procent vindt dat sociale uitkeringen (sterk) moeten 
stijgen (in 1980 21 procent) . Natuurlijk moet men 
hierbij in de overwegingen betrekken dat de uitkerin
gen sinds 1980 aanmerkelijk verlaagd zijn . Wat de op
vattingen over ongelijkheid in het algemeen ook zijn, 
men lij kt te vinden dat er ten aanzien van het korten op 
uitkeringen een grens bereikt is; dat men in dit opzicht 
niet verder meer mag gaan . Ook zijn in deze periode de 
opvattingen over werklozen en arbeidsongeschikten 
positiever geworden. Er treedt een zekere gewenning 
aan werkloosheid op en men is minder geneigd om de 
werkloosheid aan de individuen te verwijten. Conclu
derend kan men stellen dat het voor Nederland ken
merkende nivelleringsethos door de economische cri
sis en gestegen werkloosheid is verzwakt. Het is echter 
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zeker niet 'omgeslagen in een voorkeur voor denivelle
ren of voor een drastisch afbouwen van de verzor
gingsstaat. 

Overheid en samenleving 
Het derde thema waaraan ik wat uitvoeriger aandacht 
zou willen besteden is dat van de relaties tussen de 
overheid en de private sector. Het Sociaal en Cultureel 
Rapport onderscheidt om precies te zijn vier sectoren: 
de overheidssector, de marktsector, de non-profit sec
tor en de huishoudelijke sector. Deze vierdeling is niet 
altijd even verhelderend. De non-profit sector is een 
onderdeel van de overheidssector zij het dat de finan
ciering wat anders verloopt. De huishoudeHjke sector 
is een vage categorie. Als men aan individuele huizen
bezitters denkt, dan is de huishoudelijke sector onder
deel van de private sector . Als men aan huishoudens 
als consumenten denkt, dan hebben deze zowel met de 
collectieve als met de private sector te maken. Slechts 
wanneer men aan huishoudens denkt als produktieve 
eenheden, die taken kunnen vervullen die anders door 
de overheid of door de markt vervuld kunnen worden 
- bejaardenzorg, ziekenzorg, onderhoud eigen wo
ning, dienstverlening - heeft het zin om de huishou
delijke sector als een afzonderlijke sector te onder
scheiden. 
Het thema van de relatie tussen overheid en samenle
ving keert in bijna elk van de hoofdstukken terug. De 
optiek is die van de wenselijkheid van een zeker terug
treden van de (centrale) overheid. Enerzijds wordt er 
in het rapport aandacht besteed aan feitelijke ontwik
kelingen anderzijds aan de voor- en nadelen van di
verse beleidsopties op dit terrein. Bij het hoofdstuk 
over sociale zekerheid worden tal van beleidsalterna
tieven besproken waarin er een basisvoorziening gebo
den wordt via de collectieve sector en burgers zich 
voor het meerdere particulier kunnen verzekeren. Bij 
de discussie over sociale voorzieningen gaat het over 
de vraag in hoeverre voorzieningen als verpleging en 
verzorging, bejaardenzorg, informele hulp meer dan 
voorheen door huishoudingen op zich genomen kun
nen worden. Tevens komt in dit deel de privatisering 
van de gezondheidszorg aan de orde. In het hoofdstuk 
over wonen wordt de verschuiving naar eigen-woning
bezit behandeld. In het intersectorale hoofdstuk over 
participatie en beleid komen deze thema's terug. Met 
name wordt ingegaan op het streven naar deregule
ring, privatisering en decentralisering. 
De conclusies in zijn uiterst belangwekkend. Als men 
kijkt wat er feitelijk aan deregulering en privatisering 
is gerealiseerd, dan zijn de resultaten erg bescheiden. 
Hier en daar is het aantal regels wat verminderd en zijn 
overbodige (en niet meer functionerende) adviesorga
nen opgeven. Op andere terreinen zoals de sociale ze
kerheid en het onderwijs neemt de regeldichtheid nog 
steeds verder toe. Privatisering verkeert nog in de sfeer 
van onderzoek en principebesluiten. Decentralisatie 
komt met enkele uitzonderingen nauwelijks op gang. 
Nog opmerkelijker is de verwachting uitgesproken in 
het rapport dat er van een drastisch terugtreden van de 
overheid ook in de toekomst geen sprake zal zijn. De 
analyse van de problemen die optreden bij privatise-

166 

ring van ziektekostenverzekeringen staat hier model 
voor wat zich ook elders kan voordoen. Privatisering 
van ziektekostenverzekeringen brengt twee proble
men met zich mee: zelfselectie en selectie. Gezondere 
mensen zullen zich minder verzekeren dan ziekere men
sen en particuliere verzekeraars zullen minder geneigd 
zijn om risicogevallen te verzekeren. Indien de over
heid zich verantwoordelijk blijft voelen voor een ade
quaat niveau van gezondheidszorg, dan impliceert pri
vatisering tevens toenemende regelgeving van de pri
vate sector. Iets soortgelij ks treedt op bij de sociale ze
kerheid, de woningtoedeling en de mediawetgeving. 
Het Sociaal en Cultureel Rapport concludeert: 'De tot 
nut toe geëffectueerde veranderingen hebben een be
perkte reik wijdt gehad. De twijfel over de realiseer
baarheid van de veelomvattende bestuurlijke hervor
mingen lijkt de laatste jaren gegroeid' (p. 425). In 
plaats van ' eenvoudige 'wisselingen van model' pleit 
het SCPB voor innovatieve combinaties tussen over
heidssferen, commerciële sferen en informele en huis
houdelijke sferen. 

Kanttekeningen 
Ondanks mijn positieve beoordeling van het Sociaal 
en Cultureel Rapport zijn ook een aantal kritische 
kanttekeningen mogelijk. In de eerste plaats zou het 
rapport kunnen winnen bij een systematisch vergelij
kende benadering, waarbij zowel voorzieningenni
veaus, uitgavenniveaus als feitelijke ontwikkelingen 
met die in andere landen vergeleken worden. 6 Dit zou 
het perspectief op eigen problemen verruimen, meer 
inzicht geven in de aard en ernst van de aangesneden 
problematiek en de beleidsopties verruimen. Ook zou 
het kunnen bijdragen tot een verbetering en standaar
disering van registratietechnieken en definities . 
In de tweede plaats moet gewezen worden op het ge
vaar van monopolisering van beleidsgericht sociaal 
wetenschappelijk onderzoek door instanties zoals het 
SCPB. Het SCPB is een ware onderzoeksfabriek ge
worden met een ruim budget tot zijn beschikking. Het 
gevaar dreigt dat het het onafhankelijk academisch 
onderzoek verdringt, zoals bijvoorbeeld op het terrein 
van criminologisch onderzoek goeddeels door het 
WODC is gebeurd. (Dit is overigens mede veroorzaakt 
door het tekort schieten van criminologisch onder
zoek door academische criminologen in Nederland.) 
Hoewel in de inleiding van het rapport de onafhanke
lijkheid van het SCPB wordt benadrukt - en deze ook 
in grote delen van het rapport wordt gerealiseerd - is 
een zekere 'beleidsgevoeligheid' het rapport niet 
vreemd. Dit geldt bijvoorbeeld voor het uiterst om
zichtig geschreven hoofdstuk over 'educatie' (lees on
derwijs), dat hier en daar de trekken van een ministe
riële beleidsnota vertoont. 
Ik heb mij overigens verbaasd over de mededeling dat 
de personeelsinzet per leerling in het kleuter- en het la
ger onderwijs is toegenomen. Hoe dit te rijmen valt 
met de gestaag stijgende klassengrootte aldaar, is mij 
niet duidelijk. Het zou kunnen dat bij de personeelsin
zet ook het personeel van het sterk uitgedijde apparaat 
van schooladvies-, begeleidings- en nascholings
diensten is meegerekend. 
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In het algemeen dreigt het zicht op ontwikkeling van 
urgente maatschappelijke problemen soms in een te
veel aan doorsnee statistieken over de gehele bevol
king verloren te gaan. Zo wordt in een goedmoedige 
paragraaf over de toenemende aanvaarding van 
buiten-parlementaire acties, de toenemende gewelda
digheid van de kraakbeweging en het feit dat deze sa
men met de opkomst van rechts-racistische partijen 
wellicht de grootste bedreiging van de vreedzame orde 
in de grote steden is geworden geheel buiten beschou
wing gelaten. Of, om een ander voorbeeld te noemen, 
het interessante feit dat de inkomensniveaus en con
sumptiemogelijkheden van werkenden en werklozen 
niet drastisch uit elkaar gegroeid zijn, verhult het ont
staan van schrijnende vormen van nieuwe armoede bij 
specifieke subgroepen. Ook geldt dat de discussie over 
inkomens- en werkgelegenheidsontwikkelingen on
voldoende benadrukt hoezeer de problemen soms re
gionaal in bepaalde gebieden of stadswijken gecon
centreerd zijn. Dit wordt overigens enigszins rechtge
zet in het hoofdstuk over 'minderheden', waar derge
lijke concentraties goed behandeld worden. 
Een laatste - overigens niet makkelijk te vervullen -
wens is die van meer aandacht voor de relaties tussen 
ontwikkelingen in de economische sfeer en ontwikke
lingen in de sociaal-culturele sfeer. Mede als gevolg 
van de taakverdeling tussen het SCPB en het CPB, 
handelt het Centraal Economisch Plan over economi
sche ontwikkelingen, terwijl het Sociaal en Cultureel 
Rapport zich overwegend beperkt tot de verdeling van 
welzijn. Hierbij wordt de economische ontwikkeling 
als een gegeven beschouwd, waarvan de sociale gevol
gen geanalyseerd kunnen worden en welke als een 
randvoorwaarde dient voor het te voeren beleid. Wat 
onderbelicht blijft is een analyse van de betekenis van 
maatschappelijke ontwikkelingen en van verschil
lende beleidsopties voor een efficiënt functioneren 
van de economie en voor de vooruitzichten van econo
mische groei op langere termijn. Bij dergelijke relaties 
kan men zowel denken aan het effect van beleidsalter
natieven op de totale omvang van de overheidsuitga
ven en via deze op de economische ontwikkeling, aan 
de effecten van diverse beleidsmaatregelen op de 
hoogte van de belasting- en premiedruk, aan de effec
ten van het onderwijsbeleid op economische ontwik
keling, maar ook aan meer gedetailleerde analyses van 
de invloeden van verschillende beleidsalternatieven op 
het gedrag van economische subjecten. Ik ben mij er
van bewust dat dit een moeilijke opgave is. Het ware te 
overwegen om ooit in het Sociaal en Cultureel Rap
port een 'intersectoraal hoofdstuk' op te nemen met 
als thema de relaties tussen het Centraal Economisch 
Plan en het Rapport. 
De hier gemaakte kanttekeningen doen op geen enkele 
wijze afbreuk aan mijn waardering voor het Sociaal en 
Cultureel Rapport. Het sociaal en Culturele Planbu
reau heeft een indrukwekkend prestatie geleverd . Het 
is erin geslaagd om zeer veel informatie over proble
men en ontwikkelingen in de Nederlandse samenle
ving te verzamelen, te analyseren en overzichtelijk en 
leesbaar te presenteren. 
Mocht onze samenleving onverhoopt aan haar eigen 

problemen bezwijken, dan zou zij dat op zeer goed ge
documenteerde wijze doen. In elk geval zou niemand 
zich op een tekort aan informatie kunnen beroepen. 
(Eddy Szirmai) 

Noten 
1. Sociaal en Cultureel Planbureau, Sociaal en Cultureel 

Rapport 1986, Den Haag, Staatsuitgeverij, 1986 (500 
pp.). 

2 . Overigens wijzen de meest recente, nog niet in het rapport 
verwerkte, gegevens over inkomensontwikkelingen in de 
richting van een verdere toename van de verschillen. Zie 
C.A. de Kam en E.J. Pommer, De ontwikkeling van de 
maatschappelijke ongelijkheid, in: Economisch Statisti
sche Berichten, 72ejrg. nr. 3595,25-2-1987, pp. 180-186. 

3. Voor Surinamers dateren de meest recente schattingen uit 
1981 . Zie Sociaal en Cultureel Rappr . 1986, op. cit., p. 
459. 

4. A. Szirmai , lnequality Observed. A Study of Attitudes 
towards lncome lnequality, Groningen, Dissertatie, 
1986, p . 100. 

5. J . Berting, A.J . Steijn en M.C. de Witte, De herontdek
king van de individuele prestatie, in: Economisch Sta
tistische Berichten, 72e jrg. , nr. 3593, 25-2-1987, pp. 
187-190. 

6. Cf. P . Flora and A.J. Heidenheimer eds. , The Develop
ment of Welfare States in Europe and America, New 
Brunswick, N.J . Transaction lnc., 1982. 

Boeken 

De wereld 'doordringen met geest' 

C.H. Wiedijk bespreekt: 
Johan S. Wijne, Stuu! Wiardi Beckman: patriciër en 
sociaal-democraat, Amsterdam/ Brussel, Thomas 
Rap, 1987. 

Nu de levensbeschrijving van Beckman verschenen is, 
beschikken we over biografische studies van vier so
ciaal-democraten die een belangrijke rol hebben ge
speeld bij de omvorming van de Sociaal-Democrati
sche Arbeiders Partij in een als progressief bedoelde 
volkspartij: de Partij van de Arbeid. Den Uyl wees er 
bij de presentatie van Wijne 's boek terecht op dat onze 
belangstelling voor en onze kennis over die transfor
matie in de jaren dertig steeds groter worden. 
Tot in de jaren vijftig was Sam de Wolf! de enige voor
aanstaande sociaal-democraat volgens wie het werke
lijke ontstaan van de 'Partij van de Arbeid avant la let
tre' in 1933 plaatsvond. Het lijkt wel of hij in de jaren 
tachtig enige steun voor die stelling begint te krijgen. 
Het is immers een feit dat alle biografen gezocht heb
ben naar typeringen die recht doen aan de rol die hun 
helden Boekman, Drees, Vorrink en Wiardi Beckman 
in het transformatieproces van SDAP naar PvdA in de 
jaren dertig hebben gespeeld. Jansen en Rogier ge-
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bruiken voor Boekman toch nog het woord reformist, 
Van Wijnen voor Drees de term democraat, Vorrink 
wordt gezindheidssocialist genoemd en Johan Wijne 
ziet Wiardi Beckman als 'kroonprins'. Dat tegenstan
ders van de sociaal-democratie oud-partijvoorzitter 
Jan Oudegeest eens 'koning' hadden genoemd, die 
weg moest omdat hij 'te lang reeds' vorst geweest was, 
is wel bekend maar Wij ne doelt zonder enige twijfel op 
de tweeënzestigjarige Albarda, tot augustus 1939 de 
voorzitter van de Tweede-Kamerfractie en politiek lei
der van de SDAP. 
Hèm zou, suggereert Wijne, Wiardi Beckman opvol
gen. Maar was dat wel zo? Feit is namelijk dat in 
augustus 1939 Drees Albarda opvolgde. Hier raken we 
een zwakkere kant van Wijnes vlot geschreven en 
boeiende biografie. Wiardi Beckman was en bleef 
hoofdredacteur van de dagbladen van De Arbeiders
pers. 
Wijne noemt Wiardi Beckman - in de ondertitel van 
zijn boek - ook patriciër. Dit niet bij wijze van meta
foor, maar als een letterlijk bedoelde aanduiding. Wàs 
Beckman een patriciër? Zijn vader was arts en zijn 
moeder de dochter van een hoogleraar in de theologie. 
Doet het er eigenlijk wel iets toe dat Beckman 'als pa
triciër' voor de arbeidersbeweging koos? Juist door 
het beklemtonen van Beckmans 'deftige' afkomst, 
verwaarloost Wij ne mijns inziens in zijn boek het ef
fect dat eens door Nescio is beschreven: de reactie van 
de gewone man op de markt in de Amsterdamse Dap
perst raat die geïrriteerd wordt door 'de rijkdom die 
aaltjes komt kopen'. Rijken, voegen wij eraan toe, die 
vaak maar al te spoedig weer de voorkeur geven aan 
hun eigen spijzen. 
Want dat wordt door Wij ne wel duidelijk gemaakt: 
Beckman voelt na 1934 niet veel meer voor de SDAP
oude stijl. Hij wil een leidende positie in een voor
uitstrevende volkspartij. Drees heeft er na de Tweede 
Wereldoorlog terecht op gewezen dat Vorrink 'zijn 
grootste verwachtingen' in dit verband had gebouwd 
op 'zijn beste vrienden als Wiardi Beckman en Eijk
man'. De theoloog Eijkman was ook al zo'n 'patri
ciër'. De Partij van de Arbeid moest dan ook wat an
ders worden dan die SDAP. Daarom zegt Wijne dat 
Wiardi Beckman, als hij uit het concentratiekamp Da
chau was teruggekomen, de leider van de Partij van de 
Arbeid was geworden en dat er onder die leiding een 
andere Partij van de Arbeid zou zijn ontstaan ... Wij
ne geeft weliswaar toe dat het 'de historicus' eigenlijk 
niet past te speculeren, maar doet 'desondanks' deze 
uitspraak. 
Het lijkt me niet aannemelijk. Waarom zou Beckman 
na terugkeer Schermerhorn of Drees hebben verdron
gen? Of Vorrink? Of Van der Goes van Naters? Was 
hij werkelijk zo'n belangrijk man die, zoals Wijne 
schrijft, in staat was de oorzaken van het politieke iso
lement van de SDAP binnen die partij zelf weg te ne
men? Pregnanter: was hij eigenlijk de belangrijkste 
van degenen die dat konden? 

Feiten 
Om deze vraag te beantwoorden moeten we afdalen 
naar het niveau van de feiten. Wiardi Beckman was 
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geen lid geworden van de zogenaamde Herzienings
commissie van de SDAP in 1933. Waarom niet? Wijne 
geeft daarover duidelijkheid: Beckman was te jong. 
Volgens Wijne was het rapport van de Herzienings
commissie toch een 'mislukking' (pp. 102; 107). Maar 
Albarda (en Jansen en Rogier) spreken later van een 
'prelude' op het beginselprogram van 1937. De Wolff 
ziet het Herzieningsrapport zelfs als het begin van de 
Partij van de Arbeid in materiële zin. Vooral de door 
Albarda geformuleerde 'Slotbeschouwingen' (waar
van slechts drie van de veertien commissieleden zich 
distantieerden) ademen een geest die volstrekt ingaat 
tegen de opvattingen van het Leidse partijprogram 
van 1912. Op p. 63 van het rapport staat letterlijk: ' Al
le wetenschappelijke en technische voorbereidingen 
zijn onvoldoende wanneer de beweging, die het socia
lisme wil verwezenlijken, niet vervuld is van een diep 
gemeenschapsgevoel en 'n grote offervaardigheid en 
wanneer niet deze socialistische gezindheid (cursive
ring, CHW), in de beste betekenis van het woord, bij 
de jeugd tot sterke ontwikkeling wordt gebracht.' 
Ik denk dat Evert Vermeer na de Tweede Wereldoor
log de plank raak sloeg toen hij na de dood van Vor
rink diens verhouding met Wiardi Beckman besprak. 
, De socialistische arbeidersbeweging,' zo citeerde Ver
meer Vorrink, 'zal het kapitalisme overwinnen ( ... ) 
door de kracht van de gezindheid van haar aanhan
gers.' Vanuit die gedachte, aldus Verrneer, streed hij 
met zijn vriend Stuuf Wiardi Beckman voor het nieu
we beginselprogram van de SDAP, dat in 1937 tot 
stand kwam. 
Het is jammer dat Wijne, die goed thuis is in het ar
chief van de SDAP, geen aandacht heeft besteed aan 
het belang van de Eenentwintig stellingen en aan de 
Op- en aanmerkingen die Vorrink als lid van de Her
zieningscommissie in 1933 formuleerde en die voor 
een groot deel door Albarda zijn overgenomen. Beck
man bewonderde Vorrink nu eenmaal méér, terecht of 
ten onrechte, dan Wij ne dat doet. Als Wijne op p. 101 
schrijft: 'Hoe Vorrink en Wiardi Beckman elkaar heb
ben leren kennen is niet te achterhalen ... ' , dan vergist 
hij zich. Ze ontmoetten elkaar niet op zomaar 'een in
ternationaal pinksterfeest van socialistische jonge
ren', maar op het door Vorrink persoonlijk georgani
seerde 'wereldjeugdfeest' van de Socialistische Jeugd
internationale in de Amsterdamse Watergraafsmeer. 
Beckman schreef daarover een enthousiast artikel 
(naar we mogen aannemen op verzoek, in ieder geval 
met instemming van redacteur Vorrink) in Het Jonge 
Volk van 11 juni 1926. Het Jonge Volk waarin de jon
ge Beckman nog heel lang zal publiceren, zoals Wijne 
in zijn boek heel duidelijk laat uitkomen. 
Wijne heeft niet kunnen achterhalen waarom Beck
man niet onmiddellijk na het aannemen van het nieu
we partij program van 1937 een toelichting heeft ge
schreven. Maar hij legt ook niet uit waarom Vorrink 
dat wèl deed in een boekje dat Bart Tromp (als eerste) 
ronduit klassiek heeft genoemd . Wijne zegt dat Vor
rink zijn toelichting in 1941 schreef. Maar op 10 mei 
1940 was het zetsel van Een halve eeuw beginselstrijd 
al klaar. Hij zegt dat het pas na de oorlog uitkwam. 
Maar het werd in 1941 (al in de zomer?) door Johan 

Sch
mei 
Ofl 
boe 
den 

Vra 
On< 
beel 
voo 
sari 
van 
SDi 
in 
ken 
vee 
Wil 
ter I 
ne , 
niet 
zeil 
daa 
niel 
zoc 
ma 
lui 
zer 
om 
stel 
Vo 
ze 1 
W, 
ar, 
me 
(eil 
res 
val 
the 
raa 
hal 
tOf 

me 
'df 
res 
nie 
'd, 
kn 
Te 
tis, 
Dl 
éél 
Df 
W 
re! 
Ve 
dr' 
ge 
hij 
Kr 
m; 
ku 
va 



Scheps' Op Korte Golf uitgegeven, met openlijke ver
melding van de namen van auteur en van de uitgever. 
Of het 'mosterd na de maaltijd' was? Misschien. Het 
boekje is nog steeds actueel, het zijn tenslotte 'over
denkingen over verleden en toekomst' . 

Vragen 
Ondanks onjuistheden (Het Jonge Volk, bijvoor
beeld, was geen kaderblad, maar het gewone blad 
voor de AJC'ers; Drees was geen gedelegeerd commis
saris van De Arbeiderspers; een grondwetswijziging 
van 1920 heeft niet bestaan; in 1918 behaalde de 
SDAP niet negen, maar zeven (22 - 15) zetels meer dan 
in 1913; enzovoorts), is Wijnes biografie toch een 
kernachtig en goed geschreven boek over de jonge, 
veelbelovende sociaal-democraat Herman Bernard 
Wiardi Beckman die zijn strijd tegen de Duitse bezet
ter met de dood heeft moeten betalen. Zo schrijft Wij 
ne op p. 141: 'Zoals hij zich met die rechtlijnigheid 
niet kon voorstellen dat redacteuren van Het Volk niet 
zelfstandig konden beseffen wat er aan de hand was en 
daar nog advies en leiding bij nodig hadden, zo kon hij 
niet zien dat degenen die hij in de loop van 1940 be
zocht wel eens bij zichzelf wilden overwegen op welke 
manier zij principieel konden zijn.' 
Juist door die kernachtigheid prikkelt Wijne zijn le
zers tot vragen die zeker de moeite waard zijn. Waar
om liet Beckman na de capitulatie Het Volk in de 
steek? Gaven de abonnees die na 15 mei 1940 bij Het 
Volk wegliepen werkelijk Beckman gelijk? Of waren 
ze bang als sociaal-democraat herkenbaar te zijn? 
Wat heeft Beckman bezield om zijn toespraak op de 
Grebbeberg ter herdenking van de gevallenen in de 
mei-dagen van 1940 te houden? Waarom moest een 
(eigenlijk afgekeurde) reserve eerste-luitenant bij het 
reserve-personeel der Landmacht dat doen en niet één 
van de hogere beroepsofficieren, bijvoorbeeld Ma
thon, of één van de Van Voorst tot Voorsten of gene
raal Winkelman zelf, die immers jarenlang salaris 
hadden ontvangen en wier vak het was om dergelijke 
toespraken te houden? Hoe heeft hij de zin uit zijn 
mond kunnen krijgen dat de Nederlandse weermacht 
'de moed en de organisatie van de tegenstander wist te 
respecteren'. Dat volgens hem - die zin noemt Wij ne 
niet - de weermacht en het Nederlandse volk baden 
'dat God' aan de nabestaanden van de gevallenen 'de 
kracht mocht geven om hun zware smart te dragen'. 
Terwijl hij duldde dat officieren van het Duitse fascis
tische leger, in zijn bijzijn, kransen legden namens het 
Duitse opperbevel, aldus Het Volk, één op de Duitse, 
één op de Nederlandse graven. 
De toespraak op de Grebbeberg betekende niet dat 
Wiardi Beckman na 20 mei 1940 de Duitsers uit 
respect blééf ontzien. Samen met, onder anderen, 
Vorrink 'voerde hij oorlog' (p . 138) tegen de onder
drukkers. Hij werd gearresteerd, en in kampen gevan
gen gehouden. In 1945 kwam hij in Dachau om, nadat 
hij bij het helpen van zieken tyfus had opgelopen . 
Kroonprins of niet, Wij ne heeft zeker duidelijk ge
maakt dat Beckman een belangrijke rol zou hebben 
kunnen spelen bij de vorming van een, van de Partij 
van de Arbeid zoals zij in 1946 is ontstaan. Maar de bi-

ografie laat toch ook verschillende mogelijkheden 
open: historicus, uitgever, opnieuw hoofdredacteur, 
Kamerlid, minister? De uit het concentratiekamp 
Sachsenhausen teruggekeerde Vorrink heeft gemerkt 
hoe uiterst moeilijk het verwerven van die laatstge
noemde functie wel was . Voor koningin Wilhelmina 
bleek niet zozeer (eventueel) gebrekkig denken en 
schrijven een beletsel voor een benoeming tot minis
ter, maar wel het feit dat Vorrink gescheiden van zijn 
vrouw leefde. Hoe serieus moet in dit verband de bio
graaf van Wiardi Beekman de twee brieven betreffen
de Beckmans persoonlijk leven nemen, die in het ar
chief-Vorrink liggen? Of zijn die voor een reconstruc
tie van Beckmans loopbaan in de sociaal-democrati
sche beweging werkelijk niet van belang? 
Een opmerking tot slot. Wijne legt niet uit hoe het 
komt dat juist sociaal-democraten als Wiardi Beck
man, die de wereld willen 'doordringen met geest' (p. 
98), na verloop van tijd toch genoegen nemen met de 
algemene geest van de maatschappij die zij in hun jon
ge jaren juist wilden veranderen. Ik raad 'desondanks' 
alle in de geschiedenis van de sociaal-democratie geïn
teresseerden aan Johan Wijne's mooie boek, dat ook 
uiterlijk (een kleinzoon van Beckman verzorgde de ty
pografie) aan hoge eisen voldoet, te lezen. 

C.H. Wiedijk is historicus. 

Arthur SchIesinger, historicus en intellectueel 

Rob Kroes bespreekt: 
Arthur M. Schlesinger, Jr., The Cycles of American 
History, Boston, Houghton Mifflin Company, 1986. 

Schlesingers nieuwe boek is een verzameling van veer
tien essays, losjes gegroepeerd rond het thema van cy
clische bewegingen in de Amerikaanse geschiedenis . 
Vele ervan zijn bewerkingen van vroeger gepubliceer
de teksten. Door deze grepen uit ouder werk stelt het 
boek de lezer in staat zich een beeld te vormen van te
rugkerende thema's en belangstellingen in het oeuvre 
van Schlesinger. Ook als het niet met zoveel woorden 
om cycli gaat, is Schlesinger uit op de vaststelling van 
historische ritmen en fasen, die de wisselende gedaan
ten bepalen van terugkerende thema's uit de Ameri
kaanse geschiedenis. Het betreft vaak paarsgewijs ge
ordende thema's, die in hun onderlinge spanning de 
af~isseling in het geschiedbeeld bepalen. Soms giet 
Schlesinger de tegenstelling in bewoordingen die zo 
oud zijn als de Amerikaanse geschiedschrijving, wan
neer hij bijvoorbeeld Jeffersonianisme en Hamiltoni
anisme als polen tegenover elkaar stelt, soms in be
woordingen die pas recent in zwang zijn geraakt onder 
Amerikaanse historici, zoals bij de tegenstelling tus
sen republikeinse deugdzaamheid en corruptie. 
Maar hoe de tegenstellingen ook precies luiden, zij 
hebben alle iets gemeen. Of het nu gaat om messia
nisme tegenover realisme, conservatisme tegenover li
beralisme, algemeen belang tegenover particulier be
lang, interventionisme tegenover isolation'isme, Schle
singer brengt ze steeds in verband met de fundamente
le tegenstelling tussen ideologie en pragmatisme. AI in 
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zijn eerste hoofdstuk, legt hij uit dat de spanning tus
sen experiment en voorbestemming, tussen pragma
tisme en ideologie, de motor van de Amerikaanse ge
schiedenis heeft gevormd. Aansluitend op recente 
analyses van Amerika's Puriteinse erfdeel, en van de 
invloed van Europese denkers over bloei en verval van 
republieken, laat hij zien hoe sinds de 'founding fa
thers' het Amerikaanse nationale bewustzijn geslin
gerd heeft tussen een besef van historische uitverko
renheid, een optimistisch (en naïef) vooruitgangsge
loof, en een pessimistisch besef van de feilbaarheid en 
het precaire karakter van Amerika's experiment in de
mocratisch zelfbestuur. De scepsis, besloten in het 
laatste standpunt, heeft Amerika er steeds weer voor 
behoed zich al te lang te laten verblinden door het 
ideologisch vuur van het eerste, en heeft het steeds 
weer teruggeleid naar het pragmatisme van het experi
ment. Ongeacht de ideologische uitslagen van de ba
lans, in binnen- of buitenlandse politiek, het pragma
tisme heeft steeds als een magnetisch centrum ge
werkt, een punt van terugkeer na iedere uitslag. 
In dat magnetisch centrum vindt Schlesinger zijn eigen 
standpunt, als beschouwend historicus, en als kritisch 
intellectueel. Niet voor niets heet een van zijn meest 
bekende boeken, historische studie en politiek mani
fest tegelijkertijd, The Vital Center. Zoals de onderti
tel van dat boek uit 1949 aangaf - Our Purposes and 
PeriIs on the Tightrope oj American Liberalism -
deelde Schlesinger het oude besef van de 'founding fa
thers' dat het een precaire positie betrof, een vinken
touw gespannen tussen ideologische extremen. Een 
dergelijke centrumpositie is op zich niet zonder inter
ne spanning. Zij mengt ingrediënten die zich rechts en 
links van dat centrum bevinden: de scepsis jegens 
ideologische vervoering ontleent zij aan een conserva
tieve habitus, de keuze voor een Amerikaans 'libera
lism' met zijn maatschappelijk engagement geeft haar 
een linkse signatuur. 
Rond die positie voltrekken zich de cycli van de Ame
rikaanse geschiedenis. In de binnenlandse politiek 
zien we perioden in het teken van gezamenlijke natio
nale inspanning afgewisseld met perioden van een te
rugtrekking in de sfeer van de particuliere belangen. 
In de buitenlandse politiek is er een soortgelijke afwis
seling: een Amerika dat zich missionair manifesteert, 
met een besef van nationale roeping op het wereldto
neel, afgelost door een Amerika, terugkerend tot 'bu
siness as usual' ,in een ontnuchterde afweging van na
tionaal belang en machtspolitieke verhoudingen. 
Speciaal in zijn tweede hoofdstuk probeert Schlesin
ger deze waarneming van cycli een zekere theoretische 
strakheid te geven. Elke cyclus zou zo'n dertig jaar du
ren, en een fase kennen van inzet voor een 'public pur
pose', gevolgd door de vermoeide terugtocht op een 
politiek in het teken van het 'private interest'. Elke fa
se genereert de tegenkrachten die de volgende in het le
ven roepen en de cycli gaande houden. De aflossing 
van politieke generaties, die hun politieke rijpheid be
reikten tijdens één fase en zich opmaken voor een af
lossing van de politieke wacht tijdens een volgende fa
se, voegt een verklarend element aan de cyclische theo
rie toe. De fasering is zodanig gekozen dat er voor De-
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mocraten als Schlesinger in deze moeilijke Reagan-ja
ren hoop gloort. De woordspeling is in het Duits en 
Nederlands al vele malen gemaakt: na Reagan komt 
zonneschijn. 
Natuurlijk hebben vele recensies er al op gewezen dat 
andere auteurs andere cycli, van andere duur, en rond 
andere thema's, hebben herkend. Schlesinger zelf be
handelt er enige, waaronder die van zijn vader, even
als Jr. een beroemd Amerikaans historicus. Maar een 
noemt hij er niet, al gebruikt hij er wel de bewoordin
gen van: de misschien wel klassieke cyclische theorie 
van Richard Hojstadter uit de vroege jaren vijftig. Op 
pagina 28 spreekt Schlesinger van een afwisseling van 
'class and interest politics' en 'cultural politics' . Hof
stadter gebruikte de termen 'class polities' en 'status 
polities' en doelde eigenlijk op hetzelfde: perioden van 
grootscheepse publieke actie rond thema's van verde
lende maatschappelijke rechtvaardigheid wijken voor 
perioden van inkeer en privatisering rond partieuliere 
thema's van ·status, etniciteit, geloof, moraal. In zo'n 
periode zijn het, volgens Hofstadter , de processen van 
maatschappelijke vera~dering, van mobiliteit en sta
tusverstoring van maatschappelijke groepen, die de 
politieke agenda bepalen. Statusangst en ressentiment 
bepalen de toonaard van een in wezen cultureel debat 
over de inkleding van de samenleving en de relatieve 
plaats daarin van groepen, religieuze, etnische, regio
nale. 
De impliciete verwijzing door Schlesinger naar Hof
stad ter geeft in zekere zin de historiografische date
ring van dit soort cyclische theorieën aan. Nu hebben 
ze bij Schlesinger iets van intellectuele spielerei, eru
diet, maar wat vrijblijvend. In de jaren vijftig vervul
den ze een veel dringender iritellectuele behoefte. Cy
clische lezingen van de Amerikaanse geschiedenis zijn 
bij uitstek anti-ideologisch. Zij verdragen zich niet 
met de rechtlijnige visies van het ideologisch denken 
en konden er zo toe dienen een pragmatische, onideo
logische lezing van de Amerikaanse geschiedenis te 
verankeren in een periode toen Amerika ten prooi leek 
aan ideologische excessen. De McCarthy-reactie was 
een felle ideologische uithaal van rechts tegen het erf
deel van Roosevelt, dat van de weersomstuit in een 
ideologisch licht kwam te staan, als een open deur 
voor communistische infiltratie. Het ging er mensen 
als Hofstadter , en ook Schlesinger, in die tijd om het 
erfdeel van Roosevelt te zuiveren van ideologische 
smetten, het af te schilderen als toonbeeld bij uitstek 
van Amerikaanse pragmatische experimenteerlust. 
Zij namen afstand van de communistische en 'fellow
travelIer' bijdrage aan het New Deal experiment en 
stelden zich zo teweer tegen het ideologisch drijven 
van rechts. Historici in die tijd verkenden koortsach
tig het pragmatisch midden, het 'vital center' en pre
senteerden hun visie als de consensus-lezing van de 
Amerikaanse politieke traditie. 

Consensusmythe? 
Wonderlijk genoeg noemt Schlesinger in zijn boek 
ook niet zijn eigen eerste uitdrukkelijke oefening in 
het cyclisch denken, in een stuk uit 1959, 'Sources of 
the New Deal: Reflections on the Temper of a Time' , 
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gepubliceerd in het Columbia Forum. Daar past hij al, 
met een virtuoze kunstgreep, zijn cyclische theorie toe 
op de New Deal en argumenteert dat ook zonder de
pressie Amerika in de jaren dertig wel iets van een New 
Deal-achtige politiek vertoond zou hebben. Amerika 
was er na de 'private interest'-politiek van de jaren 
twintig en na alle ophoping van maatschappelijke pro
blemen en vervreemding eenvoudig aan toe. Het was 
klaar voor een herneming van de collectieve inzet voor 
publieke vraagstukken die de 'Progressive Era' van 
Theodore Roosevelt en Wilson had gekenmerkt. Het 
stuk is een toonbeeld van het cyclisch denken als anti
ideologisch wapen; het had het geruststellend effect de 
Roosevelt-periode te plaatsen in een langere beweging 
van de Amerikaanse geschiedenis en haar het karakter 
van revolutionaire, of op zijn minst radicale, breuk 
met de traditie te ontnemen. 
Het lijkt overigens soms wel even of nu, na zoveel ja
ren, als gevierd hof-historicus van de Democraten, 
Schlesinger bij zijn terugblik die context van intellec
tuele urgentie niet meer helemaal scherp voor ogen 
heeft. Als historici in de jaren vijftig met zoveel inzet 
het 'vital center' van de Amerikaanse politiek verde
digden en een visie van consensus ontwierpen in plaats 
van strijd van ideologisch onverzoenlijke extremen als 
kenmerk van Amerika's politieke geni,us, wat moeten 
we dan met de volgende bewering van Schlesinger?Zo
als hij het nu voorstelt, zetten de perioden van privati
sering niet alleen hun stempel op de politiek, maar ook 
op het intellectuele leven in ruimere zin. 'De economi
sche en politieke wetenschap verlaten de brede visie op 
de geschiedenis, onttrekken zich aan publieke verant
woordelijkheid, en worden beschrijvend, kwantita
tief, mathematisch, anti-septisch, "waarde vrij". De 
geschied wetenschap zelf wendt zich van conflictschil
deringen tot mythen van consensus'(!) (p. 42). Dit 
doet eerder denken aan het soort ideologische New 
Left-kritiek van de jaren zestig op de wetenschaps be
oefening van de jaren vijftig, dan dat het lijkt te rij
men met Schlesingers eigen stellingname, als histori
cus nu, of als intellectueel in de late jaren veertig en 
kort daarna. Want wat hij nu als mythen van consen
sus afdoet, verbonden aan die vermaledijde perioden 
van 'private interest politics' , vormt een onlosmake
lijk bestanddeel van zijn eigen 'vital center'-voorkeur. 
Toen hij als Democraat het Roosevelt-experiment ver
dedigde, koos hij niet alleen voor een politiek van 'pu
blic responsibility' en 'public purpose' , maar toonde 
hij tevens aan dat het zich bevond binnen de traditio
nele consensus van de Amerikaanse politiek - dat 
het, met andere woorden, een van de normale slinger
bewegingen was rond dat geheimzinnige homeostati
sche punt van het 'vital center'. 
Men zal in de onthechte schrijftrant van Schlesinger 
nu weinig meer herkennen van de harde hand waar
mee Democraten als hijzelf, verenigd in het comité 
'Americans for Democratic Action ' (ADA), vriend en 
vijand scheidden in de brede Roosevelt-coalitie, die 
zich met name sinds de Volksfront-periode had ge
vormd. In een poging de rechtse reactie een zet voor te 
zijn, schreef Schlesinger al in1946, in een artikel in Li
Je van 29 juli 1946, dat de Communistische Partij een 

veel groter gevaar vormde dan Rechts voor de politie
ke linkerzijde in Amerika. Het vormde een 'bedrei
ging voor het morele weefsel van Links Amerika'. En 
waaruit bestond die 'moral fabric' anders dan uit zijn 
verwevenheid met de Amerikaanse democratische 
consensus? 
Een dergelijke harde opstelling zou zijn tragische kan
ten hebben. De strategie om het Amerikaanse 'libera
lism' te vrijwaren van beschuldigingen van zijn ont
vankelijkheid voor het communisme, maakte de 'vital 
center' -intellectuelen niet tot de meest energieke ver
dedigers van de burgerlijke vrijheden tijdens de hek
senjacht van McCarthy. In hun ijver zich als bona fide 
anti-communisten te afficheren, was de neiging groot 
McCarthy met zijn inbreuken op de rechtsbescher
ming van het individu te laten begaan en hem het vuile 
werk te laten doen van afrekening met de commu
nisten. 
Toch komt ook in dit boek Schlesinger als anti-ideo
loog en anti-dogmaticus wel uit de verf. In hoofdstuk
ken over Amerika's buitenlandse politiek en over de 
Koude Oorlog treedt hij in debat met de 'Open Door'
historici uit de W.A. Williams-school en de revisio
nisten van de jaren zestig. Overtuigend veegt hij de 
vloer aan met lezingen, die Amerika's buitenlandse 
politiek en optreden tegenover de Sovjet-Unie voor
stellen als overwegend bepaald door economische be
langen. En hij is kenmerkend zichzelf, als hij vaststelt: 
' ... het grootste verzuim van de revisionisten ... ligt 
juist in het feit dat de Sovjet-Unie niet een traditionele 
natie-staat was ... het was een totalitaire staat, begif
tigd met een alles verklarende, alles omvattende ideo
logie, ... nog in een ietwat messiaanse stemming ... ' 
(p. 187). 
Hier is hij nog steeds de 'vital center' -intellectueel van 
de late jaren veertig, bezig zijn eigen positie in discus
sie met anderen te ontvouwen. Men krijgt zo beter het 
evenwichtspunt in het zicht waarom zich de slingerbe
wegingen van de Amerika's geschiedenis voltrekken 
dan die bewegingen zelf. Dat is anders bij een aantal 
brede historische hoofdstukken over binnenlandse 
politieke verhoudingen in Amerika. De Amerikaanse 
politieke partijen, het Amerikaanse presidentschap, 
opvattingen over de rol van de staat ten overstaan van 
de nationale economie, laten, vaak ironische, golfbe
wegingen en rolverwisselingen zien. Stuk voor stuk 
zijn ze erudiet, instructief en onderhoudend. Maar zij 
bieden minder dan de voorgaande hoofdstukken dat 
fascinerende dubbelgezicht van Schlesinger, als histo
ricus en intellectueel, beschouwer en betrokkene in 
één. 

Rob Kroes is directeur van het Amerika Instituut van 
de Universiteit van Amsterdam 
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WBS-conferentie 
Op zaterdag 23 mei houdt de Wiardi Beckman Stichting een 
conferentie naar aanleiding van het vorig jaar door haar ge
publiceerde rapport Gemeenten als proeftuin yoor een houd
bare yerzorgingsstaat van Pieter Nieuwenhuijsen. De confe
rentie wordt gehouden in Hoog-Brabant te Utrecht. 
Het rapport bevat een pleidooi voor een bijdrage vanuit de 
gemeenten aan de vernieuwing van het verzorgingsstaatso
cialisme. Dit thema is terug te vinden in de opbouw van de 
conferentie. ' s Morgens wordt in werkbijeenkomsten een po
ging gedaan de vraagstelling te concretiseren voor drie be
leidsonderdelen: de zorgsector, het woon- en leefmilieu en 
het sociaal-economisch beleid. Het middaggedeelte bestaat 
uit de plenaire behandeling van twee thema's: 

Rectificatie 

In de bespreking van Politieke orde en Rawlsiaanse recht
yaardigheid in het maartnummer van SenD is een zin wegge
vallen in de slotalinea. Het einde van het artikel luidt als 
volgt: 
Aan mogelijke toepassingen van dat hulpmiddel in actuele 
debatten en aan het feitelijk werk met dat hulpmiddel komt 
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- het communalisme in Nederland en de rol die het heeft 
gespeeld in de sociaal-democratie: 
- de communalistische idee als toekomstperspectief voor de 
sociaal-democratie. 

Belangstellenden kunnen zich opgeven bij de WBS, t.a. v. Er
ika Versteeg, Postbus 1310, 1000 BH Amsterdam, tel. 020-
5512328. De kosten voor deelname bedragen f 25, - daarbij 
is een lunch inbegrepen. Dit bedrag kan worden overgemaakt 
naar girorekening 30603 t.n. v. WBS, Amsterdam, onder ver
melding van 'conferentie proeftuin'. De stukken die op de 
werkbijeenkomsten worden behandeld, zullen aan de deelne
mers worden opgestuurd. 

hij helaas niet meer toe. Zo weten we nog niet op welke wijze 
de theorieën van Rawls een hulpmiddel kunnen zijn bij de 
Nederlandse discussie over verdelingsvraagstukken (denk 
bijvoorbeeld aan de herziening van het stelsel van sociale ze
kerheid) of over de toekomst van de verzorgingsstaat. Het is 
te hopen dat hij, nu dit grote project tot een goed einde is ge
bracht, daarmee verder gaat. 



Flexibel werken 

'Werk is leuk, maar het moet natuurlijk geen werk 
worden ', schreef de kersverse hoofdredacteur Krul 
van Het Vrije Volk onlangs. Hieraan moest ik denken 
na het lezen van het rapport van de Commissie van 
Economische Deskundigen van de Sociaal-Economi
sche Raad; een rapport dat de modieuze naam Ar
beidsmarkt, flexibiliteit en werkloosheid draagt. 
Door middel van 121 pagina's economisch verant
woorde tekst · verkondigen de SER-economen de 
boodschap dat een gebrekkige arbeidsmarkt-flexibili
teit de hoofdoorzaak van de hoge werkloosheid, is. Wil 
het beleid daartegen iets ondernemen, dan moet het 
die gebreken bestrijden. En dat is volgens de SER-eco
nomen heel eenvoudig: je maakt gewoon de lonen 
flexibel, je verwijdert een aantal kostbare kanten van 
de sociale zekerheid, je verlaagt de minimum-lonen, je 
maakt het 'hire and fire'-proces eenvoudiger - en je 
hebt voor een groot deel Neerlands grootste kwaad 
verwijderd. 
Wat hebben de beleidsmakers aan dergelijke aanbeve
lingen? Niets! Voor mij bevredigen de pagina's waar
op ze zijn afgedrukt slechts wetenschappelijke behoef
ten . Ik heb dan ook als beleidsmaker geen behoefte 
aan meer onderzoek, want het probleem is mij volle
dig bekend; mijn boekenkast puilt reeds uit. Wat ik 
wil zijn concrete beleidsaanbevelingen, die maat
schappelijk worden aanvaard en die met enige sociale 
kennis (waar de macro-econoom te weinig van weet) 
zijn gedaan. Ik wil het antwoord op vragen als de vol
gende: 
- er van uitgaande dat werklozen ook een inkomen 
hebben, al is het een sociale uitkering, wil ik weten 
waarom dat geld niet kan worden aangewend voor 
echt loon. Immers, die uitkeringen worden door col
lectieve lasten gedragen; het hoeft de gemeenschap 
niets meer te kosten als diezelfde lasten via een loonin
levering voor arbeidstijdverkorting worden aange
wend, die werklozen aan het werk kan helpen; 
- zes jaar geleden ontvouwden minister Van der 
Louwen staatssecretaris Dales een werklozen-plan, 
dat ervan uitging dat werklozen best een tegenpresta
tie aan de gemeenschap mogen leveren voor hun uitke
ring . Met andere woorden, waarom doen wij zo moei
lijk over het werken en scholen met behoud van uitke
ring? Zouden wij voor het feitelijk basisinkomen dat 
de Nederlander reeds heeft niet een tegenprestatie mo
gen verlangen, op straffe van verlies van een groot deel 
van de uitkering? 
Op deze vragen - ik zou er nog meer kunnen verzin
nen - wil ik antwoord . Daarom wens ik geen weten
schappelijke hoogstandjes . Het werk dat daaraan ten 
grondslag ligt, zou niet leuk mogen zijn . 
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De PvdA: een 'natuurlijke collegepartij , 
in het Zuiden? 

Bij de vorig jaar gehouden gemeenteraadsverkiezin
gen behaalde de Partij van de Arbeid - zoals bekend -
in de grote zuidelijke gemeenten een enorme verkie
zingsoverwinning. Het was daarom vanzelfsprekend, 
dat de PvdA in de nieuw te vormen colleges van B&W 
zou worden opgenomen en dat haar politieke voor
keuren in de beleidsvorming een belangrijke rol zou
den gaan spelen. De PvdA is, zo kan men dan ook stel
len, in de grote zuidelijke gemeenten tot het hart van 
het politieke systeem gaan behoren. Zij is in deze ge
meenten geworden tot een 'natuurlijke collegepartij' . 
In deze beschouwing zal ik me concentreren op de 
vraag, wat het betekent om 'natuurlijke collegepartij' 
te zijn. Is de positie van de PvdA alleen in kwantitatie
ve zin veranderd? Is alleen het aantal raadsleden en 
wethouders toegenomen? Of is er ook sprake van 
kwalitatieve veranderingen? Vergt een centrale positie 
in het politieke systeem ook een ander soort opstel
ling, afweging en argumentatie dan voorheen? 
Ik zal op deze vraag langs drie wegen trachten in te 
gaan: 
- In de eerste plaats wil ik aangeven, waaraan men 
kan zien dat de PvdA 'natuurlijke collegepartij' is ge
worden. 
- Vervolgens wil ik de vraag stellen hoe de PvdA zich 
vanuit deze positie heeft opgesteld in de collegevor
ming. 
- Als derde en laatste wil ik ingaan op het vraagstuk 
van de verschoven macht: hoe kan de PvdA in het be
leid laten merken, dat (ook) een andere partij dan het 
CDA de 'hegemonie' heeft. Maar ook: wat voor con
sequenties heeft het voor de PvdA, dat zij nu in deze 
gemeenten een centrale positie inneemt? 
In mijn analyse beperk ik me tot elf zuidelijke gemeen
ten met meer dan vijftigduizend inwoners, tenzij uit
drukkelijk anders wordt vermeld. l De gegevens waar
op ik me baseer zijn deels afkomstig uit een enquête 
gehouden onder de PvdA-fracties van de elf gemeen
ten. Acht van de elf enquêtes zijn zodanig ingevuld, 
dat ik ze voor mijn analyse heb kunnen gebruiken. 

De PvdA als 'natuurlijke collegepartij' 
Door de verkiezingsoverwinning is het aantal raadsle
den van de PvdA nagenoeg verdubbeld (van 82 naar 
141). Ook het aantal wethouders is sterk gestegen (van 
14 naar 27). Voorts werd de PvdA in de hier besproken 
gemeenten groter dan het CDA, zowel wat betreft het 
aantal raadsleden (141 tegenover 136) als het aantal 
wethouders (27 tegenover 26). 
Deze voortuitgang, hoewel hoog uitgevallen in ver
band met de landelijke betekenis van de gemeente
raadsverkiezingen van vorig jaar, is onderdeel van een 
vermoedelijk meer structurele 'normalisering' van de 

politieke verhoudingen in het verstedelijkte Zuiden. 
Over deze electorale veranderingen is eerder een bij
drage verschenen in Socialisme en Democratie. 2 

Hier wil ik ingaan op de consequenties van de toename 
van het stemmen- en zeteltal. Wat voor gevolgen heb
ben deze voor de positie van de PvdA in de diverse ge
meenteraden? In welke mate zijn haar strategische op
ties er door beïnvloed? 
Ik heb deze vraag trachten te beantwoorden door te 
kijken naar het aantal alternatieve coalitiemogelijkhe
den waarover PvdA en CDA in de elf gemeenteraden 
beschikken. In elk van deze raden is de combinatie van 
PvdA en CDA de meest voor de hand liggende wijze 
om tot een meerderheid te komen. Maar de relatieve 
macht van deze partijen wordt ook sterk beïnvloed 
door de moglijkheden die ze hebben om buiten de 'na
tuurlijke bondgenoot' om tot een raadsmeerderheid te 
komen. Het gaat daarbij niet in de eerste plaats om het 
daadwerkelijk tot stand brengen van deze alternatieve 
coalitiemogelijkheden; dat zou de collegesamenwer
king immers sterk onder druk kunnen zetten. Belang
rijk is het op de achtergrond aanwezig zijn van een al
ternatief voor het geval men 'er niet uitkomt'. De par
tij die over de beste alternatieven beschikt kan het 
langste haar 'poot stijf houden'. 
Over hoeveel alternatieve coalitiemogelijkheden be
schikken op dit moment PvdA en CDA in de 11 groot
stedelijke, zuidelijke gemeenteraden? Tabel 1 geeft 
hierover uitsluitsel. 
Drie zaken springen in het oog: 
I. De PvdA heeft in drie gemeenten - Den Bosch, 
Maastricht, Nijmegen - betere mogelijkheden tot al
ternatieve coalities dan het CDA. In deze gemeenten is 
de PvdA niet alleen 'natuurlijke collegepartij' , maar 
ook politieke marktleider. Zij neemt hier feitelijk de 
positie in, die ze tot voor kort het CDA heeft benijd. 
2. Het CDA heeft in twee gemeenten meer mogelijk
heden tot alternatieve coalities dan de PvdA; in Heer
len en Venlo beschikt het CDA nog over de hegemo
nie. 
3. In zes gemeenten hebben PvdA en CDA ongeveer 
gelijke coalitiemogelijkheden; in twee van deze ge
meenten is de VVD de cruciale fractie (Breda, Eindho
ven), in drie gemeenten de lokale lijsten (Kerkrade, 
Helmond en Tilburg), in één gemeente de SP (Oss). 
Welke conclusies kunnen we uit deze gegevens trek
ken? In de eerste plaats, dat van een duidelijke domi
nantie van de PvdA in de Zuidelijke steden geen spra
ke is. Wel is haar positie in doorsnee minstens gelijk
waardig geworden aan die van het CDA. Dit impli
ceert, dat veel minder dan in het verleden energie moet 
worden gestoken in de vraag 'hoe het CDA aan de ket
ting te leggen'. In het verleden was de positie van de 

P.W. Tops 
Politicoloog, verbonden aan 
de Rijksuniversiteit Limburg 
en de Stichting 
Interacademiale Opleiding 
Organisatiekunde en 
Bestuurskunde te Utrecht. 
Dit artikel is een bewerking 
van een voordracht gehouden 
op 15 november 1986 op een 
conferentie van PvdA
bestuurders uit grote 
Zuidelijke gemeenten.· 
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Tabel 1. Alternatieve coalitiemogelijkheden van de PvdA en 
CDA in de elf gemeenteraden, 1986-1990 

CDA PvdA balans cruciale fractie 

Breda gelijk VVD 
Eindhoven gelijk VVD 
Heerlen CDA 
Helmond I gelijk lokale lijst(en) 
Den Bosch 2 PvdA 
Kerkrade I gelijk lokale lijst(en) 
Maastricht 2 PvdA 
Nijmegen 2 PvdA 
Oss I I gelijk SP, (D'66) 
Tilburg I I gelijk lokale lijst(en) 
Venlo 2 CDA 

Ter toelichting: alleen de coalitiemogelijkheden buiten de 
combinatie CDA-PvdA om zijn meegerekend. Voorts zijn al
leen coalitiemogelijkheden meegeteld, die over een potentiële 
duurzaamheid lijken te beschikken. De combinatie klein 
links-PvdA-VVD is bijvoorbeeld buitengesloten. De lokale 
lijsten tenslotte, heb ik als ideologisch neutraal beschouwd; 
ik ga er dus van uit, dat zij net zo gemakkelijk met de PvdA 
als met het CDA coalities sluiten. 
Een voorbeeld: in Breda beschikken zowel het CDA als de 
PvdA over één alternatieve coalitiemogelijkheid. De machts
balans tussen deze partijen is derhalve gelijk. De VVD is in 
Breda de cruciale fractie; zij kan de balans naar 'links' of 
naar 'rechts' laten doorslaan. 

PvdA in coalities met het CDA immers altijd kwets
baar, omdat de christen-democraten wèl, en de so
ciaal-democraten nièt over de mogelijkheid van alter
natieve coalities beschikten. Het aansturen van de 
PvdA op zo gedetailleerd mogelijke collegeprogram
ma's, moet onder andere worden gezien als een poging 
om de bewegingsruimte van het CDA te verkleinen. 
Nu de PvdA zelf over een krachtige, minstens aan het 
CDA gelijkwaardige positie beschikt, behoeft aan dit 
vraagstuk minder aandacht te worden geschonken. De 
tijd en energie kan voor andere zaken worden aange
wend, bijvoorbeeld aan een nadere inhoudelijke pro
filering, of aan het onderhouden van soepele contac
ten met de 'cruciale fracties'. Het is bovendien niet on
denkbaar, dat de PvdA in die gemeenten waar zij poli
tieke marktleider is (Den Bosch, Maastricht, Nijme
gen) zelf 'CDA-achtig' gedrag zal gaan vertonen. 
Gedetailleerde college-programma's bijvoorbeeld, 
kunnen in deze gemeenten tegen de PvdA gaan wer
ken. Voor een partij in het centrum van de politieke 
macht is het immers zaak een ruime politieke armslag 
te behouden, ongeacht of dat nou de PvdA of het 
CDA betreft. 

Collegevorming 
Het volgende thema dat ik wil behandelen is de colle
gevorming. Dat was de eerste belangrijke politieke ac
tiviteit waarover de PvdA na de gemeenteraadsverkie
zingen een proeve van bekwaamheid moest afleggen. 
Deze collegevorming was zo'n tien tot vijftien jaren 
geleden onderwerp van een gepassioneerd debat, dat 
zich centreerde rond de vraag, of afspiegelingscolleges 
dan wel meerderheidscolleges zouden moeten worden 
gevormd. Dat debat is inmiddels sterk geluwd, maar al 
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aan het begin van de jaren zeventig is vanuit het Zui
den wel de vraag gesteld of het niet wat kalmer aan 
kon met de vorming van meerderheidscolleges. Men 
had daar immers zelf net de jarenlange strijd tegen de 
KVP-meerderheidscolleges achter de rug. 
Hoe is die collegevorming in 1986 verlopen, nu de 
PvdA zelf zo'n sterke positie heeft in de grote zuidelij
ke gemeenten. Tabel 2 geeft uitsluitsel. 
In iets meer dan de helft van de gemeenten (zes van de 
elf), is een afspiegelingscollege gevormd. De zuidelij
ke gemeenten wijken daarmee niet sterk af van alle 
Nederlandse gemeenten met meer dan vijftigduizend 
inwoners. Hiervoor was het percentage 45.3 . 
Opvallend is, dat met name de PvdA, maar ook het 
CDA, profiteren van de vorming van niet-afspiege
lingscolleges. De PvdA heeft drie à vier wethouders te 
veel, het CDA een à twee . In geen enkele gemeente 
hebben zij een wethouder 'te weinig' gekregen. Men 
kan dus concluderen, dat zowel PvdA als CDA het 
goed gedaan hebben in de collegevorming in de zuide
lijke steden. En juist dit laatste, dit goede resultaat van 
het CDA, wijkt nogal af van het landelijke beeld. Over 
het gehele land bezien heeft het CDA juist onevenre
dig veel verloren. De PvdA heeft het CDA in het Zui
den dus zeker geen 'lik op stuk' gegeven.3 

Beeldvorming 
Tabel 2 laat ook zien, dat in acht van de elf gemeenten 
een PvdA-CDA-college tot stand is gekomen . Dat be
vestigt de veronderstelling, dat PvdA en CDA elkaar 
bij de collegevorming van dit jaar als 'natuurlijke 
bondgenoten' hebben gezien. Dit beeld wordt ook on
dersteund door gegevens uit de enquête. Vijf van de 
acht PvdA-fracties definiëren hun relatie tot het CDA 
als 'zakelijk' en 'pragmatisch'; in slechts drie gemeen
ten was de verhouding 'koel' en 'afstandelijk' . 
Bekijken we de gemeenten waar een 'grote coalitie' 
van PvdA-CDA-VVD is gevormd. In de eerste plaats 
valt dan op, dat de VVD in zowel Breda als Eindhoven 
in het college is opgenomen. In deze twee gemeenten 
waren de liberalen cruciaal voor de totstandkoming 
van alternatieve meerderheden, zoals we hebben ge
zien. Blijkbaar hebben hier CDA en PvdA met de libe
ralen het zekere voor het onzekere willen nemen. 
In Maastricht, de derde gemeente waar een grote coa
litie tot stand is gekomen, ligt de situatie anders. Op
neming van de VVD in het college is daar door de 
PvdA bevorderd, in de eerste plaats omdat in het ver
leden goed met de VVD is samengewerkt en men sa
men ten strijde is getrokken tegen het CDA; in de 
tweede plaats omdat de PvdA het verwijt van machts
wellust - in het verleden ook zo gretig door de 
sociaal-democraten gebruikt tegen de confessionelen 
- wilde voorkomen. 
Deze Maastrichtse benadering van de VVD is overi
gens tamelijk uniek, zo blijkt uit de enquête. In alle 
andere gemeenten wordt de verhouding tot de VVD 
namelijk omschreven als 'koel' en 'afstandelijk' (zes 
gemeenten) of zelfs conflictueus (een gemeente). 
Ondanks deze koele verhouding tot de VVD, is het 
verloop van de onderhandelingen bijna overal harmo
nisch geweest. Nergens is een conflictmodel gebruikt, 
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Tabel 2: Afspiegelingscolleges en coalities in 11 zuidelijke gemeenten 

afspiegelingscollege 
wethouders 
te weinig 

wethouders 
te veel coalitie 

Breda ja 
Eindhoven ja 
Heerlen ja 
Helmond ja 
Den Bosch nee PvdA VVD 
Kerkrade nee CDA BBK 
Maastricht ja 
Nijmegen nee PvdA Rad.Links 
Oss nee PvdA SP 
Tilburg ja 
Venlo nee CDA Of VVD 

PvdA-CDA-VVD 
PvdA-CDA-VVD 
PvdA-CDA 
PvdA-CDA 
PvdA-CDA 
PvdA-CDA 
PvdA-CDA-VVD 
PvdA-CDA 
PvdA-CDA 
PvdA-CDA 
PvdA-CDA 

PvdA 

Ter toelichting: Ik hanteer een puur getalsmatige definitie van afspiegelingscolleges op basis van het systeem van de grootste 
gemiddelden. Daarmee wordt over de politieke intenties achter de collegevorming dus niets gezegd. 
Een voorbeeld: in Den Bosch is géén afspiegelingscollege tot stand gekomen. De PvdA heeft daardoor een wethouder 'te veel' 
gekregen, en de VVD - die bij een zuivere afspiegeling in het college had moeten zitten - één 'te weinig'. De coalitie bestaat 
in Den Bosch uit PvdA en CDA. 

en slechts in één gemeente zijn de onderhandelingen in 
een conflictueuze sfeer afgerond, namelijk Kerkrade. 
In de andere gemeenten zijn de besprekingen soms 
moeilij k geweest, hebben zich op bepaalde onderdelen 
ook wel conflicten voorgedaan, maar is 't algemene 
beeld toch dat van een redelijk soepel en harmonieus 
verlopend collegevormingsproces. 
't Zelfbeeld van de PvdA sluit hier wonderwel op aan. 
Zeven van de acht fracties vinden, dat hun opstelling 
het best kan worden gekarakteriseerd als 'pragma
tisch' en 'politiserend'. Eén fractie typeert de eigen 
opstelling als 'gematigd', terwijl geen enkele fractie 
haar optreden als 'polariserend' zou willen kenschet
sen. 
Het algemene beeld van de cOllegevorming dat zo 
wordt opgeroepen is dat van een PvdA die aanstuurt 
op harmonieus verlopende onderhandelingen; con
flicten worden alleen aangegaan wanneer dat ècht on
vermijdelijk is; het CDA wordt zakelijk en pragma
tisch tegemoetgetreden, de VVD koel en afstandelijk. 
De opstelling van de PvdA is daarbij pragmatisch 
waar mogelijk en politiserend waar nodig. 

Programma's 
In alle elf gemeenten is een collegeprogramma over
eengekomen. Zij worden in twee gemeenten, Hel
mond en Maastricht, door alle partijen in de raad on
derschreven. In nog eens twee gemeenten, Breda en 
Eindhoven, heeft alleen klein links zijn steun aan het 
collegeprogramma onthouden. In de overige zeven ge
meenten is de ondertekening beperkt gebleven tot de 
twee collegeschragende partijen, CDA en PvdA. In 
het algemeen kan men dus stellen, dat in de eerste vier 
gemeenten een brede politieke consensus is bereikt; in 
plaats van een collegeprogramma kan men beter spre
ken van een raadsprogramma. In de overige gemeen
ten onderscheiden de collegepartijen zich duidelijk 
van de rest; er is sprake van een 'regeringsblok' en een 
'oppositieblok' . Het overeengekomen programma is 

waarlijk een collegeprogramma. 
Wat betreft de inhoud van de collegeprogramma's, 
ben ik voor twee punten nagegaan wat er aan sociaal
democratische inbreng te noteren viel. Het gaat hier 
om twee voor de PvdA gezichtsbepalende kwesties, 
namelijk de verhouding openbaar/bijzonder onder
wijs, een zaak waarover men juist in het Zuiden al ja
renlang in de clinch ligt met de confessionelen, en de 
gemeentelijke investeringen, als een punt waarin de 
PvdA haar voorkeur voor een actieve lokale overheid 
tot uitdrukking kan brengen. 
Voor wat betreft het openbaar onderwijs is de balans 
voor de PvdA duidelijk positief. In bijna alle college
programma's wordt er wel iets over gezegd, in een 
voor de PvdA gunstige zin. Een bloemlezing. In Nij
megen wordt uitgesproken, dat er in elk stadsdeel mi
nimaal een openbare basisschool moet kunnen blijven 
functioneren. In Maastricht, Helmond, Den Bosch en 
Oss wordt de stichting van één of meer openbare scho
len bevorderd. In Tilburg, Breda, Eindhoven, Maas
tricht en Den Bosch zal onderzoek worden gedaan 
naar de behoefte aan openbaar onderwijs, en/of 
wordt uitgesproken dat de 'gebleken. behoeften' rich
tinggevend zullen zijn voor het te voeren beleid. 
Interessant, maar niet verrassend, is tenslotte de 
constatering, dat in die twee gemeenten waar het CDA 
nog de hegemonie heeft, Heerlen en Venlo, het open
baar onderwijs er heel wat bekaaider afkomt. In Heer
len is van de verhouding openbaar/bijzonder onder
wijs een vrije kwestie gemaakt, terwijl er in het colle
geprogram van Venlo helemaal niets over wordt ge
zegd. 
Op het vlak van de gemeentelijke investeringen is de 
inbreng van de PvdA minder in het oog springend. 
Weliswaar wordt in de meeste gemeenten wel op eni
gerlei wijze over een gemeentelijk investeringsplan 
gesproken, zij het in relatie tot economische beleid 
(Helmond, Nijmegen, Eindhoven, Maastricht, Breda) 
dan wel in relatie tot ruimtelijke ordenings- en stads-
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vernieuwingsbeleid (Helmond, Nijmegen, Tilburg) of 
het financiële beleid (Helmond, Den Bosch, Nijme
gen, Eindhoven). In de meeste gevallen betreft het hier 
echter zeer algemeen geformuleerde passages, die 
meer in de sfeer van de doelstellingen en wenselijkhe
den dan van de concrete uitvoering liggen. In de colle
geprogramma's van Heerlen, Venlo en Oss ben ik er 
niets substantieels over tegen gekomen. 

Portefeuilleverdeling 
Behalve de zetelverdeling en een collegeprogramma, 
wordt in de collegevorming ook een portefeuilleverde
ling overeengekomen. Welke patronen zijn daarin te 
onderkennen? Tabel 3 geeft de cijfers. 

Tabel 3. Politieke partijen en de portejeuilleverdeling in 11 
zuidelijke gemeenten met meer dan 50. 000 inwoners 

PvdA 

loco-burgemeester 4 
financiën 5 
personeel en organisatie 6 
ruimtelijke ordening 6 
volkshuisvesting 6 
stadsvernieuwing 7 
economische zaken 3 
welzijn 7 
sociale zaken 8 
cultuur 3 
onderwijs I 
sport & recreatie 2 

CDA 

6 
6 
3 
5 
4 
1 
5 
3 
3 
6 
8 
9 

VVD 

2 
2 

Ter toelichting: omdat niet alleen de portefeuilleverdeling, 
maar ook het aantal portefeuilles van gemeente tot gemeente 
verschillend is , tellen niet alle categorieën uit de tabel op tot 
elf. 

Wat in de eerste plaats opvalt is, dat een aantal stereo
typen wordt bevestigd. Welzijn, sociale zaken en 
stadsvernieuwing blijken typische PvdA-portefeuilles, 
terwijl cultuur, sport en onderwijs als CDA-portefeuil
les kunnen worden beschouwd. Dat maar liefst acht 
van de elf onderwijs-portefeuilles in CDA-handen 
zijn, en slechts één in PvdA-handen (Den Bosch), 
maakt daarbij niet bepaald optimistisch over de uit
voering van de passages van openbaar onderwijs in de 
collegeprogramma's . 
Voorts is het interessant dat de PvdA in de meerder
heid van de gemeenten over de portefeuille personeel 
en organisatie beschikt. Behalve dat men hierdoor te 
maken krijgt met soms uitzichtloze personele conflic
ten, geeft deze portefeuille toch ook de kans om direc
te bemoeienis te krijen met het vitaliseren van soms 
wel erg slome en inefficiënte gemeentelijke organisa
ties. 

De verschoven macht 
Het laatste vraagstuk, dat ik aan de orde wil stellen, 
betreft de 'verschoven macht': wat er inhoudelijk, be
leidsmatig mee te doen? Aan dit vraagstuk kleven vol
gens mij twee aspecten. Het eerste is, welke inhoude
lijke consequenties de PvdA kan verbinden aan haar 
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nieuwe positie. Hoe kan de PvdA beleidsmatig laten 
zien, dat de macht verschoven is? 
Het tweede aspect is het spiegelbeeld daarvan: welke 
consequenties vloeien voort uit de status van 'natuur
lijke collegepartij'? Welke aanpassingen brengt dat 
met zich mee? Hiermee ben ik dus aanbeland bij het 
kwalitatieve aspect van de 'natuurlijke collegepartij' . 
Laat ik beginnen met een verandering, die in het dage
lijkse politieke handelen zeer goed voelbaar zal zijn. 
Deze laat zich uitdrukken met termen als: 'van opbok
sen tegen' naar 'vanzelfsprekend aanwezig zijn' . Van 
een in wezen defensieve houding - steeds maar weer 
je positie als politieke kracht moeten bewijzen - naar 
een offensieve houding: je deelt als PvdA mede de la
kens uit. Van het af en toe beslissende invloed uitoefe
nen op de besluitvorming, naar een wezenlijke invloed 
op de hoofdstroom van het gemeentelijke beleid. 
Het is geen geringe verandering, die hier wordt be
doeld; zij heeft echter ook een keerzijde. De PvdA is 
immers ook verantwoordelijk geworden voor die 
hoofdstroom van het gemeentelijke beleid. Zij wordt 
daarop aangesproken, en dat vereist een hele omscha
keling. In plaats van op te komen voor een aantal deel
belangen - vrijplaatsen van progressieve politiek -
moet nu het formuleren van een politieke visie op het 
algemene belang voorop staan. In plaats van een iden
tificatie met specifieke beleidssectoren, moet nu een 
betrokkenheid op het gemeentelijke beleid worden 
waargemaakt. 

Lessen van het CDA? 
Dat brengt mij bij de vraag, wat de PvdA kan leren 
van het CDA. De confessionelen zijn immers zeer 
sterk geworteld in het Zuiden, en nemen daar al zo 
lang de positie in, die ook de PvdA er nu heeft. Welke 
lessen kan de PvdA trekken uit het opereren van het 
CDA? Ik maak onderscheid tussen een 'bestuursinter
ne' en een 'bestuursexterne' component. 
Wat de 'bestuursinterne' component betreft, dat wil 
zeggen de bestuurlijke of politieke cultuur in een ge
meente, denk ik dat de Pvd:A zich niet veel gelegen 
moet laten ligen aan het voorbeeld van het CDA. Inte
gendeel, zij moet er zich zelfs sterk tegen afzetten. 
Wordt immers de politieke cultuur van CDA, of cor
recter: van de vroegere KVP en de doorwerking daar
van in het huidige CDA, niet sterk gekenmerkt door 
geslotenheid en ondoorzichtigheid? Door een 'ons
kent-ons' mentaliteit, die het bestuur moeilijk toegan
kelijk en controleerbaar maakt?4 Juist op dit punt kan 
de PvdA zich sterk profileren en laten zien dat een an
dere partij de hegemonie heeft. Een goed voorbeeld 
daarvan vind ik de wijze waarop de PvdA in Maas
tricht de collegevorming heeft aangepakt. Men heeft 
daar de onderhandelingen gevoerd in de volle open
baarheid, ook al kon dat mogelijkerwijs de tactische 
positie van de PvdA als grootste partij nadelig beïn
vloeden. Op deze wijze gaf de PvdA echter een duide
lijke breuk aan met de voorheen heersende politieke 
cultuur. 
Voor soortgelijke doorbraken in politieke cultuur, 
dienen zich voor de PvdA onder andere de volgende 
mogelijkheden aan. 

In 
M 
va 
PI 
bG 
ac 
bi 
0\ 

te 
ee 
sp 
di 
Ee 
is 
ce 
ra 
h( 
Vé 

Ol 
m 
H 
be 
V( 

te 
de 
k: 
ri 
A 
c. 
E 
n 
ti 
b 
n 
st 

C 
rr 
(( 

d 
ti 
d 
H 
fi 
ir 
Ic 
li 
g 
a, 
rc 
Z 
j( 
a 
h 
V 
d 
d 
I 
d 
iJ 
ti 
e 



In de eerste plaats is er, voortbordurend op het 
Maastrichtse voorbeeld, het organiseren en stimuleren 
van het openbare politieke debat. Niet alleen zal de 
PvdA principieel voor een zo groot mogelijke open
baarheid van bestuur moeten kiezen, zij zal ook zelf 
actief de openbaarheid moeten organiseren. Dit kan 
bijvoorbeeld door het voeren van publieke debatten 
over voorstellen van het gemeentebestuur. Het presen
teren van gedurfde plannen en concepten is daartoe 
een beter middel, dan het creëren van massieve in
spraakprocedures. Ook het lokale referendum kan in 
dit verband een interessant instrument zijn. 
Een tweede punt waarop de PvdA zich kan profileren 
is het bewaken van zuivere politieke spelregels. Een 
concreet voorbeeld daarvan is de bescherming van 
raadsminderheden. Deze minderheden zal, zeker waar 
het gaat om 'spelregelachtige' kwesties, het voordeel 
van de twijfel moeten worden gegund. De PvdA heeft 
op dit punt immers te lang tegen ongevoelige raads
meerderheden moeten opboksen. 
Een laatste punt dat ik zou willen noemen, betreft het 
benoemingsbeleid. De PvdA heeft veel meer dan in het 
verleden invloed op de benoeming van gemeentelijke 
topambtenaren en leden van allerlei besturen. Hierbij 
doet zich voor de PvdA een dilemma voor. Aan de ene 
kant is het voor haar van groot belang om op invloed
rijke posten een aantal gelijkgezinden te benoemen . 
Aan de andere kant ligt dan al snel de mogelijkheid 
c.q. het verwijt van vriendjespolitiek op de loer. 
Een mogelijke uitweg uit dit dilemma is om mensen 
niet in de eerste plaats te benoemen vanwege hun poli
tieke verwantschap, maar vanwege hun bereidheid en 
bekwaamheid om mee te denken over creatieve en ver
nieuwende oplossingen voor de problemen van de 
stad. 

Op al deze voornamelijk bestuursinterne punten, 
moet de PvdA zich dus mijns inziens weinig gelegen la
ten liggen aan het voorbeeld van het CDA. Dat ligt an
ders bij de bestuursexterne punten. Hoe ben je als par
tij verankerd in de stad? Welke 'voelhorens' heb je in 
de samenleving? 
Het CDA heeft op dit vlak altijd beschikt over een 
fijnmazig netwerk van contacten. Via dit netwerk kan 
informatie direct, zonder ruis, en meestal ook geruis
loos, naar een partij toevloeien. Het maakt het moge
lijk om goed op de hoogte te zijn van wat er in diverse 
groepen en sectoren in de stad speelt. Het draagt bij 
aan het voorkomen van een eenzijdig en verstoord we
reldbeeld. 
Zo'n fijnmazig netwerk van contacten opbouwen doe 
je niet van vandaag op morgen. Maar de uitgangssitu
atie voor de PvdA is op dit moment gunstig, nu zij tot 
het centrum van de politieke macht is gaan behoren. 
Wil de PvdA daar een optimaal gebruik van maken, 
dan moet in mijn ogen aan tenminste drie voorwaar
den worden voldaan. 
In de eerste plaats zou er een eind moeten komen aan 
de sterke 'naar-binnen-gerichtheid' van de PvdA. De 
interne discussie over programmapunten, organisa
tiestructuren e.d. krijgen buitengewoon veel aandacht 
en vergen extreem veel energie. Het lijkt me verstandig 

als een deel van deze energie aangewend zou kunnen 
worden voor een versterking van de 'externe oriënta
tie' van de partij. 
In de tweede plaats zou de selectiviteit in de contacten 
met groepen en organisaties wat moeten worden ver
minderd. Met groepen waarvan het kader dezelfde so
ciale achtergrond heeft als dat van de PvdA, bestaan 
soms intensieve contacten; te denken valt bijvoor
beeld aan het onderwijs of het sociaal-culturele werk. 
Met minder aan de partij gelieerde groepen staat de 
communicatie vaak op een zeer laag pitje, zoals bij
voorbeeld met de Kamers van Koophandel of midden
standsorganisaties. 
In de derde plaats moet in ieder geval worden tegenge
gaan, dat het netwerk van contacten in de stad wordt 
gepolitiseerd. Niet alleen wordt het netwerk dan on
bruikbaar als bron van goede informatie, maar politi
sering wekt ook vaak enorm veel wantrouwen. Als or
ganisaties immers iets willen voorkomen, is het wel om 
voor een politiek karretje te worden gespannen. 

Het algemene belang 
Meer in het algemeen denk ik, dat de nieuwe positie 
van de PvdA ook een minder scherpslijperige benade
ring van andere, afwijkende geluiden vereist dan in het 
verleden wel eens werd gepraktiseerd. De politieke un
derdog moet zich soms wel eens overschreeuwen om 
toch nog aan bod te komen. Een partij in het centrum 
van de politieke macht heeft echter de plicht om haar 
verantwoordelijkheid voor het totale beleid mede tot 
uitdrukking te brengen in een open benadering van 
niet direct bevriende groeperingen. Eerder dan de 
boordeling van ideologische verwantschap, zal de 
vraag voorop moeten staan: 'welke bijdrage kunnen 
deze groeperingen leveren aan ontwikkelingen, die 
vanuit onze politieke visie voor de stad van belang 
worden geacht'. Het politieke compromis is daarbij 
niet langer een tactisch instrument tot een verderweg 
gelegen doel, maar een doel in zichzelf. Daarin wordt 
de erkenning van de veelvormigheid van de lokale sa
menleving en het recht van andere groepen op een 
eigen inbreng tot uitdrukking gebracht. Anders ge
zegd: daarmee wordt erkend, dat ook de PvdA niet al
tijd alle wijsheid in pacht heeft. Ik wil hier graag een 
voorbeeld van uitwerken. 
Een interessante mogelijkheid tot inhoudelijke profi
lering van de PvdA ligt mijns inziens op het vlak van 
'stadsmarketing' of 'stadspromotie' . S Men kan dit 
'verkopen van de stad' zien als een platte, no-nonsense 
activiteit, bij voorbeeld: 'we trekken een ton per jaar 
uit voor goede adviezen van een public-relation des
kundige'. Zoiets moet denk ik ook wel gebeuren, maar 
kan alleen tot z'n recht komen in een veel breder ka
der. Centraal daarin staan vragen als: welke zijn de 
sterke kanten van mijn gemeente op economische, cul
tureel en stedebouwkundig vlak? Waaraan ontleent 
mijn stad haar bijzondere identiteit? Hoe kunnen we 
die vanuit onze politieke visie verder stimuleren? 
Een dergelijke, brede benadering van 'stadsmarke
ting' zou voor de PvdA minstens twee consequenties 
hebben. In de eerste plaats zou zij zich moeten verbin
den met het 'stadseigene' , met datgene wat als karak-
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teristiek voor de betreffende stad wordt gezien. De 
PvdA heeft daar altijd nogal huiverig tegenover 
gestaan, en het terrein aan het CDA overgelaten. Nu 
zij is opgeschoven naar het centrum van de politieke 
macht, lijkt het moment aangebroken om daarin ver
andering aan te brengen. Aan extreme uitingen van 
plaatselijk chauvinisme behoeft zij vanzeisprekend 
niet mee te doen. Maar iets meer aandacht voor datge
ne wat de burgers gevoelsmatig bindt aan een stad of 
stadsdeel kan zeker geen kwaad. Op plaatsen waar dit 
gevoelen soms indringend wordt beleefd, is de PvdA 
slechts zelden aanwezig. Te denken valt daarbij bij
voorbeeld aan het verenigingsleven, de amateuristi
sche kunstbeoefening en de sportorganisaties. In de 
tweede plaats vergt een goede stadspromotie een geza
menlijke krachtsinspanning van al degenen, die een 
bijdrage leveren aan belangwekkende ontwikkelingen 
in een stad. De politiek, en dus ook de PvdA, moet 
dan een beleid formuleren waarin die gezamenlijkheid 
tot uitdrukking kan komen. Dat vereist, naast inventi
viteit, ook tolerantie en een erkenning van andere be
naderingen en belangen. 
Een van de manieren om dit soort ideeën te concretise
ren, is die van het 'public/private-partnership'. Hierin 
werkt de overheid samen met niet-overheidsorganisa
ties aan de aanpak van bepaalde problemen in een 
stad. Men spreekt elkaar daarbij aan op het gezamen
lijke belang, op datgene wat verbindt, niet op datgene 
wat verdeelt, en men respecteert elkaars positie, belan
gen en verantwoordelijkheden. Vaak is er daarbij be
halve een puur zakelijke samenwerking ook zoiets als 
een gezamenlijke inhoudelijk verbinding met datgene 
waaraan wordt gewerkt; men acht dat in het algemeen 
belang, en is mede daarom bereid om er energie, tijd 
en kapitaal in te steken. Het is mijns inziens bij uitstek 
de taak van de politiek om dit algemene belang zicht
baar en hanteerbaar te maken. Het scheppen van een 
klimaat waarin dit soort 'partnerships' kunnen ont
staan, lijkt mij een belangrijke opdracht voor de 
PvdA. 

Tot slot 
Een natuurlijke collegepartij is, concluderend, niet al
leen een partij, die door een grote verkiezingsoverwin
ning is opgeschoven naar het centrum van de politieke 
macht, maar ook een partij, die in haar opstelling, af
weging en argumentatie een eigen inhoud weet te ge
ven aan die politieke macht. Het is een partij, die niet 
alleen is gaan behoren tot het hart van het politieke 
systeem, maar ook een partij die door haar bestuurlijk 
talent en probleemoplossend vermogen die positie 
voortdurend weet waar te maken. Daardoor kan een 
klimaat ontstaan waarin de PvdA ook tussen verkie
zingen door, en bij volgende verkiezingen, aanhang en 
steun voor haar beleid weet te verwerven. 

180 

Noten 

Met dank aan Frans Aarts, Henny van Deyck, Geert van 
Rumund en Jan Brok voor hun hulp bij de verzameling 
van het empirische materiaal voor deze voordracht. 
Voorts ben ik Jacques Costongs, Karl Dittrich, Henny 
van Deyck, Cas per Hartman, Rein Welschen en Rob 
Welten zeer erkentelijk voor hun commentaar op eerdere 
versies van de voordracht. 

1. Het betreft hier de gemeenten Breda, Eindhoven, Heer
len, Helmond, Den Bosch, Kerkrade , Maastricht, Nijme
gen, Oss, Tilburg en Venlo . 
De gemeente Roosendaal, met 57.000 inwoners, is buiten 
het onderzoek gebleven . 

2. Zie K.L.L.M . Dittrich, P .W. Tops en R.G. Welten, 'Het 
gebeurde in het Zuiden', Socialisme en Democratie, 
1986/ 10, pp. 295-303. 

3. Zie P .W . Tops, 'CDA moest onevenredig veel wethou
dersposten inleveren', Binnenlands Bestuur. 16-5-1986, 
p . 23/24. 

4. Overigens werkt het CDA in Brabant en Limburg aan een 
doelbewuste 'modernisering' van haar partij-organisatie . 
Onder de impulsen van de huidige CDA-voorzitter Van 
Velzen, die voorheen voorzitter van het CDA-Brabant 
was, en de Limburgse CDA-lijsttrekker bij de Statenver
kiezingen, Pleumeekers, wordt getracht om de gesloten, 
cliëntelistische KVP-partijcultuur te doorbreken. met 'de 
doorwerking van de oude KVP-politiek in het huidige 
CDA' zou het daarom binnenkort we eens afgelopen 
kunnen zijn. 

5. Onder andere door de gretigheid waarmee organisatoren 
van vaak oppervlakkige symposia en conferenties inspe
len op al dan niet vermeende vernieuwingen in het open
baar bestuur, krijgen deze vernieuwingen al snel iets 'mo
dernistisch'. Er wordt even aan geroken, en voort gaan 
we weer naar de volgende trend . Begrippen als 'stadsmar
keting' en 'public-private partnership' kunnen daardoor 
gecorrumpeerd raken . In plaats daarvan zou ik willen 
pleiten voor een serieuze overdenking van de mogelijke 
consequenties van 'stadsmarketing' en 'public-private 
partnerships' . Wat zijn hun mogelijke politieke, bestuur
lijke en culturele gevolgen? Interessante opmerkingen 
hierover zijn gemaakt door A.M.J. Kreukels, hoogleraar 
te Utrecht en lid van de WRR. Public-private partner
ships hebben, aldus Kreukels, consequenties voor de po
sitie van de lokale overheid, die niet meer als beheerser en 
bestuurder moeten optreden, maar als garantieverlener 
en coördinator: de overheid als spin in het web. Ze heb
ben ook consequenties voor de politiek : 'De Nederlandse 
bestuurder als zodanig is niet meer van deze tijd. Er is een 
visie nodig. Politicalleadership, iets wat ik herken in een 
figuur als Van Thijn. Hij is echter te veel een uitzonde
ring'. En tenslotte is er nog de 'civic culture': 'Er moet 
een sfeer komen van een gedeelde inspanning en verant
woordelijkheid . .. als dat er niet komt, kunnen we het 
wel vergeten' (zie Binnenlandse Bestuur, 28-11-1986, p . 
11). Op deze manier kunnen begrippen als 'stadsmarke
ting ' en 'public private partnership' worden ingebed in 
een veel bredere benadering van gewenste politiek
culturele veranderingen op lokaal niveau. 
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W .F. Hermans en de culturele sanctie 

Herfst 1986 moesten burgemeester en wethouders van 
de hoofdstad opeens in praktijk brengen wat ze een 
half jaar tevoren vlotweg hadden neergeschreven: 
'Zuidafrikaanse kunstenaars, alsmede personen voor
komend op de zogenaamde zwarte lijst van de VN zijn 
in Amsterdam niet welkom. Dit geldt natuur/ijk niet 
voor die personen die een anti-apartheidsstandpunt 
uitdragen. 'I Leden van de PvdA-fractie in de gemeen
teraad stootten zich namelijk kort achter elkaar aan 
twee gevallen . 
Het ene betrof een reeks opvoeringen van een opera. 
De vaste dirigent moest er een paar dagen tussenuit 
omdat hij ook in dienst stond van een Oostduits staats
orkest. Zijn vervanger echter had meermalen opgetre
den in Johannesburg. Zou deze nu uit het stedelijk 
Muziektheater moeten worden geweerd? Dit bleek 
niet nodig, want zijn naam kwam niet voor op de 
zwarte VN-lijst, die wordt bijgehouden door een nog 
onder Waldheim ingesteld centrum tegen apartheid. 
Het houdt vanuit New York boek van kunstenaars die 
zich voor andere doeleinden dan bestrijding van het 
rassenbeleid manifesteren in Zuid-Afrika en die niet 
schriftelijk beterschap beloven . Wel ontdekte men bij 
deze gelegenheid onder de zeer weinige Nederlanders 
in het register de schrijver W.F. Hermans, aangezien 
hij daarginds in 1983 voor een multiraciaal gehoor 
gastcolleges had gegeven over literatuur. Van Her
mans liep net een tentoonstelling van fotografisch 
werk, waarbij trouwens ook portretten van zijn zwar
te echtgenote. Diende de expositie nu alsnog te worden 
verboden? Antwoord van B&W: hadden we het eerder 
in de gaten gekregen dan was inderdaad tot sluiting 
overgegaan. 
Er volgde een verhit publiek debat, waarvoor de wet
houder van kunstzaken, M . Luimstra-Albeda, al met
een de toon had gezet met haar uitroep: 'Moeten we nu 
soms ook tot boeken verbranding overgaan? Wat bete
kent niet welkom? Ik weet het niet hoor.'2 Na een be
wustwordingsproces van vijf weken ging deze CDA
bestuurster evenwel al zover dat ze zei een spreekbeurt 
van Hermans voor een particuliere instelling te betreu
ren. 3 Haar wisselvallige bijdragen zijn tekenend voor 
de wirwar van opvattingen die via de media tot uiting 
kwamen . Hieronder volgt een poging de voornaamste 
aspecten en argumenten in het oog te vatten . 

Hermans en Zuid-Afrika 
Wat wordt Hermans eigenlijk nagedragen? Gaat het 
om zijn bezoek aan Zuid-Afrika op zichzelf? Het ka
merlid J. Wal/age: 'Hij moet accepteren dat zo'n reis 
hoog wordt opgenomen door de Nederlandse samen
leving.'4 Dit lijkt evenwel te algemeen gesproken . De 
schrijver werd tijdens zijn tournee hartelijk door onze 

ambassadeur aldaar ontvangen, geheel overeen
komstig het Haagse regeringsbeleid van de 'twee spo
ren'. Was dan het effect van zijn tocht speciaal zorg
wekkend? Hierover zei B. Breytenbach, toch zelf een 
voorstander van een culturele boycot, destijds: 'Ik 
betwijfel of de autoriteiten zijn bezoek hebben gezien 
als een ondersteuning van hun politiek. 's 
Was niettemin de boodschap die de auteur daar aan en 
buiten de universiteiten uitdroeg zo verwerpelijk? Het 
ging over letterkunde, al zijn er natuurlijk in een land 
als Zuid-Afrika al gauw raakvlakken met de politiek. 
In dit verband betwist echter niemand dat Hermans in 
een interview voor de Zuidafrikaanse radio de zwarte 
literatuur in het land, in tegenstelling tot die van Suri
name, kenmerkend heeft verklaard voor een bevol
king die in onvrijheid leeft. 6 Het punt voor menigeen 
blijkt veeleer dat het hoofddoel van de reis a-politiek 
was, net zoals volgens activisten zelfs AI/an Boesak 
geen visum voor Nederland zou mogen krijgen als hij 
kwam voor een congres over postzegels. 7 Intussen 
moeten we aannemen dat voor de onderworpenen der 
aarde ook afstandelijk schrijverschap een potentieel 
belangrijker rol kan vervullen dan filatelie. 
Biedt wellicht het eigenlijke denken van W.F. Her
mans over de machtsverdeling ter plaatse een aangrij
pingspunt om hem hier van overheidswege min of 
meer uit te stoten? Uit al het beschikbare materiaal 
komt Hermans naar voren als iemand die vroegtijdig 

. een intense afkeer heeft ontwikkeld voor discriminatie 
op grond van ras, die daarentegen wel voor allerlei sa
menlevingen culturele segregatie nodig acht, die het 
merendeel van de zwarten in Zuid-Afrika wegens ge
brekkig onderricht niet rijp acht voor democratische 
keuzen en die een diepe minachting koestert voor de 
kuddegeest en selectieve aandacht in Nederland rond
om het vraagstuk. Al met al zeker geen geharnast strij
der voor een zwart meerderheidsbewind, maar een van 
die figuren waar de politiek weinig raad mee weet om
dat ze, zoals het wel is uitgedrukt, 'beseffen hoe com
plex de werkelijkheid van goed en kwaad is'. 8 De mis
schien wel te oppervlakkig opgedane indrukken van 
Hermans liggen intussen niet ver af van de weten
schappelijke opvattingen van de politicoloog A. Lijp
hart. 

Komt het echter wel zozeer aan op wat wij van Her
mans' woorden en daden vinden? Is niet reeds het VN
oordeel beslissend? Voor het gemeentebestuur van 
Amsterdam geeft dat inderdaad de doorslag. Burge
meester Van Thijn heeft zich 'blauw geërgerd aan het 
dedain waarmee door al/erlei scribenten over de VN is 
gesproken'.9 Maar Bart Tromp verwijst naar 'een lan
ge reeks resoluties waarin zionisme een vorm van ra-
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cisme wordt genoemd'. Volgens hem heeft Van Thijn 
'geen enkel argument aangevoerd op grond waarvan 
het gemeentebestuur sommige VN-Resoluties boven 
kritiek verheven acht en andere negeert'. 10 Trouwens, 
hoe komt men op de zwarte lijst terecht? Naar nu 
blijkt, door ongelijk gespreid particulier initiatief, zo
dat Hermans wel is gesnapt, maar niet de invallende 
operadirigent, die volgens zijn orkestdirecteur 'het 
probleem volmaakt oninteressant vond"', hetgeen 
toch nauwelijks kan worden opgevat als een bekering. 
Een volgende vraag luidt: waarom komen culturele 
sancties alleen in aanmerking ten opzichte van Zuid
Afrika? In een gezamenlijk artikel schrijven de PvdA
ers J. van Dijk en B.J. van den Boomen, dat twee 
kwesties wezenlijk zijn voor dit soort maatregelen: ra
cisme en dictatuur. 12 Dit laatste werken ze wijselijk 
niet verder uit, want dan zouden bijkans alle grote mu
sici op een zwarte lijst belanden. Voor dictaturen pre
diken we intussen doorgaans de dialoog maar voor het 
blanke regime in Pretoria de verregaande isolering, 
die ook de gekleurde landgenoten met sportieve, we
tenschappelijke of artistieke ambities treft. Dit bete
kent tevens dat een Zuidafrikaanse geleerde hier alleen 
binnen mag om zijn overheid te gispen, terwijl een 
Tsjechoslowaakse winnaar van de Erasmus-prijs door 
onze minister van buitenlandse zaken verzocht werd 
hier in een toespraak zijn regering te ontzien. 
Waarom die ene uitzondering? Tamar geeft in Vrij 
Nederland een antwoord: 'Alle begin is meegeno
men. 13 Toch zou ze zich vermoedelijk, indien het in 
deze kwestie ging om een ander dan haar oude oppo
nent uit de Weinreb-zaak, hebben gerealiseerd dat het 
volgende slachtoffer van dit VN-optreden wel eens Is
raël zou kunnen zijn. 

Verbinden we de selectiviteit naar land met de eerdere 
vraag welk gedrag nu eigenlijk weerstand oproept, 
dan valt op dat, zoals al eens met recht is gesignaleerd, 
wie afreist naar Jakarta om Suharto te prijzen beter af 
is dan wie Kaapstad aandoet om er op particuliere uit
nodiging humaniora te doceren. I. Degenen die niet 
vermogen uit te leggen waarom ten aanzien van zoveel 
landen waar wordt gefolterd, uitgezogen en gediscri
mineerd culturele betrekkingen met de autoriteiten 
worden onderhouden en aangemoedigd, maar in dit 
ene geval zelfs niet met ontrechte burgers, moeten niet 
verbaasd staan als - om een boutade van Jan Blokker 
aan te halen - op zekere dag Oxenaar niet meer wel
kom is omdat hij als ontwerper van bankbiljetten 'le
gitimatie verschaft aan het brute kapitalisme'. IS 

Cultuur als speerpunt? 
Weer een andere kant van de zaak is om welke reden 
kunst en wetenschap als speerpunten dienen te funge

. ren. Dat Hermans er zelf naast zit met zijn verklaring: 
'omdat iedereen in Nederland cultuur veracht"6, 
blijkt al uit het feit dat tegenwoordig minder opwin
ding bestaat over de boycot van Zuid-Afrika in de 
sport. Die parallel wordt nogal eens uit het oog verlo
ren. Wanneer J. Bernlefzegt: 'De politiek? Die moet 
helemaal met zijn handen van de cultuur afblijven '17 , 

dan blijft in het midden of hij dit voor atletiek en scha-
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ken anders ziet. Nauw verwant met klachten uit Olym
pische kringen klinkt in elk geval het commentaar van 
Frans Kellendonk: 'Het past naar mijn gevoel in de 
tendens om alles ondergeschikt te maken aan de poli
tiek. 18 Met goede reden is wel opgemerkt dat een Zuid
afrikaanse hoogleraar die een conferentie misloopt 
slechts 'een klein beetje van zijn academische vrijheid 
inlevert'. 19 Een tenniskampioen daarentegen is voor 
zijn levensbestemming aangewezen op internationale 
toernooien. Ook een kunstenaar die thuis blijft ont
zegt zich minder dan nu juist de topsporter. Dit on
derstreept alleen maar de vraag die besloten ligt in een 
uitlating van Van Thijn: 'Van iedereen, congresgan
gers en sportlieden, mag men wel de maat nemen aan 
de hand van internationale resoluties, maar bij schrij
vers kennelijk niet. '20 

Hier staat tegenover dat cultuur potentieel meer zou 
kunnen bijdragen aan een mentaliteitsverandering 
van gepriviligieerden dan windsurfen of motorcross . 
Voor het zaaien van twij fel aan het recht op verworven 
posities, voor relativering van het gelijk van de macht 
is wellicht zelfs meer te verwachten van kunst die emo
ties objectiveert dan van strijdliederen, hoezeer die 
ook bij de onderliggende groepen de moed er dikwijls 
inhouden. Oek de Jong: 'Als een schrijver toegang 
kan krijgen tot een politiek onderdrukt land, moet hij 
dat doen. '21 Daarbij verliest, zoals Hermans zelf in 
Achter het Nieuws zei, een kunstenaar al gauw zijn 
zeggingskracht wanneer hij zijn houding laat bepalen 
door bestuurlijke dwang in eigen land. Bart Tromp 
gaat een stap verder en brengt in het midden: 'Een van 
de kwalijke dingen die het Westen de afgelopen twin
tig jaar heeft nagelaten isjuist: cultureel infiltreren. '22 

Het is overigens heel goed mogelijk dat bij een derge
lijk pogen de banden van Zuidafrikaanse kant zouden 
zijn doorgesneden, zoals ook het geval is geweest met 
multiraciale groepsreizen naar Nederland toen het 
daarbij tot open discussies over het bevorderen van 
mensenrechten kwam (en ik heb zo'n geval van nabij 
meegemaakt). 
Literaire contacten tussen Nederland en Zuid-Afrika 
vertonen uiteraard nog een heel specifiek aspect. 
Sportmedailles zijn overal te behalen, publiek voor 
concerten, dans en schilderkunst is in tal van landen te 
vinden, maar begrip voor onze letterkunde niet. 
Andersom is onze taal in principe een zeldzaam mid
del om de harten van Afrikaanders te bereiken. Vergis 
ik me of reageerde inderdaad het PvdA-congres van 
april jl. onwenniger, toen de vertegenwoordiger van 
het ANC dan toen die van de SPD zich van het Neder
lands bediende? Soms vraagt men zich af of een lite
raire boycot niet wat al te goed aansluit bij onze gege
neerdheid over de eigen taal. Wat bij mensen als Her
mans en ook Reve een rol speelt, is waarschijnlijk, be
halve een weigering het eigen talent te laten gebruiken 
voor politieke uniformiteit, grote weerzin tegen het 
moedwillig afschrijven van ongeveer een derde van 
hun toch al beperkte lezersgebied. In de woorden van 
laatstgenoemde: 'Kijk, in Zuid-Afrika spreken tien 
miljoen mensen de Nederlandse taal. Maar Nederland 
zal alles doen om de Nederlandse taal en cultuur te ver
nietigen. '23 Zoveel is zeker, dat een Brit niet op een 
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paar miljoen Engelstaligen hoeft te kijken, en dat geen 
Fransman het in zijn hoofd zou halen om zijn taal uit 
te schakelen als middel tot culturele communicatie 
met francofone landen. 

Terugpesten 
Er blijven nog twee hoofdfacetten ter bespreking 
over. Het ene is ideëel: hoe ver mag de overheid op cul
tureel gebied gaan? Het andere is politiek: wat wordt 
eigenlijk met dit soort sancties beoogd? 
Bij de eerste, ideële vraag raakten sommige PvdA-ers 
danig van de wijs. Zo meende het kamerlid F. Niessen 
dat de overheid een pesterige schrijver mag terug
pesten24 en achtten Van Dijk en Van den Boomen het 
gezegde van toepassing dat wie kaatst de bal moet ver
wachten. 2S Een en ander werd van dezelfde kant niet 
vernomen toen de pester-kaatser H. Brandt Corstius 
door de minister van cultuur werd overgeslagen voor 
een staatsprijs. Tegen bepaald gebruik van het vrije 
woord moet het gezag eventueel het recht in stelling 
brengen, maar nooit de blote macht. Een politicus 
dient trouwens hoe dan ook geen stem te hebben in 
cultureel eerbetoon, maar evenmin in het aanbod van 
musea, bibliotheken en theaters. 
Hierbij is niet alleen onze algemene staatsopvatting 
van belang, maar ook artikel I van de Grondwet, dat 
zich keert tegen elke vorm van discriminatie, ook naar 
politieke gezindheid. Hierop wees in verband met de 
boycot bij voorbeeld M. van Traa vanuit het PvdA
bestuur en hij voegde daar nog aan toe: 'Nederlanders 
kunnen moeilijk niet-welkom worden verklaard in 
Nederland. '28 Het verbannen van dissidenten behoort 
inderdaad niet tot een getrouwe naleving van mensen
rechten. Daarenboven zou van inbreuk op de vrijheid 
van meningsuiting sprake zijn geweest, indien Am
sterdam het advies van gemeenteraadslid A. Grewel 
had opgevolgd om voortaan streng te kijken naar de 
subsidies aan instellingen die bezoekers van Zuid
Afrika aan het woord latenY De minst kwetsbare, 
maar wel rijkelijk vage formule voor wat de overheid 
nog net vermag komt van Wallage, namelijk 'extra fa
ciliteiten en extra eerbewijzen ontzeggen '28, al kan 
ook dit beter worden gedelegeerd. Gelukkig voor Her
mans heeft hij al in 1949 een prijs van de stad Amster
dam ontvangen. 

Rest nog de vraag waar die culturele sancties nu eigen
lijk politiek voor moeten dienen. Is het een pressie
middel of een expressiemiddel? Zelfs van in multilate
raal kader opgezette economische dwangmaatregelen 
zijn sinds de Eerste Wereldoorlog weinig successen te 
melden. Ook het enige bindende sanctiebesluit van de 
Verenigde Naties tot dusver, te weten het wapenem
bargo van 1977 ten aanzien van Zuid-Afrika, richt 
weinig uit. De geleidelijke toepassing van dit instru
ment heeft er eerder gewerkt als een aansporing tot 
militair-industriële zelfvoorziening dan tot een inge
scherpt besef van afhankelijkheid. 
De Amerikaanse onderzoekers G. C. Hufbauer en J. J. 
Scholt weten slechts een enkel geval te noemen waar 
'economische dwang verandering wist te brengen in 
belangrijke onderdelen van de politiek', te weten het 

dubieuze voorbeeld van het olie-embargo dat de Ara
bieren in 1973 instelden tegen Nederland. Volgens de
ze auteurs is aanwijsbaar dat het 'een belangrijke ver
schuiving veroorzaakte in de opstelling van Europa 
ten aanzien van het Palestijnse vraagstuk'. 29 Van zijn 
kant ziet R. Licklider evenwel slechts retoriek in Van 
der Stoels bijval aan 'Palestijnse rechten, zonder na
der aan te geven waaruit die bestaan '. 30 In zijn ziens
wijze was het oliewapen tot mislukken gedoemd om
dat het bedoeld was om via West-Europa en de Ver
enigde Staten uiteindelijk druk uit te oefenen op Is
raël: 'een nogal onwaarschijnlijk scenario'. Als in de 
internationale literatuur dit geval hooguit geldt als 
eenzaam paradepaard van multilaterale sancties, dan 
geeft dat te denken over de rest. Sancties worden door
gaans zo langzaam opgevoerd dat de getroffen staat 
alle gelegenheid krijgt zich aan te passen. Daarentegen 
riskeren zijn tegenstanders, een blijk van onderlinge 
verdeeldheid af te geven en de eenheid rond het ver
oordeelde regime te versterken. 
AI met al is de drijfveer van hoogontwikkelde landen 
in het afkondigen van sancties veelal de gedachte dat 
zij dan iets anders niet hoeven te doen. Een blokkade 
wordt overwogen wanneer men geen invasie aandurft, 
en daarna denkt men achtereenvolgens aan financiële, 
commerciële, sportieve en culturele maatregelen. Om 
met Van der Stoel te spreken: 'Ik geef toe dat de beëin
diging van het cultureel akkoord met Zuid-Afrika 
voortkwam uit ons onvermogen om met zijn allen iets 
anders te doen dat zinvol leek. '31 Overigens is opzeg
ging van een verdrag nog geen boycot. 
Het weren van een fototentoonstelling van W.F. Her
mans is in de ogen van het kamerlid R. ter Beek 'een 
doorgeschoten actievorm ' en staat voor hem 'in geen 
enkele verhouding tot het doel dat je beoogt, namelijk 
de afschaffing van de apartheid'.32 Wallage acht de 
effecten 'meer van psychologische aard. Maar voor 
het uiteindelijke doel, de afschaffing van de apart
heid, is dit middel waarschijnlijk niet instrumen
teel. '33 En A. Nuis, volksvertegenwoordiger voor 
D'66, stelt: 'Iedere andere boycot dan een economi
sche is een symbolische handeling. 34 

Conclusie 
Er is veel voor te zeggen dat de overheid geen applaus 
moet uitlokken voor kunstenaars die heulen met het 
kwaad. Dit is een eis van solidariteit met slachtoffers. 
Hierin past ook dat musici die destijds voor de Duitse 
bezetter waren opgetreden na de oorlog justitieel be
perkingen kregen opgelegd, ook al ging men daarin 
wellicht te ver (vergeleken met de houding tegenover 
andere beroepsgroepen). Maar solidariteit mag, an
ders dan middelen die men om hun doelmatigheid 
kiest, nooit selectief zijn. Volgens de meeste politici 
staat die doelmatigheid bij een culturele boycot nu 
juist niet voorop. Solidariteit echter kan men niet dele
geren aan een zacht gezegd zeer gemengd gezelschap 
als de Verenigde Naties. Er zijn talloze kunstenaars 
die zich veel intensiever hebben ingelaten met een per
vers regime dan W.F. Hermans. En dan heb ik het nog 
niet eens over de grote Bertolt Brecht, drager van de 
Stalinprijs, met wiens teksten de Partij van de Arbeid 
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Uitbesteding - Een nieuwe 
ondernemersstrategie en haar gevolgen 

Flexibilisering lijkt tegenwoordig wel een toverspreuk 
wanneer gesproken wordt over manieren om de eco
nomie weer op gang te brengen en de winsten te ver
groten. Het is momenteel dè ondernemersstrategie om 
de arbeidsorganisatie aan te passen aan veranderende 
(markt)omstandigheden (ondermeer gekenmerkt door 
scherpe concurrentie en snelle wisselingen in de 
vraag). 'Vanuit het concept om met een zo klein moge
lijk vast werknemersbestand in te kunnen spelen op 
schommelingen in de produktie waarbij voorraadvor
ming wordt tegengegaan, wordt met werknemers ge
schoven', aldus Vreeman en Van Gelder.! 
Dat gebeurt op verschillende manieren. Bepaalde de
len van de produktie worden uitbesteed aan andere 
(zelfstandige) bedrijven of personen; het zogenaamde 
subcontracteren. Daarnaast wordt binnen de bedrij
ven het aantal mensen in full-time vaste dienst beperkt 
en aangevuld met een hele groep 'los-vast' personeel: 
parttimers, oproep- en tijdelijke krachten, die alleen 
worden ingeschakeld als dat echt nodig is. 
In dit artikel wil ik vooral ingaan op het eerste aspect, 
de zogenaamde externe flexibilisering. Dit is een ont
wikkeling die verregaande consequenties kan hebben 
voor de organisatie van arbeid en produktie. 
Aan de hand van een aantal voorbeelden - die nogal 
ongelijksoortig zijn, maar de recente ontwikkelingen 
goed karakteriseren - wil ik laten zien hoe dit uit
besteden in zijn werk gaat en wat de consequenties 
voor de 'werknemers' kunnen zijn. Want de voorde
len voor die laatsten zijn op zijn minst twijfelachtig. 

Japan 
Een eerste voorbeeld is de wijze waarop de Japanse in
dustrie is georganiseerd. De situatie in Japan is van be
lang omdat daar de externe flexibilisering al veellan
ger en rigoureuzer is doorgevoerd en daardoor de 
voor- en nadelen van deze ontwikkeling goed zicht
baar maakt. Sinds een aantal jaren wordt de westerse 
markt overstroomd met Japanse tv's, radio's, video's, 
auto's, computers en sinds kort ook sportartikelen. 
De eerste reactie van Europese en Amerikaanse onder
nemers, geschrokken als zij waren door de plotselinge 
concurrentie, was een roep om meer protectionistische 
maatregelen. Hoewel die tendens nu nog bestaat, gaan 
er inmiddels steeds meer stemmen op die bewer,en dat 
het, met in achtneming van de enorme culturele ver
schillen die er nu eenmaal bestaan, mogelijk moet zijn 
een deel van de Japanse werkwijze ook in Europa over 
te nemen. 
De economische structuur van Japan bestaat uit twee 
delen. Aan de ene kant is er de dominante sector van 
grote voor de export producerende bedrijven, ge
steund door de overheid. Deze sector kent twee groe-
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pen werknemers. Een groep heeft een contract 'voor 
het leven'. Dit is een relatief kleine groep, die meren
deels uit mannen bestaat. Voor het grootste deel van 
de werknemers geldt echter permanente onzekerheid. 
Het gaat dan om seizoen- en parttimekrachten, waar
onder erg veel vrouwen. Deze verdienen doorgaans 
veel minder dan de werknemers in vaste dienst. 
Een belangrijk onderdeel van de managementsstrate
gie in de dominante sector is de zogenaamde 'just-in
time-production'. Doel hiervan is met zo klein moge
lijke voorraden te werken om kosten te besparen. De
ze 'voorraadloze' produktie wordt mogelijk door het 
gebruik van nieuwe technologie (waardoor men bij 
voorbeeld onmiddellijk op de hoogte is van verande
ringen in de vraag en de nog beschikbare hoeveelheden 
en het bestaan van een tweede sector in de Japanse 
economie: een sector van 'subcontractors' oftewel 
toeleveringsbedrijven. Deze sector is groter dan de do
minante sector. In 1981 kwam 65,5 procent van de in
dustriële produktie daar vandaan. De zeer grote be
drijven kunnen niet bestaan zonder de duizenden 
(vaak zeer kleine) bedrijven, die dienen als toeleveran
ciers. Een hoge functionaris van Philips zei hierover: 
'Het succes van de Japanse industrie vindt voor een 
deel zijn oorzaak in het bestaan van een uitgebreide en 
bekwame toeleveringsindustrie' . Hij moest wel toege
ven dat daar vaak 'middeleeuwse toestanden' heer
sen. 2 Onderdelen voor de Nissan-autofabricage wor
den in achterafstraatjes gemaakt en het plaatwerk van 
de Honda in de voorkamer geperst. 
De grote bedrijven hebben enorme macht over de toe
leveringsbedrijfjes op het gebied van prijs en levertijd. 
Vaak is het zo dat het grote bedrijf een aantal 'subcon
tractoren' heeft, die op hun beurt weer veel kleine be
drijfjes aan zich binden (sweatshops, thuiswerksters). 
Een bedrijf als Toyota bijvoorbeeld heeft zo'n 36.000 
toeleverende bedrijven. Slechts tweehonderd daarvan 
leveren rechtstreeks aan Toyota. Er kunnen zo hele 
ketens van subcontractoren ontstaan, met als laatste 
schakel zo'n 1,2 miljoen vrouwen die thuiswerk3 ver
richten en afhankelijk zijn van wisselende opdrach
ten. 
De werkonzekerheid in de kleine bedrijfjes is enorm. 
In 1983 gingen er ruim 20.000 failliet. Door lage lonen 
en lange werktijden probeert men de concurrentie vol 
te houden.' 
Het uitbesteden van activiteiten heeft zo verschillende 
voordelen voor de grote onderneming. Deze kan zich 
beperken tot kernactiviteiten en specialiteiten. Uit
besteding van een deel van de produktie geeft de mo
gelijkheid de totale produktie aan te passen aan 
schommelingen in de vraag zonder dat daarvoor de 
eigen produktie hoeft te worden aangepast. Dat 
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bespaart extra investeringen en overhead-kosten, ter
wijl de personeelskosten tot een minimum worden be
perkt. Bovendien kunnen risico's van allerlei aard 
worden afgewenteld op een ander bedrijf (bijvoor
beeld bedrijfsongevallen en een hoog ziekteverzuim 
bij zwaar en onaangenaam werk).l 
Het Japanse voorbeeld vindt inmiddels navolging in 
Europa en de VS, al dan niet door toedoen van Japan
se ondernemers zelf. In Nederland is bijvoorbeeld 
Philips actief bezig zich van een groot aantal toeleve
ranciers te voorzien, die met een mooie naam 'co
makers' worden genoemd. Er wordt daarbij samenge
werkt met de NMB, die een uitgebreid onderzoek 
heeft laten verrichten naar het fenomeen 'toeleveren 
en uitbesteden'. 6 

Terugkeer van een afgeschreven industrie 
Een ander voorbeeld van uitbesteding vormen de ont
wikkelingen in de confectie-industrie. Deze zijn niet 
zondermeer representatief voor die in andere in
dustrietakken. Toch kan dit voorbeeld wel illustreren 
waarom uitbesteding zo'n aantrekkelijke onderne
mersstrategie kan zijn en waarom dit zo'n hoge vlucht 
kan nemen . 
Zoals bekend kreeg de confectie-industrie in West
Europa en de Verenigde Staten het in de jaren zestig 
moeilijk . Stijgende lonen en gebrek aan personeel de
den de produktiekosten sterk stijgen. Voor de handel 
werd het aantrekkelijker bestellingen te plaatsen in 
landen rond de Middellandse Zee en vervolgens in de 
Derde Wereld, waar de produktiekosten slechts een 
fractie bedragen van die in de westerse landen. 
Inmiddels echter is de situatie in het westen drastisch 
gewijzigd. Grote werkloosheid en dalende inkomens 
hebben het arbeidsaanbod danig vergroot. Tegelijker
tijd zien we dat snellere modewisselingen het voor 
handelaren en bedrijven riskanter maken bestellingen 
ver weg te doen, omdat de lange aanvoerlijnen het ge
vaar inhouden, dat men met grote hoeveelheden on
verkoopbare, want 'ouderwetse' kleding blijft zitten. 
Handelaren proberen echter niet alleen risico's te be
perken door orders dichter bij huis te plaatsen, maar 
ook door slechts kleine hoeveelheden, op korte ter
mijn te bestellen. Voor fabrikanten ontstaat daardoor 
een grote mate van onzekerheid, die zij op hun beurt 
proberen op te vangen door werk meer en meer uit te 
besteden aan andere, kleinere, bedrijfjes en thuis
werksters. 
De moeilijke financiële positie waarin velen verkeren, 
heeft tot gevolg dat veel mensen genoegen moeten ne
men met onzekere en lage lonen . Uit de VS en Enge
land zijn voorbeelden bekend van ondernemers die 
hun opdrachten aan fabrikanten in de Derde Wereld 
drastisch hebben verminderd. Toepassing van micro
electronica in het pre-assemblagestadium heeft geleid 
tot aanzienlijke besparingen, wat het aantrekkelijk 
maakt dicht bij de markt te produceren . In het assem
blage-stadium vormen de arbeidskosten nog altijd de 
belangrijkste kostenpost. Deze worden gedrukt door 
de produktie zoveel mogelijk op 'putting-out' basis te 
organiseren. Grote Britse warenhuizen als British Ho
me Stores en Tesco hebben al verklaard dat het zo 

langzamerhand de vraag is of het nog wel noodzake
lijk is om naar de Derde Wereld te gaan, en dat in som
mige sectoren, zoals damesbovenkleding al nauwe
lijks meer in het buitenland wordt gekocht. 
Eenzelfde ontwikkeling valt waar te nemen in Neder
land, waar Amsterdam en Twente meer belangrijke 
kledingproducenten aan het worden zijn. 7 Uit de sta
tistieken blijkt dat overigens maar niet of nauwelijks. 
De smalle marges waaronder de kleine bedrijfjes moe
ten werken, hebben tot gevolg dat een aanzienlijk, 
maar onbekend deel van de produktie plaatsvindt in 
de informele sector van de economie. 8 

Veel van deze kleine kledingbedrijf jes zijn in handen 
van migranten. Mexicanen in de VS, Indiërs en BangIa
dezen in Engeland, Turken in Nederland. Het aandeel 
van vrouwen hierin is zeer groot. Zij werken in de fa
briekjes zelf of als thuiswerksters (er is overigens vaak 
geen strikte scheiding) tegen zeer lage stuklonen, voor 
zover er op hen geen beroep wordt gedaan als onbe
taalde familiearbeid. Het gaat veelal om getrouwde 
vrouwen met kinderen. Taal- en culturele barrières en 
gebrek aan goede en betaalbare kinderopvang vernau
wen hun werkgelegenheidsperspectieven tot het ver
richten van werk dat, althans in theorie, te combine
ren is met de zorg voor kinderen en het huishouden. 
Swasti Mitter, die zich al lange tijd bezighoudt met de 
ontwikkelingen in de Engelse kledingindustrie hier
over: 'Etnische ondernemers hebben in dit opzicht een 
voordeel boven blanke. Zij kunnen gebruik maken 
van de goedkope arbeid van hun vrouwen, voor wie 
het moeilij k is elders een baan tevinden.' Zij vestigt er 
echter de aandacht op dat de mannen weinig 'keus' 
hebben, omdat zij zelf doorlopend in een zwakke posi
tie verkeren ten opzichte van de grote ondernemers 
van wie zij opdrachten krijgen. 'Als immigrant is hij 
door zijn taal en status gehandicapt' . 9 

Dat neemt niet weg dat het onderaan de pyramide Azi
atische vrouwen zijn die het systeem zijn grote mate 
van flexibiliteit geven. Zij krijgen het werk, in de fa
briek of thuis, via ooms, neven, broers of echtgenoot. 
Dat maakt het echter moeilijk om te protesteren tegen 
oneerlijke praktijken, laat staan dat zij zich kunnen 
organiseren. 10 De lonen die zij verdienen zijn zo laag 
dat The Observer van 13 mei 1984 schreef: 'Zelfs 
Hongkong en Taiwan kunnen daar niet tegenop'. 

Telethuiswerk 
Het uitbesteden van werk is echter niet langer alleen 
voorbehouden aan sectoren als de confectie en de 
schoenenindustrie, waar sweatshops en thuiswerk al
tijd al veel voorkwamen. Het fenomeen verspreidt 
zich ook naar meer geavanceerde industrieën. Mattera 
constateerde in Italië: 'Vrouwen in allerlei Turijnse 
kelders maken onderdelen voor 'onderaannemers' 
van Fiat, terwijl ze in de omgeving van Umbria minia
tuur motortjes voor teleprinters maken' . 11 En de Los 
Angeles Times constateerde enkele jaren geleden al: 
'Thuiswerksters vormen een groeiende ondergrondse 
markt van goedkope arbeid in Amerika's meest ge
avanceerde industrie; de high tech industry in Silicon 
Valley' .12 

Nieuwe technologie heeft onder meer belangrijke ge-
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volgen voor de organisatie van de produktie in die sec
toren waar de produktie voornamelijk uit informatie
verwerking bestaat. De Amerikaanse futuroloog A/
vin ToffIer is een van de eersten geweest die daarop 
hebben gewezen. I J De combinatie van computer- met 
communicatietechnologie maakt het steeds minder 
noodzakelijk dat werknemers zich iedere dag in de file 
staan te verbijten op weg naar kantoor of fabriek. In 
plaats daarvan maakt de nieuwe technologie werk 
dicht in de buurt of zelfs thuis mogelijk. 
Hoeveel zogenaamde telethuiswerkers er op dit mo
ment al zijn is niet bekend. De schattingen voor de VS 
lopen sterk uiteen. Vrij algemeen wordt in de komen
de jaren wel een forse toename van het verschijnsel 
verwacht. 14 

Een onlangs door het Studiecentrum voor Beleid en 
Techniek van TNO uitgevoerd onderzoek wees uit dat 
het aantal teleforensen in ons land nog klein is en het 
verschijnsel zich bovendien beperkt tot enkele secto
ren; banken, verzekeringen, computerbedrijven, 
postorderbedrijven en de grafische sector. In theorie 
zijn de mogelijkheden voor telethuiswerk eèhter 
enorm. Het STB-onderzoek schat dat, gezien de aard 
van het werk en de te verwachten technologische ont
wikkeling, telework in het zicht komt van bijna twee 
miljoen mensen, ongeveer een derde van de beroeps
bevolking. In het onderzoek wordt echter geen uit
spraak gedaan over de termijn waarop dat zal gebeu
ren . Zeer voorzichtig houdt men het op veertig tot 
tachtig duizend teleworkers binnen nu en tien jaar. I 5 

Als idee kwam telethuiswerk in de jaren zeventig op 
onder futurologen en breed georiënteerde computer
deskundigen, die hierin een oplossing zagen voor de 
industrieel-maatschappelijke problemen van die tijd. 
Toffler bijvoorbeeld wees op de positieve effecten die 
het opheffen van de scheiding tussen woon- en werk
plaats zouden hebben voor het milieu. Bovendien zou 
het de maatschappelijke stabiliteit bevorderen: goed 
zijn voor de menselijke verhoudingen en ten slotte 
goed voor vrouwen. Die zouden immers met de op
komst van de nieuwe huisindustrie de keus tussen 'kin
deren en carrière' niet meer hoeven te maken. Het 
'electronic cottage' stelt hen in staat beide zaken te 
combineren. 
Relatief los echter van dergelijke discussies zien we de 
eerste 'uitprobeersels' met telethuiswerk in de VS en 
Europa in een tijd waarin veel bedrijfstakken werden 
geconfronteerd met sterke concurrentie en verminder
de winsten. Telethuiswerk blijkt een mogelijkheid de 
winst weer op peil te brengen. 
Dat geldt met name waar de technologie het naar-hu is
plaatsen van het meer routine-matige, administratieve 
werk mogelijk maakt. In een aantal gevallen is tele
thuiswerk voor bedrijven een logisch uitvloeisel van 
het automatiseringsproces dat ze al hebben doorge
maakt. In de grafische industrie en het verzekerings
bedrijf bijvoorbeeld heeft dat geleid tot een sterk ge
polariseerde functiestructuur. De vereenvoudiging en 
standaardisering van een deel van het werk maakt het 
daarop mogelijk dat deel om te zetten in telethuis
werk. 16 
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Telethuiswerksters nemen het werk over van vaste 
krachten op kantoor of fabriek. De voordelen voor de 
ondernemers zijn legio: de telethuiswerkster, die 
doorgaans wordt beschouwd als kleine zelfstandige, 
wordt door middel van stukloon alleen betaald voor 
de effectief gewerkte tijd. De ondernemer ontkomt 
daarmee aan kosten voor vakantiegeld, overwerk, 
zwangerschapsverlof, ziekengeld en reiskostenvergoe
ding. Een van de weinige Nederlandse voorbeelden, 
een postorderbedrijf in het Zuiden des lands waar tele
thuiswerksters bestellingen van klanten noteren, laat 
dat duidelijk zien. 17 

Dit nieuwe thuiswerk is niet zondermeer te vergelijken 
met het eerder genoemd (industriële) thuiswerk. Het is 
over het algemeen (nog) beter betaald en geeft nauwe
lijks 'rommel'. Toch zijn de overeenkomsten navrant: 
onzekerheid omtrent werktijden en daarmee inko
men, meestal monotoon, vrij laaggeschoold werk en 
weinig of geen contacten met collega's - voorzover 
men die al kent. En last but not least: ook het nieuwe, 
met name administratieve thuiswerk lijkt vooral een 
kwestie van 'vrouwenwerk'. 
Natuurlijk hebben niet alle kleine bedrijfjes de ken
merken van sweatshops. En grote bedrijven besteden 
niet alleen het meer arbeidsintensieve, ongeschoolde 
werk uit, maar ook het meer kennisintensieve bij voor
beeld aan software- en adviesbureaus. Binnen het 
systeem van uitbesteding bestaat echter een strikte ar
beidsverdeling gebaseerd op sekse en ras. De geschool
de arbeiders en de ondernemers zijn vrijwel altijd 
mannen, terwijl vrouwen, jongeren en migranten het 
meest vieze, onzekere en laagst betaalde werk verrich
ten. ls 

De nieuwe werkne(e)m(st)er 
Natuurlijk zijn er verschillen tussen de westerse lan
den wat betreft de mate waarin de decentralisatie van 
de produktie zich voordoet en de omstandigheden die 
dat met zich brengt. Het is moeilijk exacte uitspraken 
te doen over de omvang van het verschijnsel. Het on
derzoek is in feite nog maar net begonnen en statistie
ken op dit gebied zijn op zijn minst onvolledig (onder 
meer omdat een - onbekend - deel van de kleine be
drijfjes en thuiswerksters opereert in het grijze of 
zwarte circuit van de economie). Toch kun je wel zeg
gen dat in Nederland de ontwikkeling veel minder 
'ver' is en veel minder slechte arbeidsomstandigheden 
met zich brengt dan bij voorbeeld in Engeland. De 
slechte sociale voorzieningen en de hoge werkloosheid 
dwingen mensen (met name vrouwen) daar eerder dan 
in Nederland werk te aanvaarden onder slechte voor
waarden. Dat neemt niet weg dat ook in Nederland, 
bij voorbeeld in de confectie en in de grafische in
dustrie, een groei van het aantal kleine bedrijfjes valt 
te constateren, terwijl ook het aantal thuiswerksters 
toeneemt, dat door financiële nood en bij gebrek aan 
andere arbeidsmogelijkheden gedwongen wordt der
gelijk werk te doen. 19 

Toch lijkt het uitbesteden van werk aan kleine bedrijf
jes en thuiswerksters geen crisisverschijnsel, maar een 
verandering van structurele aard. 20 Deze herstructure
ring lijkt in een aantal gevallen gepaard te gaan met 
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een verschuiving van mannenarbeid in fabriek of kan
toor naar vrouwenarbeid in kleine bedrijfjes of thuis. 
Of zoals de Sunday Times van 31 juli 1983 het formu
leerde; 'There is a job for Jill as Jack goes downhilI' . 
De Amerikaanse econome Saskia Sassen Koob 
spreekt in dit verband van een feminisering van het ba
nenaanbod. 21 

Dat is noch voor mannen noch voor vrouwen een gun
stige ontwikkeling. Werkgelegenheid voor mannen 
gaat verloren, terwijl het werk dat vrouwen er voor 
'terug' krijgen veelal slecht betaald is, geïsoleerd en 
onder slechte omstandigheden moet worden verricht 
en nauwelijks perspectief biedt. Bovendien werken, 
zoals gezegd, veel van die bedrijfjes met zeer smalle 
marges; de kosten moeten dus zo veel mogelijk wor
den beperkt. Vrouwen zijn in dat geval de goed
koopste arbeidskrachten; de mythe van de mannelijke 
kostwinner houdt hardnekkig stand. Thuiswerk 
maakt het bovendien mogelijk dat vrouwen thuis blij
ven en toch betaald werken. Dat kan betekenen dat het 
idee dat vrouwen de eerstverantwoordelijken zijn 
voor kinderverzorging en huishoudelijk werk wordt 
versterkt. Van emancipatie in de zin van een volwaar
dige deelname van vrouwen aan het arbeidsproces is 
dan geen sprake. 
Zoals gezegd maakt het uitbesteden deel uit van de 
door werkgevers tegenwoordig fel gepropageerde 
strategie van flexibilisering. Werkgevers, strategisch 
gebruikmakend van de mogelijkheden die de nieuwe 
technologie biedt en inspelend op grote werkloosheid 
en de ideeën over wat vrouwenwerk en wat mannen
werk zou moeten zijn, zijn bezig een grondige wijzi
ging in de arbeidsverhoudingen door te voeren. 
Benadrukt zij hierbij overigens dat de technologie 
geen autonome factor is . Het uitbesteden, noch de 
wijziging in de arbeidsverhoudingen die daarmee ge
paard gaat, wordt veroorzaakt door de nieuwe tech
nologie, maar door de wijze waarop werkgevers van 
die technologie gebruik maken. 22 Zo leidt automatise
ring in bepaalde industrietakken tot een sterke polari
satie van de functiestructuur . 23 Een beperkt aantal 
functies wordt rijker van inhoud, een groter aantal 
juist armer. Daardoor wordt de klassieke pyramidale 
opbouw van de functiestructuur binnen de organisatie 
omgezet in een 'vaas-model'; er komen nieuwe func
ties en taken bij voor bepaalde (onderhouds)specialis
ten en gekwalificeerde gebruikers van informatietech
nologie. Voor de resterende banen is nog slechts een 
geringe scholing nodig. 24 Dat werk wordt vervolgens 
in handen gegeven van allerlei 'flexibelen' binnen het 
bedrijf of het wordt uitbesteed aan kleine bedrijfjes 
en / of thuiswerksters. Segmentering van de arbeids
markt is het gevolg. 25 Waarbij komt dat zich in het bo
venste segment merendeels mannen bevinden, terwijl 
onder de losse, flexibel inzetbare werknemers daaren
tegen veel vrouwen zijn te vinden. 

Vakbeweging 
Een aantal voordelen van het uitbesteden van activi
teiten voor grote bedrijven noemden we al eerder. Een 
overweging die ook een belangrijke rol speelt, hoewel 
dat slechts zelden openlijk wordt toegegeven, is dat 

hiermee ook de opbouw van vakbonden wordt be
moeilijkt. 26 

Ontwikkelingen in Italië kunnen dat illustreren. De 
verplaatsing van werk naar kleine bedrijfjes en thuis
werksters is in dat land eind jaren zestig ingezet als 
reactie op stakingen en militante activiteiten van de 
vakbonden in de grote ondernemingen. Deze tendens 
kreeg nog een extra impuls, toen in 1970 een wet werd 
aangenomen, die de Italiaanse arbeider een grote mate 
van bestaanszekerheid verschafte. Het werd vrijwel 
onmogelijk hem te ontslaan. De wet gold echter niet 
voor bedrijfjes met minder dan vijftien werknemers. 
De periode daarna gaf dan ook een zeer sterke toena
me te zien van bedrijfjes met ten hoogste veertien men
sen in dienst. 
Een aantal cijfers kan deze tendens illustreren. In 1971 
was bijna 23 procent van het totaal aantal arbeids
krachten in de industrie werkzaam in kleine bedrijfjes 
met minder dan twintig mensen. In 1978 was dat per
centage gestegen tot bijna dertig, een uitbreiding van 
de werkgelegenheid in kleine bedrijven met 345.000. 
Met name de ontwikkeling in de periode 1974-1978 is 
opvallend. In die periode daalde de werkgelegenheid 
in fabrieken met meer dan vijfhonderd werknemers 
met 52.000. De werkgelegenheid in kleine bedrijfjes 
daarentegen steeg met 160.000. 
Deze decentralisatie van de produktie ging bovendien 
gepaard met een opmerkelijk verschuiving in de werk
gelegenheid van mannen en vrouwen. Een belangrijk 
deel van de nieuwe banen kwam in handen van vrou
wen, terwijl bij de grote bedrijven juist mannen op 
straat kwamen te staan . Daarnaast wordt geschat dat 
er in Italië minstens een miljoen thuiswerksters zijn, 
die werk verrichten voor uiteenlopende bedrijven als 
Fiat, Olivetti en BennetonY Er vindt dus een ver
schuiving plaats van arbeid door mannen op de fa
brieksvloer naar arbeid door vrouwen in kleine be
drijfjes of thuis. 
Dit Italiaanse voorbeeld laat zien met welke proble
men de vakbeweging door de veranderende arbeids
verhoudingen wordt geconfronteerd. In de Neder
landse vakbeweging wordt, onder invloed van een te
ruglopend ledental, druk gesproken over 'de nieuwe 
werknemer', die door de vakbeweging zou moeten 
worden aangesproken. Het is niet altijd duidelijk wie 
daarmee wordt bedoeld, maar de discussie richt zich 
vooral op de noodzaak de nieuwe vaklieden te organi
seren; de hooggekwalificeerden en goed betaalden, 
het bovenste segment van de arbeidsmarkt dus. Mijns 
inziens, en daarmee sluit ik aan bij wat Vreeman hier
over eerder in SenD heeft gezegd, zou het echter zeer 
onjuist zijn als de vakbeweging (alleen) die werknemer 
tot oriëntatiepunt voor de organisatie maakt. 28 

De organisatie van 'flexibelen' is natuurlijk een uiterst 
moeilijke zaak en zal van de vakbeweging ook een be
langrijke 'mentale' omschakeling vragen. Sinds haar 
ontstaan eind negentiende eeuw heeft zij zich immers 
vrijwel steeds laten leiden door de belangen van de 
meer geschoolde arbeider full-time vast in dienst bij 
een groot bedrijf, die als kostwinner het inkomen voor 
vrouwen kinderen verdient. De nieuwe werknemer 
echter verricht veelal ongeschoold, routinematig 
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werk , heeft een baan met onzekere werktijden, is vaak 
een vrouwen werkt op een zodanige plaats (in een 
klein. bedrijf of thuis) dat alleen al het aanspreken van 
mensen enorm veel moeite kost. Dat mag voor de vak
bonden echter geen reden zijn deze werknemers maar 
te laten 'schieten'. 
Voor de PvdA geldt in feite hetzelfde. Wil zij als socia
listische partij geloofwaardig blijven, dan zullen de 
belangen van de 'marginale' werknemers en de ont
wikkelingen die tot die marginalisering leiden, haar ter 
harte moeten gaan. 
De door mij geschetste ontwikkeling laat zien dat 
'smalI' allesbehalve 'beautiful' hoeft te zijn. Dat 
komt, omdat een decentralisatie van de produktie niet 
gepaard gaat met een decentralisatie van macht en 
controle. Pas als er op dat laatste gebied iets veran
dert, wordt een kleinschaliger produktiewijze een aan
trekkelijk perspectief. 
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Individualisering versus draagkracht: de 
juridische dimensie 

De waarden individualisering en draagkracht vormen 
voor de Partij van de Arbeid één van de belangrijke di
lemma's op sociaal-economisch terrein. Hoewel indi
vidualisering en draagkracht op veel verschillende ma
nieren omschreven worden en de gekozen definities 
soms al aanleiding geven tot ernstige inhoudelijke me
ningsverschillen, zal ik mij hier, alleen voor het doel 
van dit artikel, toch aan een summiere beschrijving 
wagen. 
Met individualisering wordt meestal bedoeld dat aan 
het toekennen van rechten en plichten aan een persoon 
geen voorwaarden zijn verbonden die verband houden 
met de persoonlijke relaties die hij of zij heeft met an
deren. Het begrip draagkracht houdt in dat men juist 
wel rekening houdt met iemands persoonlijke relaties 
en omstandigheden. Met welke relaties en omstandig
heden rekening wordt gehouden, kan per regeling wis
selen. Een onderzoekje naar de bestaande wetgeving 
in ons land leerde mij dat er in elk geval al twintig ma
nieren zijn waarop vormen van samenwonen worden 
onderscheiden. In het onderzoek heb ik dan nog niet 
eens Algemene Maatregelen van Bestuur, Koninklijke 
Besluiten en circulaires betrokken. Ten dele overlap
pen deze omschrijvingen en criteria elkaar en vaak zijn 
zij, hoewel zij op hetzelfde lijken te doelen, uiteenlo
pend geformuleerd. 
Individualisering en draagkracht zijn mede daardoor 
moeilijk nauw te omschrijven begrippen. De één vindt 
dat er al sprake is van individualisering, nu beide part
ners ieder de helft van de AOW krijgen in plaats van 
één van beiden alles. De ander vindt dat er pas sprake 
is van individualisering, als dat een zodanig inkomens
en uitkeringsniveau oplevert, dat men er zelfstandig 
een éénpersoonshuishouden mee kan voeren . Hoewel 
dus een messcherpe aanduiding van individualisering 
en draagkracht niet te geven is, zal duidelijk zijn waar 
de spanning tussen deze waarden ligt. De politieke 
vraag is deze: in hoeverre mogen of moeten persoon
lijke relaties en omstandigheden meetellen bij het be
palen van iemands rechten en plichten? 

De juridische dimensie van politieke dilemma's 
I ndividualisering en draagkracht onderscheiden zich 
als dilemma vermoedelijk niet wezenlijk van andere 
politieke keuze-problemen. Politieke besluitvorming 
is vaak het kiezen van een positie in een spanningsveld, 
gevormd door twee op zichzelf nastrevenswaardige 
uitgangspunten. Hoe de positiebepaling in zo'n span
ningsveld of dilemma uiteindelijk uitvalt, is van veel 
factoren en overwegingen afhankelijk, zoals partijpo
litieke opvattingen, maatschappelijke druk en maat
schappelijk draagvlak, of budgettaire mogelijkheden. 
Een overweging die naar mijn oordeel, systematisch te 

weinig gewicht krijgt, is wat ik hierna aanduid als de 
juridische dimensie. 
Daaronder versta ik in de eerste plaats de beginselen 
rechtszekerheid en rechtsgelijkheid . Zij zijn de pijlers 
van de rechtsstaat en moeten leidraad zijn bij een 
rechtvaardige verdeling van lusten en lasten over de 
burgers. Rechtszekerheid betekent dat duidelijk is wie 
de, de burgers bindende, regels vaststelt. Het betekent 
ook dat die regels bestendig, overzichtelijk en consis
tent zijn. Dat houdt in dat met het kennen van de re
gels grosso modo duidelijk moet zijn hoe de toepas
sing ervan uitwerkt. Regels moeten een voorspelbare 
uitkomst hebben. Rechtsgelijkheid, een in de Grond
wet verankerd rechtsbeginsel, houdt in dat gelijke ge
vallen gelijk behandeld en beoordeeld dienen te wor
den. Ongelijkheid is slechts toegestaan op relevante 
gronden. 
Natuurlijk is het niet zo, dat met het accepteren van 
rechtszekerheid en rechtsgelijkheid als beginselen me
teen kristalhelder is welke weg bewandeld moet wor
den bij het tot stand brengen van regelgeving. Zo staat 
buiten kijf dat de rechtszekerheid niet zo absoluut 
moet worden opgevat dat wetswijziging en tot stand 
brengen van nieuwe wetgeving niet meer mogelijk 
zijn. Ook bij het nastreven van rechtsgelijkheid zal 
vaak de vraag zijn wat relevante gronden zijn die on
gelijke behandeling toelaatbaar of zelfs noodzakelijk 
maken. Aan de andere kant, als rechtszekerheid en 
rechtsgelijkheid te zeer in de verdrukking komen, zal 
de regelgeving die daaraan lijdt niet meer als recht
vaardig of zelfs als willekeurig worden ervaren. Dat 
dit bij de naleving zal blijken, is onvermijdelijk. Met 
andere woorden, de legitimiteit van overheidshande
len is hier in het geding. De vraag wat de overheid 
'mag' is esentieel in een rechtsstaat als de onze. In de 
tweede plaats versta ik onder de juridische dimensie al 
die overwegingen die voortvloeien uit de mogelijkhe
den en onmogelijkheden van het instrument wet- en 
regelgeving. Dan gaat het om de effectiviteit van over
heidshandelen: de vraag wat de overheid 'kan'. 
Met behulp van wet- en regelgeving is veel mogelijk: 
het codificeren van bestaande maatschappelijke ver
houdingen en evenzeer het - top op zekere hoogte -
veranderen daarvan . Tot voor een decennium was het 
geloof in de mogelijkheden tot verandering van maat
schappelijke verhoudingen met behulp van wet- en re
gelgeving groot. Met name sinds de Tweede Wereld
oorlog heeft een explosieve groei van regelgeving 
plaatsgevonden. De laatste jaren beginnen echter ook 
de beperkingen van het instrument in beeld te komen . 
Zij dringen zich in de volgende gedaanten op: 
- de vergaande verdichting en verfijning van regelge
ving, 
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- de handhaving en het voorkomen van 'fraudege
voeligheid' van regels, 
- de privacy van burgers. 
Hoe werken de bovengenoemde aspecten van regelge
ving in samenhang met de rechtsbeginselen rechtsze
kerheid en rechtsgelijkheid nu uit in het geval van indi
vidualisering en draagkracht? 

Verdichting van regelgeving 
De rechtsgelijkheid brengt met zich mee dat de over
heid verschillende mensen en situaties als essentieel 
hetzelfde moet behandelen op straffe van het ontstaan 
van rechtsongelijkheid. Mensen moeten daarom on
der een noemer worden gebracht: zij zijn iets wel of zij 
zijn iets niet. Ze zijn bijvoorbeeld wel of niet gehuwd. 
Dit zou 'digitale' informatie genoemd kunnen wor
den. (Zo noemde Schuyt dat in zijn inaugurele rede 
'Ongeregeld heden' in 1982). De werkelijkheid zoals 
door een individu ervaren, is eerder analoog: veelom
vattend, niet abstract, verweven met gevoelens. Zeer 
ingewikkelde, emotionele en diffuse situaties worden 
vaak op het Procrustusbed van een juridische 'of-of'
redenering geperst. Terwille van uitvoerbaarheid en 
helderheid kan dat niet anders. Het 'ieder is voor de 
wet gelijk' behoeft met andere woorden vanuit recht
vaardigheidsoverwegingen correctie. Het dilemma 
waarvan individualisering en draagkracht is afgeleid, 
steekt de kop op. 
De individualisering als maatschappelijke ontwikke
ling komt voort uit het streven naar gelijkheid van 
mensen, los van persoonlijke omstandigheden. Het 
rekening willen houden met draagkracht vloeit voort 
uit rechtvaardigheidsstreven en de solidariteitsge
dachte. Dat laatste betekent, dat niet zonder aanzien 
van persoonlijke (economische) relaties gewerkt kan 
worden. Formele gelijkheid moet met het inbrengen 
van de draagkrachtnotie materiële gelijkheid worden. 
Het wordt immers - althans door een aantal mensen 
- als onrechtvaardig ervaren dat mensen die formeel 
gehuwd zijn andere rechten hebben dan mensen die 
dat niet zijn, maar wel (lijken te) leven als waren zij ge
huwd. 
Dit probleem is de laatste jaren aanzienlijk scherper 
geworden. Emancipatie en individualisering worden 
steeds meer als nastrevenswaardig beschouwd. De wij
zen waarop mensen hun leven met elkaar delen zijn di
verser en dus voor de wet diffuser geworden. Als er 
voor de jaren zestig al iets meer bestond - en dat zal 
ongetwijfeld - dan het huwelijk of het als al
leenstaande leven dan werd dat niet relevant geacht, 
zo niet verzwegen. Dat is veranderd. Nu draagkracht 
als uitdrukking van solidariteit nog steeds relevant 
wordt geacht, maar niet meer een vrij 'algemeen gel
dend model (in casu: het gezin) voorhanden is om die 
draagkracht op af te stemmen, wordt het omzetten 
van de formele gelijkheid van individuen in materiële 
gelijkheid - dat wil zeggen gelijkheid die rekening 
houdt met iemands leefomstandigheden - een moei
lijke operatie. 
Formele gelijkheid omvormen tot materiële gelijkheid 
kan juridisch-technisch op twee manieren bereikt wor
den: a. door regelgeving te verfijnen en verdichten; b. 
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door de uitvoerende macht een zekere beleidsvrijheid 
te laten . 

De verfijning en verdichting van regelgeving heeft 
lang voldaan. Ook de PvdA heeft langs deze weg altijd 
gebruik gemaakt van regelgeving om onrechtvaardige 
maatschappelijke situaties om te zetten in meer recht
vaardige. Het proces van verfijning en verdichting is 
echter erg ver voortgeschreden. Het is een proces dat 
eenzijdig verloopt (zie bijv . Deregulering van over
heidsregelingen, Eindbericht van de commissie ver
mindering en vereenvoudiging van overheidsregelin
gen (rapport-commissie Geelhoed) Den Haag 1984 
blz . 10 e.v.). De voordelen van verfijning blijken niet 
zelden vooral aan bepaalde groepen belanghebbenden 
ten goede te komen, terwijl de lasten ervan bijna on
merkbaar over een veel grotere groep worden ge
spreid. Dat betekent dat er weinig weerstanden zullen 
zijn tegen die verfijningen, terwijl anderzijds de druk 
van de belanghebbenden groot is. Die druk kan nog 
verder worden vergroot als andere groepen belang
hebbenden ook verfijningen willen die hen meer recht 
doen C.q. rechtvaardiger voorkomen . 
Zo is er de regeling betreffende de eenmalige uitke
ring, in feite een verfijning van de Algemene 
Bijstandswet. Deze regeling wordt per jaar gevat in 
een aparte wet, bijvoorbeeld voor 1986 in een wet 'tot 
verlening van een uitkering met het oog op de koop
krachtontwikkeling in 1986 aan personen die in 1984, 
1985 en 1986 alleen dan wel tezamen met een of meer 
anderen over niet meer dan een minimuminkomen be
schikken'. Deze jaarlijkse wet bevat 26 artikelen. 
Daarbij is een handleiding gemaakt ten behoeve van 
de uitvoerders die niet minder dan 65 pagina 's telt. Al
leen al voor het bepalen of er sprake is van een eigen 
huishouding en voor de beantwoording van de vraag 
of die duurzaam gevoerd is, zijn meerdere pagina' s 
uitleg nodig . Een uitleg overigens, die meer vragen 
oproept dan beantwoordt. Voor alle duidelijkheid: 
bedragen worden weer in een afzonderlijke regeling 
vastgesteld. 
De op zich zeer gerechtvaardigde roep van mensen die 
van een minimumuitkering moeten rondkomen, dat 
de bijstandsuitkering op den duur te gering is om van 
rond te komen, is verworden tot een vrijwel volstrekt 
ondoorzichtige regeling. En dit alles met de bedoeling 
rechtvaardiger te zijn in de verdeling van schaarse 
middelen . 
Langzamerhand, na decennia regel verdichting komen 
de grenzen van dit proces in zicht. Er ontstaan intus
sen ook fricties binnen de overheid. De voorbereiding 
en uitvoering van de talrijke overheidsingrepen en 
vooral het met elkaar in samenhang brengen van die 
ingrepen, dreigt de capaciteit van het apparaat te over
schrijden. Maar er ontstaan ook fricties bij de mensen 
zelf, met name waar het om naleving en kennis van de 
regelgeving gaat. Zoals bleek, zij n er bij voorbeeld in 
onze regelgeving al zeer veel omschrijvingen van 'sa
menwonen '. Van een burger kan niet verwacht wor
den dat hij / zij al deze, vaak subtiele , onderscheidin
gen kent. En wat wellicht erger is: de zin van zoveel on
derscheidingen is niet meer in te zien . Waarom is het 
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voor de ene regeling van belang of men samenwoont 
als was men gehuwd en voor de andere of men een 
voordeur deelt met iemand? Velen zal dit als nogal wil
lekeurig en ook wel onrechtvaardig voorkomen. 

Bij het overlaten van een zekere beleidsvrijheid aan de 
uitvoerende macht is soms sprake van 'toeval' en soms 
van bewuste delegatie. Van 'toeval' kan sprake zijn als 
de regelgeving niet toereikend blijkt. Sociale Diensten 
wijzen bij herhaling op deze leemten. Wat 'noodzake
lijke kosten voor levensonderhoud' zijn, moet in tal 
van gevallen door ambtenaren worden uitgemaakt. 
Dat die oordelen niet altijd gelijk uitvallen, is duide
lijk. De voorbeelden van verschillende beleidslijnen 
bij sociale diensten liggen voor het opscheppen. Ook 
de rechtszekerheid is hier in het geding. 
Wat kan je eigenlijk verwachten als je 'recht' hebt op 
bijstand? Wat te denken van het bericht (in de Volks
krant, enige tijd terug) waaruit blijkt dat de Sociale 
Dienst van Hoogeveen de uitkering van een bij stands
gerechtigde kort als hij / zij ieder weekend bezoek 
krijgt van een dame/ heer? Een korting met 2/7 uiter
aard. Gelukkig is een kortingsloze kennismakingspe
riode toegestaan van drie maanden. Uitzondering 
daarop is mogelijk indien de bijstandsgerechtigde veel 
(drie, vijf, zeven?) kinderen heeft; een langere ken
nismakingsperiode wordt dan gerechtvaardigd geacht. 
Daar staat tegenover dat als ex-echtelieden elkaar elk 
weekend bezoeken de korting meteen ingaat. Immers: 
'die kennen elkaar al'. Is het nog wel terecht hier te 
spreken van 'recht' op bijstand? Rechtsongelijkheid 
en willekeur dreigen ook hier. Overigens is een zekere 
mate van - althans als zodanig ervaren - rechtson
gelijkheid onvermijdelijk. Een goede rechtsbescher
ming moet een eventueel teveel aan rechtsongelijkheid 
kunnen herstellen. 
Van opzettelijke delegatie is sprake als in de formele 
wet een globale norm is vastgelegd en precisering daar
van plaatsvindt bij lagere regelgeving. Dat kan dan 
uitlopen van Algemene Maatregelen van Bestuur die 
nog redelijk te controleren zijn tot circulaires waar zo 
goed als helemaal geen zicht op is. Er zijn beleidster
reinen waar nog maar een enkele gespecialiseerde ju
rist op de hoogte is van het geheel aan regelgeving. Dat 
ook dit het rechtsgevoel niet dient en zelfs in strijd kan 
komen met de rechtszekerheid, zal duidelijk zijn. De 
oplossing voor deze problemen ligt voor de hand: gro
ver maar duidelijker en meer kenbare regelgeving en 
geclausuleerde delegatie. 
De prijs die daarvoor moet worden betaald, is regelge
ving die door sommigen als minder rechtvaardig zal 
worden ervaren voorzover zij minder op het indivi
duele geval is toegesneden. Een ander 'nadeel' is de ge
ringere mogelijkheid tot het vermijden van pijnlijke 
politieke keuzen. Daar staat echter tegenover dat een 
veel grotere rechtszekerheid wordt bereikt. 

Handhaving en fraudegevoeligheid 
Het probleem van de handhaving en fraudegevoelig
heid van regelgeving hangt nauw samen met het hier
boven uiteengezette. Immers, regels die als niet recht
vaardig ervaren worden en regels die niet voldoende 

kenbaar en doorzichtig zijn (circulaires enzovoort) 
motiveren niet, respectievelijk maken het zelfs onmo
gelijk regelgeving na te leven. Dit alles wordt nog ver
sterkt als de 'pakkans' klein is en de opbrengst van het 
nemen van een loopje met de waarheid groot. Dat de 
'pakkans' klein is, is zeker. De capaciteit van het op
sporingsapparaat speelde bovendien tot nu toe een on
dergeschikte rol bij het bepalen of een regeling al dan 
niet wenselij k is. 
Dit alles heeft verregaande gevolgen: indien regelge
ving zonder effect blijft, of ongewenste effecten heeft 
omdat zij niet wordt nageleefd, komt de legitimerende 
werking ervan in het gedrang en verliest het beroep op 
de burger om zich loyaal aan de regels te houden, aan 
kracht. 
De mogelijkheid tot handhaving en fraudegevoelig
heid kunnen in principe op drie manieren worden ver
beterd, namelijk door middel van het verbeteren van 
de regelgeving, door middel van het verbeteren van de 
controle en door het hanteren van sancties . Ten be
hoeve van verbeteringen in de regelgeving zou volgens 
de commissie Geelhoed op de volgende aspecten moe
ten worden gelet: 
a. Naarmate de doelstellingen van een regeling ambi
tieuzer zijn en een meer sturend overheidsoptreden 
vereisen, zal de omvang van de met de handhaving van 
die regeling gemoeide lasten groter zijn. Reeds bij het 
ontwerpen van de doelstellingen moet derhalve met de 
de mogelijkheid tot handhaving van de regeling reke
ning worden gehouden. 
b . Naarmate de in een regeling vervatte normen en be
stuurlijke instrumenten (vergunningvereisten en der
gelijke) voor de geadresseerden van de regeling minder 
vanzelfsprekend zijn, zal de handhaving van die rege
ling grotere inspanningen vereisen . De beste norm is 
de norm die zichzelf handhaaft. 
c. De bestuurlijke en justitiële handhavingscapaciteit 
is beperkt. Iedere verdere regelverdichting, waar niet 
elders een regelvermindering tegenover staat, leidt tot 
een vergroting van de druk op het nu al overbelaste be
stuurlijke en justitiële apparaat. 
d. Bij de keuze en de uitwerking van de sancties die op 
overtreding van de regeling worden gesteld, moet wor
den bezien of zij ook in technische zin wel hanteerbaar 
zijn. Indien bijvoorbeeld voor strafrechtelijke hand
having wordt gekozen, moet de normstelling zodanig 
zijn dat - liefst op eenvoudige wijze - een tenlaste
legging kan worden opgesteld. 
Voor de controle geldt dat verbeteringen bereikt kun
nen worden door het controle-apparaat in een aantal 
opzichten te versterken . Dat dit mogelijk nadelen 
heeft in de kosten- en privacysfeer zal duidelijk zijn. 
Overigens wat dat laatste betreft: onderzoek van het 
Wetenschappelijk onderzoek- en documentatiecen
trum van het ministerie van Justitie heeft aangetoond, 
dat er brede maatschappelijke steun is voor controle 
teneinde misbruik van sociale voorzieningn en be
lastingfaciliteiten te bestrijden. Ook op sanctiegebied 
en ten aanzien van de terugvordering zijn verbeterin
gen mogelijk. 
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Privacy burgers 
Naarmate regelingen meer met de draagkracht van 
burgers rekening willen houden, is meer informatie 
nodig over die burgers. Of mensen alleen wonen of 
niet, of kinderen ten hunnen laste komen of niet, zijn 
factoren die men bij voorbeeld in het algemeen van be
lang vindt voor het bepalen van de draagkracht. Hoe 
ver de overheid kan gaan met het verzamelen van in
formatie over de burgers staat echter ter discussie . Het 
is in zijn wellicht extreemste vorm de vraag of 'tanden
borstelcontrole' geoorloofd is. 
Mag de overheid met andere woorden treden in de be
oordeling van emotionele relaties? Kan de overheid 
dat trouwens wel? Hoe wil de overheid uitmaken of 
mensen op grond van hun emotionele verbondenheid 
wel of niet financieel verantwoordelijk voor elkaar 

. moeten c.q. willen zijn? Het lijkt mij dat op deze vra
gen geen bevredigend antwoord meer mogelijk is. De 
overheid gaat haar mogelijkheden te buiten als ze pro
beert emotionele relaties van mensen juridisch te dui
den en daar consequenties aan te verbinden. 
Vragen die hier ook mee samenhangen zijn of de over
heid mag of moet treden in een overeenkomst die tus
sen burgers tot stand gekomen is . Voorbeelden zijn 
het nihilbeding bij scheiding (partijen komen overeen 
dat geen alimentatieverplichtingen tussen hen be
staan) en de afspraak van twee mensen, die een emo
tionele relatie hebben en gezamenlijk een kind, dat zij 
niet verplicht zijn in elkaars onderhoud te voorzien. 
Daar komt nog bij dat gegevens over relevante per
soonlijke omstandigheden ergens opgeslagen zullen 
moeten worden. Kunnen die bestanden voldoende be
schermd worden? 
Uiteindelijke vraag is of het streven naar meer recht
vaardigheid, door het draagkrachtprincipe toe te pas
sen, niet evenveel of misschien meer nadelige effecten 
heeft dan het trekken van een wat arbitraire - althans 
in bepaalde opzichten minder rechtvaardige - grens 
gebaseerd op het individualiseringsprincipe, omdat de 
privacy - de persoonlijke vrijheid - in het gedrang 

WBS-rapport over gezondheidszorg 

Eind maart, enkele dagen voor het verschijnen van het rap
port van de commissie-Dekker, publiceerde de Wiardi Beck
man Stichting het rapport De kwaliteit van de gezondheids
zorg, geschreven door de socioloog E. Wolffensperger. 

De politieke verantwoordelijkheid voor een algemeen toe
gankelijke en kwalitatief hoogwaardige gezondheidszorg 
dwingt de sociaal-democratie tot het vinden van nieuwe kwa
litatieve maatstaven en een aan de moderne ontwikkelingen 
aangepaste visie op gezondheid en gezondheidszorg. Het rap
port beoogt daarvoor de uitgangspunten te formuleren nadat 
het eerst de ontwikkelingen heeft geschetst in het denken over 
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dreigt te komen. Opvallend is overigens dat het priva
cy-probleem het sterkst lijkt te spelen als het gaat om 
controle op het bestaan van een emotionele relatie. 
Veel minder verzet is er als bijvoorbeeld controle op 
ziekte plaatsvindt. 

Conclusie 
De conclusie van dit alles moet mijns inziens luiden 
dat, als meer gewicht toegekend wordt aan de juridi
sche dimensie bij het bepalen van een positie in het di
lemma individualisering en draagkracht, dit er toe 
moet leiden dat een keuze voor individualisering meer 
voor de hand ligt. Immers , bij een keuze voor indivi
dualisering worden de persoonlijke relaties en om
standigheden minder belangrijk voor het bepalen van 
de rechten en plichten van mensen. De overheid hoeft 
zich dan niet te bemoeien met emotionele relaties en de 
mogelijke consequenties van die relaties. Dat betekent 
dat er minder problemen zijn met controle en handha
ving en dat minder verfijning van regelgeving nodig is, 
waardoor regelgeving weer meer herkenbaar wordt. 
Om financieel-economische redenen lijkt het echter 
vooralsnog onmogelijk ieder individu een zo hoog in
komen te garanderen dat de individuele draagkracht 
voldoende is. Daar komt bij dat ook de solidariteitsge
dachte brede politieke steun heeft en dat het uit dien 
hoofde wenselijk wordt geacht rekening te houden 
met iemands leefsituatie . Nu dus de realiteit is, dat 
men rekening wil houden met iemands leefsituatie zou 
dat tot twee à drie nauwkeurig omschreven leefvor
men moeten worden beperkt. Een operatie tot harmo
nisatie van wetgeving op dit punt is in elk geval een 
verplichting. Een radicale keuze voor individualise
ring is in de gegeven omstandigheden onmogelijk. Een 
keuze voor mèèr individualisering is wel mogelijk en 
bovendien nodig. Anders verliest wetgeving op dit ter
rein haar legitimiteit door gebrek aan rechtszekerheid 
en rechtsgelijkheid, maar ook haar effectiviteit door 
de onmogelijkheid van handhaving. De consequenties 
daarvan reiken verder dan de sociale wetgeving. 

gezondheid en ziekte, de onwikkeling van de naoorlogse ge
zondheidszorg, de wijze waarop de gezondheidszorg wordt 
bestuurd en de gedachtenontwikkeling in sociaal-democrati
sche kring sinds de Tweede Wereldoorlog. 

E. Wolffensperger, De kwaliteit van de gezondheidszorg, 
Van Loghum Slaterus, WBS-cahiers, Deventer, 1987. 130 
blz. Prijs: f 24, -
Het rapport is verkrijgbaar in de boekhandel, dan wel door 
overmaking van f 24, - naar postgiro 3479700, t.n .v. 
PvdA-brochures, onder vermelding van het bestelnummer: 
701 
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Buitenlandse politiek als splijtzwam 

PvdA en SPD in de vroege jaren vijftig 

Op het eerste naoorlogse congres van de Sozialdemo
kratische Partei Deutschlands (SPD) in mei 1946 voer
de ook een gastspreker van de Nederlandse Partij van 
de Arbeid het woord. Hij wees er op dat de SPD voor
lopig niet op veel hulp uit het buitenland hoefde te re
kenen, 'want voor een omvangrijke hulpactie is ver
trouwen nodig, en dit vertrouwen, het vertrouwen dat 
wij vóór 1933 hadden, is er niet meer.' I 
Het ligt voor de hand, en het wordt door deze uit
spraak nog eens bevestigd: de bezettingsjaren 1940-45 
wierpen hun schaduw over de contacten die de Neder
landse en Westduitse sociaal-democratische partijen 
na de oorlog weer met elkaar gingen onderhouden. 
Gevoelsmatige afkeer van het Duitsland, zoals Neder
land dat tijdens het Naziregime had leren kennen, 
klonk ook bij latere gelegenheden door. Bij het bezoek 
van een PvdA-delegatie aan de Bondsdag-fractie van 
de SPD in januari 1950 wees Van der Goes van Naters 
er nog eens op 'dat de eeuwenlange band tussen Hol
land en Duitsland door Hitiers politiek is verbroken'. 2 

Anderzijds hadden de Nederlandse sociaal-democra
ten zich al in november 1946 voor onvoorwaardelijke 
toelating van de SPD tot internationale socialistische 
organisaties uitgesproken. 3 Voorts was de PvdA één 
van de eerste partijen geweest die op bilateraal nivo de 
contacten met de Duitse zusterpartij had geïntensi
veerd. In oktober 1947 vond een bezoek van een SPD
delegatie plaats, dat volgens de gasten 'zeer positief' 
verliep.4 Een zekere rol bij dit herstel van de betrek
kingen speelden persoonlijke vriendschappen en het 
besef dat de SPD zelf tot een van de eerste slachtoffers 
van Hitier behoorde. Uiting hieraan gaf bij voorbeeld 
Wim Thomassen, die op het SPD-congres van 1947, 
'onder aanhoudend stormachtig applaus', twee voor
oorlogse Duitse socialistische vlaggen ontrolde, die 
door toedoen van de Berlijnse correspondent van Het 
Volk, Van Looi, tijdens de oorlog in Nederland ver
borgen waren gehouden. 5 De ambivalentie tegenover 
Duitsland en de SPD mengde zich in het begin van de 
jaren vijftig met afwijzing van, zo niet verontwaardi
ging over de politiek die de SPD, in het bijzonder op 
buitenlands-politiek terrein voerde. De betreffende 
meningsverschillen tussen de twee partijen in deze pe
riode zullen hieronder nader onder de loep worden ge
nomen. Daarbij zal blijken dat persoonlijke conflic
ten, vooral rond de persoon van Alfred Mozer, 
destijds internationaal secretaris van de PvdA, een be
langrijke rol hebben gespeeld . Hoe belangrijk, zal aan 
het slot van dit artikel worden bezien. 

Duitsland en Europa 
Scepsis over de levensvatbaarheid van de jonge Duitse 
democratie, vrees voor een nieuw nationalisme en kri-

tiek op de vermeende Duitse neiging tot egocentrisme 
kenmerkten de wijze waarop in de PvdA in de vroege 
jaren vijftig over de Oostgrens werd gekeken . 'Er is 
hier veel springstof opgehoopt' , schreef Alfred Mozer 
in maart 1949 en enigszins somber en dreigend voegde 
hij daar aan toe: 'Juist indien men tegen menige hou
ding aan Duitse kant bezwaar maakt, zal het nodig 
zijn, zich met het vraagstuk intens bezig te houden, wil 
men voorkomen, dat dit vraagstuk zich opnieuw weer 
met ons bezighoudt ... '.6 En Mozer deed dat op zeer 
actieve wijze, wat overigens tot gevolg had dat de 
Duitse Partij zich op een voor Mozer zeer onaangena
me wijze met hèm zou gaan bezighouden - maar 
daarover straks meer. 
De in de jaren dertig uit Duitsland gevluchte en na de 
Tweede Wereldoorlog tot Nederlander genaturaliseer
de Alfred Mozer beschouwde zowel zijn voormalige 
als zijn nieuwe vaderland als zijn werkterrein. Veel
vuldig was hij onderweg in Duitsland, hield lezingen 
over de noodzaak van een Europese federale integratie 
die nadrukkelijk ook Duitsland zou moeten omvat
ten, en trachtte aldus de democratische en Westeuro
pees georiënteerde krachten in de Bondsrepubliek te 
ondersteunen. Aan Nederlandse kant kon hij door het 
redacteurschap van het partij week blad Paraat een 
stempel zetten op de beeldvorming in de PvdA over de 
ontwikkelingen bij de oosterburen. Vanwege zijn vele 
contacten in het naoorlogse Duitsland en zijn eigen 
Duitse achtergrond kan Mozer, die bovendien in deze 
periode internationaal secretaris van de PvdA werd, 
tot in de tweede helft van de jaren vijftig beschouwd 
worden als de centrale persoon in de betrekkingen tus
sen PvdA en SPD . 
Het aan de man brengen van het Europese ideaal, de 
versterking van het democratische bewustzijn en het 
aanknopen en onderhouden van contacten, kortom 
een bijdrage leveren aan het in de westerse sfeer bren
gen van Duitsland - dit alles had niet alleen ten doel 
het voorkomen van een nieuw Duits gevaar. Met de 
doorzettende Koude Oorlog in de late jaren veertig 
werd de integratie van West-Duitsland in het Westen 
ook steeds meer gezien als een noodzakelijke bijdrage 
aan de versterking van de westerse positie ten opzichte 
van de Sowjet Unie. Dat dit tot een versnelling van de 
normalisering van de betrekkingen tussen de Bondsre
publiek en de westerse landen moest leiden, waarbij de 
gevoelsmatige afkeer van Duitsland diende te wijken 
voor rationele overwegingen, daarover bestond ook 
binnen de PvdA-top consensus: 'Het gaat op het ogen
blik in het geheel niet om de vraag van pro-Duits of 
anti-Duits', verwoordde kamerlid en buitenlandspeci
alist Geert Ruygers deze lijn in Paraat. Het gaat een
voudig om de vraag, wat de onontkoombare eisen zijn 
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van een verstandige politiek, in het licht van de huidige 
internationale situatie. 7 

Het streven naar Europese integratie in deze jaren kan 
dan ook, ondanks alle euforie en idealisme waarmee 
het ook door de PvdA werd gepresenteerd, niet los 
worden gezien van nuchtere economische en veilig
heidsbelangen . Daarmee stond de samenhang tussen 
veiligheid, wederopbouw en het probleem Duitsland 
aan de wieg van meerdere initiatieven voor integratie 
op het oude continent. Deze achtergrond kenmerkte 
ook het Schumanplan, dat in mei 1950 door Frankrijk 
werd gelanceerd en uiteindelijk leidde tot supranatio
nale samenwerking op het gebied van mijnbouw en 
zware industrie. 
Zeer duidelijk kunnen hier de tegenstellingen tussen 
PvdA en SPD worden getraceerd. Waar de SPD in dit 
plan al snel een voortzetting zag van de Franse discrimi
natoire politiek ten opzichte van Duitsland en Schu
mach er het typeerde als 'konservativ, klerikal, kapita
listisch und kartellistisch'9, daar zag de PvdA het 
juist, vanwege de supranationale elementen, als 'het te 
zeldzame lichtpunt' in de internationale situatie van 
de vroege jaren vijftig. 10 Een andere splijtzwam vorm
de de Raad van Europa, waarin op Frans voorstel ook 
het van Duitsland afgescheiden Saarland zou worden 
opgenomen. Schumacher, die iedere gebiedsafstand 
vehement kritiseerde, keerde zich tegen dit 'Ersatzeu
ropa von Stratsburg' . 1 1 Na het Bondsdagdebat over 
Duitse toetreding, waarin Schumacher op de van hem 
bekende polemische wijze had stelling genomen, 
vraagt Ruygers zich in Paraat met bezorgdheid af 'of 
de figuur van Schumacher niet hangt als een doem 
over het gehele socialisme in Duitsland'.'2 Het was de 
tragiek van Schumacher, dat hij in zijn krachtige ver
zet tegen Adenauers compromisbereidheid ten opzich
te van de westerse mogendheden, zó heftig Duitse na
tionale belangen verdedigde, dat hij al snel als 'natio
nalist' te boek stond. Dit nationalistische stigma, met 
als belangrijkste achtergrond afwijzing van de inte
gratie van de Bondsrepubliek in het Westen en een op 
hereniging van Duitsland gerichte politiek, zou de 
SPD ook na Schumachers dood in 1952 nog lange ja
ren blijven achtervolgen. 
In Schumachers oppositie tegen Adenauer en in zijn 
pogingen de onvrede over de Duitse deling onder de 
bevolking ook electoraal te mobiliseren zag de PvdA 
niet alleen een gevaarlijke rem op de Westeuropese in
tegratie, maar ook een gevaar voor aanwakkering van 
een nieuw Duits nationalisme.'3 Voorzichtig formu
leerde Mozer het nog in de zomer van 1949: 'jammer 
genoeg' waren nationalistische geluiden 'ook in de 
kringen van Duitse partijgenoten' te beluisteren .. .'4 
Maar met de groeiende teleurstelling over de afwijzen
de houding van de SPD van de Westeuropese integra
tie namen irritatie en onbegrip over deze 'Duitse door
drijverij' snel toe. De constatering in Paraat dat 'het 
devies "Das ganze Deutschland soli es sein" zeker niet 
aantrekkelijker wordt, wanneer het wordt gebruikt 
door sociaal-democraten' laat aan duidelijkheid wei
nig te wensen over. 1 S 

Ook in het bestuur van de Partij van de Arbeid kwam 

194 

de houding van de SPD meerdere malen kritisch en be
zorgd ter sprake. In april 1951 werd, vanwege de als 
, fataal' voor de positie van het socialisme beschouwde 
'agitatie' van de SPD tegen het Schumanplan, beslo
ten deze kwestie binnen het Comisco (Committee of 
International Socialist Conferences, de voorloper van 
de Socialistische Internationale) nog eens aan de orde 
te stellen. '6 Daarmee werd ook de opstelling van de 
SPD in de SI tot een blijvende steen des aanstoots voor 
de PvdA. Zo gaf Ruygers in juni 1952 in het dagelijks 
bestuur nog eens lucht aan zijn irritatie over de houding 
van de SPD inzake de Europese samenwerking, die het 
'onmogelijk' zou maken deze kwestie binnen de Inter
nationale 'diepgravend aan de orde te stellen'. Vor
rink ging nog verder met zijn overtuiging 'dat de Inter
nationale waardeloos wordt, wanneer dit zo door
gaat'. 17 De PvdA stond in haar afwijzing van de SPD
politiek niet alleen. Terecht stelt Misgeld in zijn uit
voerige studie over de Internationale en het Duitse 
vraagstuk vast, dat de meeste Westeuropese socialis
tische partijen beter met Adenauer dan met de Duitse 
'Genossen ' uit de voeten konden.' 8 

Retoriek 
Met de geïsoleerde positie van de SPD, de oriëntatie 
van de Labourparty op het Gemenebest en de afzijdig
heid van de partijen uit de neutrale landen ten aanzien 
van verregaande Europese integratie kon van een ge
meenschappelijke Europese koers van de Socialisti
sche Internationale inderdaad geen sprake zijn. De 
Nederlandse sociaal-democraten hebben met niet af
latende ijver getracht daarin verandering te brengen. 
Hun eigen federalistische bevlogenheid, gekoppeld 
aan een compromisloos veiligheidsdenken moest ech
ter meerdere zusterpartijen veel te ver gaan. Ruygers' 
uitspraak in Paraat, dat het 'herhaaldelijk Nederlan
ders (waren), die geroepen werden om moeilijkheden 
te helpen overwinnen' en dat 'herhaaldelijk van Ne
derlandse zijde het initiatief (is) genomen, als het erom 
ging de politieke daadkracht van het internationale so
cialisme te vergroten' 19, mag dan ook eerder worden 
gezien als een zelfgenoegzaam stukje voor het thuis
front dan dat het de werkelijkheid recht doet. Bij 
meerdere zusterpartijen was sprake van enige irritatie 
over de voortvarendheid - zo niet drammerigheid -
waarmee de PvdA haar eigen positie tot die van de SI 
wilde maken. 20 

Zonder twij fel was de teleurstelling in de PvdA over de 
geringe voortgang van de Europese integratie en het 
functioneren van de Slop dit gebied oprecht. Maar de 
extreme positie die hier van Nederlandse zijde werd in
genomen - meerdere malen verrasten de Nederlandse 
sociaal-democraten hun zusterpartijen met verregaan
de resoluties over een federalistisch Europa - droeg 
eveneens bij tot het onvermogen van de Internationale 
hier een gemeenschappelijke lijn uit te zetten. Daarbij 
kan er bovendien op worden gewezen, dat waar de 
PvdA meerdere zusterpartijen (met name de SPD) 
verweet de nationale belangen te zeer te laten prevale
ren, ook het standpunt van de PvdA slechts tegen de 
achtergrond van wat zij als het Nederlandse nationale 
belang zag, goed begrepen kan worden. 21 Ten slotte 
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dient in dit verband de vraag te worden gesteld of de 
PvdA, met al haar retoriek en euforie over Europese 
integratie, zelf eigenlijk wel een doordacht concept in 
huis had. Zeker, op het gebied van veiligheidsbeleid 
was daarvan sprake; maar waar het de economische 
ordening betrof ging achter het begrip 'Europees plan
socialisme' eerder onzekerheid gecombineerd met een 
vage eschatologische verwachting schuil, dan dat hier 
sprake was van een realiseerbaar plan voor Europa. 22 

De frustratie over de afwezigheid van een gemeen
schappelijke sociaal-democratische Europese politiek 
was voor de PvdA aanleiding te participeren in de 'So
cialistische Beweging voor de Verenigde Staten van 
Europa' (MSEVE). Deze organisatie - overigens één 
van de weinige groeperingen uit socialistische hoek die 
zich voor de Europese integratie inzetten; over het ge
heel genomen burgerlijke organisaties veel sterker ver
tegenwoordigd waren - was een los samenwerkings
verband van enkele socialistische partijen. Tegen de 
achtergrond van de houding van de SPD op het gebied 
van Westeuropese integratie behoeft het niet te verba
zen, dat de Westduitse sociaal-democraten deze bewe
ging met wantrouwen tegemoet traden. Temeer daar 
deze organisatie streefde naar een breed Europees 
front, waarin ook burgerlijke groeperingen een plaats 
verdienden. Bovendien zou, aldus de SPD, deze bewe
ging mede gefinancierd worden uit Amerikaanse 
bron, wat de suspectheid nog verder vergrootte. Type
rend is een opmerking van Heine in het partijbestuur. 
Hij zag de genoemde organisatie als een soort' ... 2 Y2 
Internationale, also bürgerlich gemischt à la Partei der 
Arbeid in Holland'. 23 

Met deze typering van de PvdA komt een ander ele
ment naar voren in de gespannen verhouding tussen de 
beide partijen. De PvdA die als doorbraak- en rege
ringspartij de oude klassentegenstellingen had afge
zworen, stond tegenover een SPD die, ondanks enkele 
verbale pogingen haar poorten voor de middengroe
pen te openen, de factoren arbeid en kapitaal nog als 
dè twee antagonistische maatschappelijke polen zag. 
Hoe groot de verschillen in ideologische en program
matische ontwikkeling waren, blijkt uit de twee jaar
tallen 1937 en 1959, waarin respectievelijk de Neder
landse en Duitse sociaal-democratie het marxisme als 
grondslag liet vallen. Zeer duidelijk kwam dit verschil 
tot uiting toen Heine in november 1951 Vorrink ver
zocht niet deel te nemen aan een bijeenkomst over het 
Schumanplan in de Bondsrepubliek, omdat ook werk
gevers daar het woord zouden voeren. De PvdA-voor
zitter liet daarop weten dat dat argument hem aller
minst aan kon spreken: 'Voorlopig wil ik mij op het 
standpunt stellen, dat niet a priori vaststaat, dat een 
directeurs functie van de firma Krupp als misdaad 
moet worden beschouwd'. 24 
Harmonie tussen kapitaal en arbeid tegenover het lui
de geroffel van Schumacher op de trommel van de 
klassenstrijd - ook deze tegenstelling was een factor 
in het wederzijdse onbegrip tussen PvdA en SPD.2s 
Wel dient daarbij te worden aangetekend dat de toon 
van Schumachers oppositie vaak scherper was dan de 
eigenlijke stand van zaken in de SPD. In februari 1952 

berichtte Hein Vos over een bijeenkomst met West
duitse sociaal-democraten over economische politiek. 
Hij toonde zich verheugd over de vele gemeenschap
pelijke doelstellingen die tussen de sociaal-democrati
sche partijen konden worden vastgelegd. 26 
Aldus ontwikkelde zich in de SPD achter de schermen 
reeds een gematigder sociaal-economisch program
ma, zij het dat het tot 1959 moest duren voordat deze 
discussie in het zogenaamde Godesberger Programm 
een afsluiting kon vinden. 

Veiligheidsbeleid 
Eveneens scherp waren de tegenstellingen tussen de 
beide partijen op het gebied van vrede en veiligheid. 
De steile Atlantische koers van de PvdA en de priori
teit van een sterke westerse defensie (inclusief West
duitse herbewapening) botsten ook hier met de oriën
tatie van de SPD op het nationale vraagstuk. Kenmer
kend voor de compromisloze opstelling van de PvdA 
op veiligheidsgebied was haar stemgedrag op de 
Comisco-conferentie van juni 1950 in Kopenhagen. 
Enkele weken voor het uitbreken van de Korea-oorlog 
- die dè katalysator van de discussie over westerse de
fensie en Westduitse herbewaping zou worden -
pleitte Vorrink voor ondersteuning van de gezamenlij
ke socialistische partijen van de NAVO. Een pleidooi 
dat de Duitse, Zweedse en Zwitserse partijen veel te ver 
ging. Omgekeerd was voor de PvdA iedere resolutie 
over 'Socialisme en Vrede' onaanvaardbaar zonder 
dit' ja tegen de NAVO'. Het resultaat was dat bij de 
uiteindelijke stemming over een compromis-resolutie 
waarin deze 'link' met de NAVO ontbrak, alle partij
en voorstemden, behalve de PvdA (die zich van stem
ming onhield). 27 Ook bij latere bijeenkomsten zouden 
de Nederlandse sociaal-democraten tevergeefs blijven 
pogen de Internationale in Atlantisch vaarwater te 
doen koersen. 28 
Voor de SPD behoefde deze steile Atlantische koers 
van de PvdA overigens geen verrassing te zijn. Al tij
dens een bezoek van een PvdA-afvaardiging aan de 
SPD-bondsdagfractie in januari van dat jaar had Vor
rink gepleit voor een Westduitse toetreding tot de NA
VO. Mocht dit pleidooi, zowel gezien de stand van de 
partij-interne als van de internationale discussie over 
een toekomstige Westduitse herbewapening, op zich
zelf al rijkelijk voorbarig worden genoemd, bij de 
SPD kon deze oproep niet anders dan op afwijzing en 
verbazing stuiten. Daarvan gaf SPD-bestuurslid Men
zeI een week later blijk, toen hij constateerde, 'dat on
ze vrienden in het buitenland zo slecht op de hoogte 
zijn van de grondslagen van de verschillende fasen van 
onze politiek'. Het bestuur hechtte vervolgens haar 
goedkeuring aan de oprichting van een commissie
Europa 'om tegen alle problemen die naar aanleiding 
van het bezoek van de Hollandse partijgenoten weer 
aan het licht traden gewapend te kunnen zijn' .29 In 
hoeverre deze commissie, die blijkbaar vooral een be
tere beeldvorming over de eigen partij beoogde, daad
werkelijk gefunctioneerd heeft, is moeilijk vast te stel
len. De verslechtering van de verhouding met de PvdA 
heeft zij in ieder geval niet kunnen verhinderen. 
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Conflicten 
De tegenstellingen tussen SPD en PvdA op het gebied 
van de Europese en defensiepolitiek groeiden in de 
vroege jaren vijftig uit tot een hooglopend conflict. De 
irritatie bij de SPD over de houding van de PvdA, die 
zij beschouwde als een inmenging in Duitse aangele
genheden, bereikte eind 1950/ begin 1951 een eerste 
climax. Vorrinks opmerking op het . PvdA-congres 
over buitenlandse politiek in 1950, dat Schumachers 
afwijzende houding terzake de Europa-Raad 'bescha
mend' was voor het internationale socialisme, leidde 
dit eerste hoogtepunt in. Als directe reactie besloot het 
SPD-partijbestuur geen gehoor te geven aan de uitno
diging voor het PvdA-congres van februari 1951. 30 
Groter nog was de verontwaardiging over Mozers op
treden. De september 1951 besloot het SPD-partijbe
stuur de 'Genossen' in Hamburg op te dragen een uit
nodiging aan de internationaal secretaris van de PvdA 
om op een partijbijeenkomst over het Schumanplan te 
komen spreken, af te zeggen. Recente uitspraken van 
Mozer over dit onderwerp deden het bestuur er niet 
aan twijfelen, dat deze zijn kritische houding over de 
SPD wederom niet onder stoelen of banken zou schui
ven. 31 In de brief aan Mozer waarin hem zelfs een al
gemeen spreekverbod op SPD-bijeenkomsten werd 
opgelegd, verweet Fritz Heine32 hem op onvriendelij
ke wijze reeds meer dan een jaar de ongeschreven wet 
te overtreden, namelijk geen openlijke kritiek te uiten 
op een zusterpartij wanneer men in haar land te gast is. 
En dit alles ondanks herhaalde oproepen om deze' agi
tatie tegen ons' te beëindigen. Het partijbestuur had 
zich dan ook genoodzaakt gezien voortaan 'voor
drachten van jou binnen ons organisatieverband als 
ongewenst te beschouwen'.33 
De boosheid jegens Mozer hield ook verband met zijn 
redacteurschap van Paraat en de artikelen in dit 
PvdA-weekblad over de SPD. Illustratief in dit ver
band is de nasleep van de publikatie van een artikel 
van de burgemeester van Bremen en SPD-coryfee Wil
helm Kaisen in Paraat in december 1949. Kaisens kriti
sche stuk over Schumachers Europese politiek, dat 
eerder geweigerd was door het SPD-blad Neuer Vor
wärts, was met een redactionele inleiding in Paraat 
verschenen, inhoudende dat hier nu eens een ander ge
luid uit de SPD kon worden waargenomen. Krachtig 
protesteerde Schumacher in de daarop volgende SPD
bestuursvergadering tegen deze publikatie. 34 Onge
twijfeld doelde Schumacher hiermee op het feit dat de 
Adenauergezinde pers uitvoerig uit het stuk in Paraat 
had geciteerd om de verdeeldheid in de SPD te etale
ren. 
Toen enkele weken later in de kolommen van Paraat 
nader op deze zaak werd ingegaan, bleek dat de redac
tie ervan was uitgegaan dat Kaisens artikel ook in een 
orgaan van de zusterpartij zou verschijnen . Evenwel, 
zo was duidelijk geworden: 'De beroemde of beruchte 
Duitse partijdiscipline, die wel eens in botsing komt 
met de spelregels der democratie, heeft belet, dat het 
in een Duitse partijkrant is verschenen'. En dat alleen 
omdat de mening van Kaisen in strijd was met die van 
de partijvoorzitter: 'Dit gebrek aan openlijke discus
sie over één van de meest belangrijke onderwerpen van 
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de Duitse politiek spreekt niet voor de innerlijke 
kracht en de democratische gezindheid van de par
tij ' .35 
In dit verband moet gewezen worden op het verschil in 
organisatiestructuur tussen beide partijen . Hier con
trasteerde een sterk centralistische SPD, waarin geen 
plaats was voor meer of minder autonome groepen, 
met een PvdA die, als doorbraakpartij, trots was op 
haar levensbeschouwelijke werkgemeenschappen. De 
poging van Nederlandse zijde om tijdens het nog te 
noemen gesprek tussen beide partijen van november 
1953 de Westduitse zusterpartij over te halen tot de in
stelling van vergelijkbare werkgroepen, werd door de 
SPD afgewimpeld met het argument dat dan te veel 
nadruk zou komen te liggen op de 'vrijdenkers in de 
partij' . 36 Een argument dat in de PvdA, zelf overigens 
ook niet geheel vrij van autoritaire trekken37, het 
beeld van een sterk van bovenaf geleide SPD verder 
versterkt zal hebben. 
Met de maatregel om Mozer het optreden in SPD
kring te verbieden was het dieptepunt in de verhou
ding tussen de zusterp~rtijen evenwel nog niet bereikt. 
Nadat Heine in augustus 1952 in een lange brief, onder 
verwijzing naar de beeldvorming in de PvdA-pers en 
het optreden van Mozer en Vorrink , nog eens alle grie
ven op een rij had gezet en het PvdA-bestuur om een 
reactie daarop had verzocht38 , kwam de kwestie begin 
1953 opnieuw in het SPD-bestuur aan de orde. Omdat 
de PvdA nog steeds niet gereageerd had op deze brief 
en vanwege de 'voortdurende Hollandse bemoeienis
sen met intern-Duitse en binnenlandspolitieke aange
legenheden' werd ten tweede male een uitnodiging tot 
bijwoning van een PvdA-congres van de hand gewe
zen. 39 
Tezelfdertijd leidde een artikel van Mozer in Vrij Ne
derland tot een nieuwe felle confrontatie. Naar aanlei
ding van de publikatie van een door de Amerikaanse 
bezettingsautoriteiten uitgevoerde enquête, waarin 
bezorgde conclusies werden getrokken over een sur
plus aan anti-democratische en nationalistische gevoe
lens onder de Duitse bevolking, had het weekblad een 
vijftalDuitslanddeskundigen de vraag ' zijn de Duit
sers onverbeterlijk?' voorgelegd. In zijn bijdrage on
der de titel ' Niet nazi 's, maar democratische partijen 
zijn gevaarlijk ' maakte Mozer de VN-Iezer deelgenoot 
van zijn - in Paraat reeds vaker geuite - vrees voor 
een nieuw nationalisme, aangewakkerd door de SPD. 40 
De 'Mozer-allergie' bij de SPD en de onwetendheid 
over de ontstaansgeschiedenis van dit artikel was voor 
Heine aanleiding te constateren dat de ' neu-hollän
dische Genosse' Mozer zijn 'boosaardige belastering' 
van de Duitse sociaal-democratie voortzette.41 Bitter 
was Mozers reactie. Onder verwijzing naar het 'ge
spioneer' waarmee Heine hem sinds lange tijd achter
volgde liet hij blijken, dat ook aan zijn geduld een ein
de was gekomen: ' . . . ik meen ... te mogen verwach
ten, dat mij het onwaardge gedrag bespaard blijft, dat 
dichter in de buurt staat van de spioneermethoden van 
rode of bruine dictaturen dan van de traditie van de 
Duitse sociaal-democratie' .42 
Hoe zeer de politieke tegenstellingen tussen de beide 
partijen langzamerhand in de ban raakten van een die-
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pe controverse tussen Mozer en de SPD, blijkt ook uit 
een intern Duits overzicht Het conflict met de Partij 
van de Arbeid uit het voorjaar van 1953. Een groot ge
deelte van dit zestien pagina's lange stuk was gewijd 
aan diens activiteiten, waarbij het wantrouwen tegen 
zijn persoon duidelijk naar voren trad: 'Mozer liet 
zich geen gelegenheid ontgaan om de SPD aan te val
len, te kritiseren en openlijk te veroordelen'.43 Waar
na ten slotte, naar aanleiding van diens VN-artikel, 
mismoedig de retorische vraag opgeworpen werd: 'Ist 
Mozer unverbesserlich?'44 

Gesprek in Bonn 
Het is in deze periode dat in het dagelijks bestuur van 
de PvdA werd opgemerkt dat het conflict met de SPD 
zich goeddeels buiten het bestuur om had ontwikkeld. 
Nadat Scheps in februari 1953 dit onderwerp had 
aangesneden46 , en het in mei van dat jaar nog steeds 
niet officieel aan de orde was geweest, werd Mozer 
verzocht de verhouding met de zusterpartij in het DB 
te komen toelichten. De internationaal secretaris zeg
de vervolgens toe het bestuur in de toekomst beter op 
de hoogte te zullen houden van de in- en uitgaande 
correspondentie met de SPD.46 Desondanks bleek in 
het najaar opnieuw wrevel bij de bestuursleden te be
staan, omdat correspondentie van Mozer met SPD
afdelingen hen wederom niet ter kennis was gesteld. 
Het bestuursbesluit dat voortaan de internationale 
correspondentie ook via secretaris Albrecht diende te 
verlopen, mag dan ook zeker als een uiting van kritiek 
aan het adres van Mozer worden opgevat. 47 
De wrevel hierover binnen het bestuur mag begrijpe
lijk lijken, het feit dat het zelf drie maanden (de perio
de februari-mei 1953) had laten voorbijgaan zonder 
discussie over de verhouding met de SPD, werpt tege
lijkertijd de vraag op naar de wijze waarop in de partij 
het thema buitenlandse politiek werd behandeld. 
Eerst na het uit de hand gelopen conflict met de SPD 
werd, in november 1953, in het DB het voorstel gelan
ceerd de werkwijze van de Commissie-buitenland en 
haar verhouding met secretariaat en bestuur vast te 
leggen. 48 De indruk bestaat dat sindsdien voor het on
derwerp buitenlandse politiek in het DB meer tijd 
werd vrijgemaakt. Van een goed functionerende 
Commissie-buitenland lijkt overigens ook later nog 
geen sprake te zijn. 49 

Inmiddels had het bestuur van de PvdA de SPD te 
kennen gegeven de verhouding met de zusterpartij te 
willen verbeteren. so Daartoe togen eind november 
1953 Mozer, Scheps, Vos en Willems naar Bonn. In 
een 'vriendschappelijke atmosfeer'sl werd afgespro
ken dat Nederlandse sociaal-democraten voortaan het 
SPD-bestuur pp de hoogte zouden houden van hun 
spreekbeurten in de Bondsrepubliek. Ook zouden zij 
voortaan terughoudendheid betrachten in hun kritiek 
op de SPD. 
In de bestuursvergaderingen van beide partijen mocht 
tevredenheid blijken dat de lucht na dit gesprek was 
opgeklaard s2 , de politieke tegenstellingen waren daar
mee natuurlijk niet van de baan. Het commentaar in 
de PvdA-pers op de uitslag van de Bondsdagverkiezin
gen van enkele maanden eerder had de tegenstellingen 

nog eens geaccentueerd. Weliswaar werd in de neder
laag van de SPD 'zeer zeker' een teleurstelling gezien, 
tegelijkertijd werd de ruime winst van Adenauer 'niet 
zonder voldoening' opgenomen. S3 Voor de goede ver
staander was evenwel duidelijk dat de voldoening gro
ter was dan de teleurstelling. In de nederlaag van de 
SPD, die sinds de dood van Schumacher in augustus 
1952 werd geleid door de veel minder krachtige Ollen
hauer, werden zelfs lichtpuntjes gezien. Zij zou kun
nen leiden tot een overdenking van de buitenlandspo
litieke koers en tot de formulering van minder verstar
de Europese en Duitslandpolitieke concepten. S4 

Hoewel het jaar 1954 in de verhouding tussen beide 
partijen een duidelijke ontspanning te zien gaf en zich 
op meerdere terreinen een intensivering van de betrek
kingen voltrok, bleef de kloof over de buitenlandspo
litieke koers een harmonieuze verhouding in de weg 
staan . Ook de positie van Mozer bleef delicaat. ss In 
1955 vond tijdens het verblijf van Ollenhauer in Ne
derland, ter gelegenheid van de crematie van Vorrink, 
opnieuw een gesprek plaats over de moeizame weder
zijdse betrekkingen. s6 Nog in 1957, in het jaar voor 
Mozers vertrek naar Brussel als kabinetschef van 
Mansholt, ontving hij van Heine een 'persoonlijke 
waarschuwingsbrief' waarin hij werct opgeroepen zijn 
lezingen in Duitsland minstens tot de Bondsdagverkie
zingen van dat jaar op te schorten. s7 Een definitieve 
oplossing had het gesprek van november 1953 ook op 
dit gebied blijkbaar niet gebracht. 
Deze kwam pas met de koerswijziging van de SPD in 
1960, toen Herbert Wehner in zijn beroemd geworden 
Bondsdagrede de NAVO accepteerde als uitgangspunt 
van de westerse veiligheid. In deze periode trad ook 
verzoening tussen Mozer en de SPD op, waarna veel 
oud zeer kon worden opgeruimd. En bijna twintig jaar 
later, bij het overlijden van Alfred Mozer in 1979 was 
het de toenmalige bondskanselier Helmut Schmidt die 
in het SPD-maandblad Die neue Gesellschaft een 
warm in memoriam schreef. s8 

Ter afsluiting 
'Wij hadden inderdaad het gevoel, dat de Hollandse 
partij zich aanmatigde ons zo te behandelen zoals in 
vroeger tijden een leraar de hem toevertrouwde leerlin
gen behandelde ... Het was in ieder geval voor ons on
acceptabel en in de Internationale volstrekt ongebrui
kelijk aartwijzingen van buiten te krijgen over hetgeen 
ons te doen stond', aldus Heine anno 1986 in een te
rugblik op de vroege jaren vijftig. s9 Vastgesteld kan 
worden, dat, gezien de verschillende prioriteiten op 
het gebied van de buitenlandse politiek, een gespan
nen relatie tussen beide partijen weliswaar was voor
geprogrammeerd, maar dat zonder de rol en specifie
ke perceptie van personen over en weer de kloof waar
schijnlijk minder diep zou zijn geweest. Ook met an
dere zusterpartijen waren de meningsverschillen over 
de Europese en Atlantische samenwerking groot, 
maar, aldus de toenmalige' Auslandsreferent' bij het 
SPD-partijbestuur Heinz Putrath, die discussies wa
ren 'zakelijker'. De PvdA was ook de enige die getrof
fen werd door de bovenvermelde tweevoudige 'boy
cot' van partijcongressen en geen andere buitenlandse 
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partijgenoot dan Mozer kreeg te horen dat zijn voor
drachten in SPD-kring ongewenst werden geacht: 
'Dazu gab es keine ParaIIele ... ', aldus nogmaals 
Putzrath. 60 

Toch zou het onjuist zijn te blijven steken in het ook 
op latere jaren toegepaste cliché van een belerende 
PvdA, die met haar kritiek geen maat wist te houden 
en alleen maar ergernis opriep.61 Zoekt men naar ver
klaringsfactoren voor het programmatische vernieu
wingsproces dat de SPD in de tweede helft van de ja
ren vijftig doormaakte, dan moet zonder twijfel de 
blijvende politieke machteloosheid op Bondsniveau 
op de eerste plaats genoemd worden. Maar er bestaat 
geen enkele reden het isolement van de SPD binnen de 
Internationale in de jaren vijftig als niet terzake doen
de element terzijde te schuiven. In de discussies voor
afgaande aan het Godesberger Programm is in ieder 
geval door menig SPD-er niet zonder interesse over de 
westgrens naar Nederland gekeken. 62 

In het koor van kritiek dat de Westduitse sociaal
democraten moest aanhoren mag de stem van de 
PvdA soms te schel geklonken hebben. Zij was even
wel een steun in de rug van diegenen in de Bondsrepu
bliek, die van de SPD een Westeuropees georiënteerde 
volkspartij wilden maken. Hun triomf kwam met de 
Duitse 'doorbraak' van 1959/ 60, toen de SPD zowel 
op het gebied van de binnenlandse als de buitenlandse 
politiek de aansluiting had gevonden met de West
europese zusterpartijen. 
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de afgelopen twintig jaar doorlopend heeft gekoket
teerd. Effectiviteit ten aanzien van de onderdrukkers 
is iets heel anders dan solidariteit ten aanzien van de 
slachtoffers. Wie dit onderscheid goed in de gaten 
houdt, zal tot de slotsom komen dat de voorwaarden 
voor effectiviteit en de spreiding van solidariteit sterk 
verwaarloosde onderwerpen zijn in het denken over 
een goed beleid op het stuk van de mensenrechten. 
En wil men, met welk oogmerk dan ook, culturele 
boycots hanteren, ook met betrekking tot eigen onder
danen, dan dient dit te lopen via de strafrechter op ba
sis van het wetboek of via uitbreiding van de sanctie
wet tot het culturele vlak. Bovendien dient dan een 
waarborg te worden geschapen tegen een slordige pro
cedure zoals gevolg in de kwestie Hermans: een boycot 
met terugwerkende kracht, zonder kennisgeving en 
zonder recht op verweer. 
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Peter Nijmeijer (1947) 
Vertaalde veel poëzie van 
buitenlandse dichters, onder 
wie Hans Arp, Paul Celan, 
Hans Magnus Enzensberger 
en Seamus Heaney. Eigen 
werk bundelde hij in De 
lippen van Max Ernst (1974), 
De afstand tot (1976), 
Barrage (1981) en De sprong 
(1983) bij Meulenhoff. 

Dit gedicht is niet alleen een 
hommage aan de Russische 
futuristische dichter Velimir 
Chlebnikov (1885-1922), het 
bevat ook een aantal beelden 
en motieven die ontleend zijn 
aan zijn poëzie. In de 
Nederlandse vertaling van 
Willem G. Westeijn 
verscheen vorig jaar een 
uitgebreide selectie uit het 
werk van Chlebnikov, Ik en 
Rusland (Meulenhoff). 
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De bevroren zee 
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Zijn het gedaanten met zwarte lippen 
of klippen die hier uit de witte schemer 
rijzen als steen? Het lijken drenkelingen, 
die met hun laatste handen trekken 

aan lakens van ijs. Of zijn het daken 
van een oprukkende stad, de ramen 
als hiaten in een spiegel, de straten 
uit de heldere nacht van lege eeuwen? 

Zwarte gaten in een witte schedel -
dat is de nacht. Waar een fabriek 
het ijzer smeedde voor een toekomst 
zong in die winter Chlebnikov, 

met zijn dove stem bestookte hij 
het krimpend ijs, als een lawine 
vloog hij op het ene wak af, slinks 
als een trein die een lichaam vermoedt: 

verpletterd de handen, de schedel, 
onvindbaar de stem - bokaal van de zinnen. 
Boek, bevroren zee, zet je schrap, 
Chlebnikov is een lopend vuur. 
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Boeken 

Het persoonlijke in de politiek 

F.J. ter Heide bespreekt: 
A. Visser, Alleen bij uiterste noodzaak? 
De rooms-rode samenwerking en het einde van de bre
de basis 1948-1958, Amsterdam, 1986. 

Hoe komt het dat de PvdA na de Tweede Wereldoor
log steeds deel uitmaakte van opeenvolgende kabinet
ten? Waarom is er in december 1958 een eind gekomen 
aan deze vanzelfsprekende regeringsdeelname? 
Deze twee vragen staan centraal in Anneke Vissers dis
sertatie en bij het formuleren daarvan is zij geïnspi
reerd door de bekende theorie van H. Daudt over de 
samenwerking in de landelijke politiek van links en 
rechts. Volgens Daudt wordt bij rechts de vraag of al 
dan niet met links moet worden geregeerd nog steeds 
beantwoord met een beroep op de Nolens-doctrine. 
Deze in 1922 door de katholieke politicus Nolens ge
formuleerde doctrine houdt in dat de katholieken al
leen in uiterste noodzaak met de sociaal-democraten 
(toen: SDAP) regeren, mits: 1. ook andere partijen 
deelnemen in het kabinet; 2. de hele katholieke fractie 
(toen: RKSP) van de noodzaak van deze regerings
deelname overtuigd is . 
Vanwaar deze negatieve houding ten opzichte van de 
sociaal-democratie? De RKSP was ervan overtuigd 
dat de diepere beginselen van de SDAP lijnrecht ston
den tegenover de katholieke. De ontwikkeling van 
sociaal-democraten en katholieken stond echter niet 
stil. De SDAP stelde tegen de achtergrond van de eco
nomische crisis en de ontwikkelingen in de Sovjet
Unie en Duitsland tijdens de jaren dertig langzaam 
maar zeker de koers bij (loslaten van de socialisatiege
dachte, de ontwapeningseis en de klassenstrijdge
dachte). Het doel is regeringsdeelname. 
In de RKSP wordt de doctrine van de uiterste nood
zaak niet langer als een axioma gezien (Visser, p. 11). 
Ook bij de katholieken nam de aversie tegen Colijns 
crisisbeleid toe. Deze bracht Steenberghe ertoe op te 
stappen als minister van Economische Zaken. Keynes, 
Roosevelts New Deal en het Plan van de Arbeid vor
men het decor van de toenadering van SDAP en 
RKSP. In 1939, aan de vooravond van de Tweede We
reldoorlog namen beide partijen deel aan het tweede 
kabinet-De Geer. De SDAP leverde ook bewindslie
den aan de Londense regering-in-ballingschap. 
In 1946 presenteerde de PvdA zich, in een poging de 
vooroorlogse, op basis van religie opgetrokken scheids
lijnen tussen de politieke partijen neer te halen, als 
doorbraakpartij en tevens als de 'natuurlijke rege
ringspartij'. De PvdA maakte tot 1958 onafgebroken 
deel uit van de kabinetten, hetgeen de eerdergenoemde 

H . Oaudt verklaart met behulp van de leer van de 
uiterste noodzaak. De KVP was tijdelijk, tot 1958 ge
dwongen tot deze vorm van regeringssamenwerking 
door een aantal bijzondere omstandigheden. 
'Toen het land was hersteld, het Indonesische drama 
met uitzondering van het probleem Nieuw-Guinea 
was beëindigd, de economische wederopbouw was 
voltooid , de koude oorlog in intensiteit afnam en de 
CPN-aanhang gestaag was gedaald, was de uiterste 
noodzaak verdwenen en kon de PvdA gaan' . 1 

Vissers dissertatie nu, is ontstaan uit nieuwsgierigheid 
naar het antwoord op de vraag of Daudt gelijk heeft 
met zijn stelling (Visser, p. 19). 

Werkwijze en korte inhoud 
Visser heeft de vier kabinetsformaties van 1948, 1951, 
1952 en 1956 onderzocht, alsmede de kortstondige 
breuk van 1955 en de breuk van meer fundamentele 
aard in 1958. Deze keuze voor kabinetsformaties als 
onderzoeksmateriaal legitimeert zij als volgt : 'vooral 
dan (komen) de beweegredenen van partijen om al dan 
niet te willen samenwerken het duidelijkst naar voren' 
(Visser, p. 19). Het boek bevat geen theoretische ver
handeling met betrekking tot het probleem van coali
tievorming in Nederland, 'maar wil in de eerste plaats 
een aanzet zijn tot parlementaire geschiedschrijving' 
(p. 20). 
Het primaire onderzoeksmateriaal bestaat nagenoeg 
geheel uit de persoonlijke archieven van politici en de 
notulen van de ministerraad, fractie- en partij be
stuursvergaderingen. Het resultaat is een kroniek van 
de kabinetsformaties. Minuïtieus, van dag tot dag en 
soms van uur tot uur doet Visser verslag van monde
ling , schriftelijk of telefonisch overleg tussen (in)for
mateur, fractievoorzitter, het Staatshoofd en andere 
prominenten. 
Vissers aanzet tot parlementaire geschiedschrijving is 
qua aanpak en onderwerp een goede aanvulling op 
P.F. Maas' Kabinetsformaties 1959-1973. 2 Tegelij
kertijd is er sprake van een duidelijke overlap met De 
Kabinetsformaties 1946-1965, het sinds lang uitver
kochte standaardwerk van F.J.F.M. Duynstee. 3 

Bij vergelijking van het werk van Visser met dat van 
Duynstee is het van belang om te weten dat Duynstee 
in de jaren vijftig actief betrokken was in de partijpoli
tiek. In 1951/1952 was hij de drijvende kracht achter 
de oppositie in de KVP tegen de regeringssamenwer
king met de PvdA. 
Het meest in het oog lopende verschil tussen beide 
werken is dat Visser, vanzelfsprekend, bronnen ver
meldt. Duynstee deed dat niet. Hij mocht lang niet al
tijd citeren en hij moest de namen van zijn informan
ten geheim houden. Vele betrokkenen leefden nog en 
waren nog politiek actief. 
Duynstee had bovendien niet zoals Visser de beschik
king over het materiaal zoals dat zich nu in het Alge
meen Rijksarchief bevindt: de notulen van de mi
nisterraad en de persoonlijke archieven van vele politi
ci . Een tweede belangrijk verschil is dat Visser vrijwel 
niet aangeeft in welk omvattend kader de door haar 
beschreven kabinetsformaties te plaatsen zijn. Anders 
dan Duynstee geeft Visser maar zeer mondjesmaat 
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aanvullende informatie over de lotgevallen van de 
coalitie tussen de kabinetsformaties in. 
Het boek bestaat voor het overgrote deel uit de weer
gave van een veelheid van gesprekken, contacten, be
langrijke en onbelangrijke gebeurtenissen die tijdens 
de kabinetsformaties plaatsvonden. Mede hierdoor 
raakt de lezer het spoor snel bijster in dit overigens 
vlot geschreven boek. 
Hoofdstuk 1 beschrijft de formatie van het eerste 
kabinet-Drees zoals die plaatsvond na de verkiezingen 
van 1948. Bij gelijkblijvend zetelaantal blijft de KVP 
de grootste partij, terwijl de PvdA twee zetels verliest. 
KVP en PvdA hebben samen niet de tweederde meer
derheid die nodig is voor het aannemen van de grond
wetswijziging in verband met de nieuwe status van In
donesië. Verbreding van de basis onder het kabinet is 
dus noodzakelijk. 
In hoofdstuk 2 gaat Visser in op de formatie van het 
tweede kabinet Drees (1951-1952). Het eerste kabinet
Drees was gevallen tijdens het Kamerdebat in januari 
1951 over de toekomstige status van Nieuw-Guinea, 
het gebied dat in 1949 buiten de souvereiniteitsover
dracht aan Indonesië was gebleven. Tijdens de kabi
netsformatie wordt de Nieuw-Guinea-kwestie in de 
ijskast geplaatst en zoeken KVP en PvdA een oplos
sing voor een andere kwestie: de overbesteding die in 
1950-1951 is ontstaan als gevolg van de Korea-crisis. 
Het tweede kabinet-Drees overbrugt de periode tot de 
reguliere Tweede Kamerverkiezingen van 1952. Tij
dens deze verkiezingen verliest de KVP twee zetels, de 
PvdA wint er drie en wordt de grootste partij. De hier
opvolgende formatie van het derde kabinet-Drees is 
beschreven in hoofdstuk 3. 
De verdeling van de ministersposten en het vinden van 
geschikte en acceptabele personen voor de bezetting 
van deze posten leverde de meeste problemen op, ter
wijl het regeerprogramma op soepele wijze werd vast
gesteld. 
In hoofdstuk 4 wordt de gang van zaken beschreven 
rond het Mandement van 1954. Katholieken wordt 
hierin verboden lid te zijn van het NVV of de VARA. 
Hen wordt ontraden lid te zijn van de PvdA. Uitvoerig 
gaat Visser in op de reacties die het herderlijk schrij
ven opwekt bij de sociaal-democraten. Daar heerste 
verontwaardiging maar de rooms-rode samenwerking 
werd niet op het spel gezet. 
De Huurwetcrisis van 1955 staat centraal in hoofdstuk 
5. Een Kamermeerderheid van onder andere VVD en 
PvdA stemde tegen het kabinets-voorstel de huren te 
verhogen en belastingen te verlagen. De PvdA deed 
dat omdat in het huurvoorstel de afroming ontbrak: 
huiseigenaren dienden uit oogpunt van een rechtvaar
dige inkomensverdeling een deel van de meeropbrengst 
in een fonds ten algemene nutte te storten. De KVP is 
fel tegen deze vorm van inkomensnivellering. Na kor
te tijd is de breuk gelijmd. 
In hoofdstuk 6 beschrijft Visser de kabinetsformatie 
van 1956. Na een campagne waarin de KVP en PvdA 
behoorlijk tegen elkaar van leer trokken werden de 
verkiezingen van 1956 gewonnen door de PvdA (plus 
vier zetels). De KVP wint er drie en volgt de PvdA met 
één zetel achterstand. Visser gaat uitgebreid in op de 
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formatiebesprekingen die een recordtijd in beslagne
men. 
De belangrijkste barrière die vele informateurs de weg 
verspert is de kwestie van de bezitsvorming. De KVP 
wil een verlichting van de vermogensbelasting, maar 
de PvdA wil maatregelen die tenminste de laagstbe
taalde tegemoet komen. Burger, de PvdA-fractievoor
zitter en zijn collega Romme van de KVP slagen er ten
slotte in een compromis te vinden . Drees kan vervol
gens zijn vierde en laatste kabinet formeren . 
In hoofdstuk 7 beschrijft Visser hoe en waarom vol
gens haar dit kabinet ten val komt. 
In het slothoofdstuk pakt Visser de kernvraag uit de 
inleiding weer op. Haar belangrijkste conclusie is dat 
het leerstuk van de uiterste noodzaak geen verklaring 
biedt voor de naoorlogse samenwerking (of het ont
breken daarvan) tussen rooms en rood. 

Commentaar 
Met het in kaart willen brengen van kabinetsformaties 
heeft Anneke Visser het zich niet gemakkelijk ge
maakt. Het is een buitengewoon lastige opgave enigs
zins structuur te brengen in de veelheid van besprekin
gen, ministerskandidaten, schijnmanoeuvres, proef
ballonnen en opgeblazen meningsverschillen die vaak 
het handelsmerk lijkt te zijn van kabinetsformaties . 
Een sterk punt van het boek is dat er iets in doorklinkt 
van het benauwde, paternalistische klimaat van de ja
ren vijftig. Visser geeft bijvoorbeeld een goede sfeerte
kening van de geheimzinnigdoenerij rond de informa
tie zoals de wijze waarop prominenten achter de scher
men opereerden. Daarnaast is het interessant te lezen 
wat de Koningin te berde bracht in gesprekken met de 
informateur, fractievoorzitters en anderen en hoe dis
cussies in de ministerraad verliepen . 
Gaan wij iets dieper in op Vissers betoog, bijvoorbeeld 
waarom de PvdA en KVP in 1951 de coalitie voortzet
ten, dan blijkt het volgende. Visser herhaalt de woor
den van Romme uit 1951 dat er opnieuw met de PvdA 
moest worden geregeerd in een kabinet op brede basis 
(Visser, p. 118). Een oppositierol voor de PvdA kwam 
Romme, evenmin als de PvdA zelf overigens, weinig 
aanlokkelijk voor. De KVP zou alleen van samenwer
king moeten afzien wanneer de PvdA overspannen 
eisen ging stellen. 
Op inhoudelijke overeenkomsten en verschillen gaat 
de auteur niet in, haar verklaring voor de voortzetting 
van de rooms-rode coalitie in 1951 houdt dan ook niet 
meer in dan: 

de PvdA stelde geen onmogelijke eisen en was 
daarom voor de KVP acceptabel als coalitiepart
ner; 
de PvdA was nog lang niet uitgeregeerd en waakte 
er wel voor in de oppositiebanken terecht te ko
men . 

Deze verklaring is te mager. Er was in 1951 meer aan 
de hand. 4 De Korea-crisis drukte een duidelijke stem
pel op het regeerakkoord dat de PvdA en K VP in 1951 
sloten. Angst voor een nieuwe wereldoorlog leidde tot 
voorraadvorming bij bedrijven en particulieren. Hier
door ontstonden forse tekorten op de betalingsbalans 
en door de voorgenomen opvoering van de bewape-
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ning volgens NAVO-afspraken dreigden begrotingste-
korten. -
Bezuiniging en matiging vormden dan ook het belang
rijkste onderdeel van het regeerakkoord. Dit akkoord 
voorzag onder andere in nieuwe vormen van regule
ring van het economisch proces door het toepassen 
van conjunctuurpolitieke instrumenten op fiscaal en 
monetair terrein . 
Toepassing van dit Keynesiaanse instrumentarium 
achtten PvdA (Lieftinek, Financiën) en KVP (Van den 
Brink, Economische Zaken) van groot belang om de 
tekorten niet nog verder te laten oplopen. Beide partij
en waren in deze op elkaar aangewezen, want VVD, 
ARP en CHU waren er nog niet aan toe hun klassiek
economische opvattingen vaarwel te zeggen. 
Overigens stonden ook minderheden binnen KVP en 
PvdA een andere koers voor. De eerdergenoemde 
Duynstee en de groep-Steenberghe ageerden in 1951 
tegen het sociaal-economisch kabinetsbeleid en de sa
menwerking van KVP en PvdA. Binnen de PvdA be
stond evenmin eenduidigheid over de gewenste koers, 
getuige o.a . het gespleten karakter van het rapport De 
Weg naar Vrijheid (1951). Enerzijds komen hierin 
Keynesiaanse ideeën over macro-economische sturing 
naar voren, anderzijds de in het interbellum ontwik
kelde Plansocialisme- en socialisatiegedachte. 
Over externe factoren zoals de Koude Oorlog en de 
communistenvrees die de KVP naar de PvdA dreven 
en de PvdA naar de KVP, lezen wij bij Visser nage
noeg niets. 
Hetzelfde euvel doet zich voor bij Vissers reconstruc
tie van de kabinetsformatie van 1956. Ondanks een 
heftige verkiezingscampagne en zeer moeizame for
matiebesprekingen besluiten KVP en PvdA toch sa
men verder te gaan (p. 260-262). Wat Visser in haar 
verklaring van het voortzetten van deze coaliteit 
volstrekt over het hoofd ziet is de economische situatie 
in Nederland ten tijde van de formatie, herfst 1956. 
Het rond 1954 en 1955 hooggespannen optimisme 
over de mogelijkheden tot economische expansie sloeg 
medio 1956 om in pessimisme over een dreigend tekort 
op de betalingsbalans. Op de achtergrond speelden in
ternationale spanningen, onder andere rond de natio
nalisatie van het Suez-kanaal. Grondstoffenschaarste 
dreigde. 
De animo om zonder de PvdA te regeren was gering. 
Zijlstra (ARP), minister van Economische Zaken, wil
de zijn werk voortzetten, het liefst met de socialisten. 
Vele confessionele politici wezen de vorming van een 
rechts kabinet af. Het waren onder andere: Eerste
Kamerleden van de ARP, Ti/anus van de CHU, de 
KVP Tweede-Kamerfractie en andere vooraanstaande 
KVP-leden, waaronder demissionaire bewindslieden. 
Als motief noemden zij de conjuncturele ontwikke
ling. 
Deze confessionelen vreesden dat voor het voeren van 
een krachtige anticyclische politiek het draagvlak van 
een kabinet zonder sociaal-democraten wel eens te 
smal kon zijn. l Vandaar wellicht ook het wegvallen 
van de confessionele weerstand tegen Hofstra's kandi
datuur voor de ministerspost op Financiën, een inte
ressante ontwikkeling waar Visser te weinig op ingaat. 

In het verlengde hiervan is als algemeen kritiekpunt te 
noemen, dat Visser te weinig inzicht verschaft in de 
verwikkelingen rond de verdeling van ministerposten 
in de sociaal-economische driehoek. 
De confessionele aversie tegen Hofstra dateerde van 
de tweede helft van de jaren veertig. Voor de confes
sionelen was en bleef Hofstra de architect van de so
cialistische belastingpolitiek, ook al manifesteerde hij 
zich vanaf ± 1950 in zijn rol als financieel specialist 
van de PvdA-fractie vooral als pleitbezorger van de 
Keynesiaanse anticyclische conjunctuurpolitiek. 6 Nu 
hadden de meeste confessionelen zich rond 1956 ont
popt als aanhanger van een dergelijke politiek, maar 
anders dan Hofstra hadden zij zich weinig gelegen la
ten liggen aan een daadwerkelijk doorvoeren van anti
ciperende corrigerende maatregelen. Eind 1956 begin 
1957 waren belastingverhogingen en andere beperken
de maatregelen onontkoombaar geworden en Hofstra 
leek de aangewezen persoon deze uit te voeren. 

Conclusie 
De in 1922 geformuleerde doctrine van de uiterste 
noodzaak biedt niet het goede uitgangspunt voor de 
bestudering van de partijpolitieke verhoudingen in de 
naoorlogse periode. De omstandigheden in de jaren 
twintig wijken te sterk af van die in latere decennia. 
Nolens reduceerde al in de jaren dertig de strekking 
van zijn doctrine en wel in aanzienlijke mate (Visser, 
p. 11). Het probleem met de theorie van de uiterste 
noodzaak van Daudt is, dat hij deze niet onderbouwt 
met empirisch materiaal. Visser heeft daarom gelijk 
als zij concludeert dat deze theorie als 'van elastiek' is 
(Visser, p. 286). 
Het probleem met Vissers onderzoek is vervolgens dat 
zij het verwerpen van Daudts these onderbouwt met 
een te smalle selectie uit het empirische materiaal. 
Haar gerichtheid op de opvattingen van personen 
brengt Visser niet verder dan tot de conclusie dat de sa
menwerking van PvdA en KVP in de jaren vijftig ver
klaard moet worden uit het feit dat de voorlieden van 
beide partijen zo aan elkaar verknocht waren (Visser, 
in navolging van Bosmans, p. 287). 
Dat een exclusief op personen georiënteerde onder
zoeksaanpak niet een afdoende verklaring biedt voor 
het ontstaan (of teloorgaan) van coalities is in dit be
sprekingsartikel geadstrueerd aan de hand van de par
tijpolitieke situatie in 1951 (eerste bestedingsbeper
king) en 1956 (tweede bestedingsbeperking). Wil men 
aantonen over welke punten en tussen welke partijen 
op bepaalde momenten een coalitie mogelijk is, dan is 
het op z'n minst noodzakelijk inzicht te verschaffen 
ten eerste in de belangrijkste programmatische over
eenkomsten en verschillen tussen die partijen en ten 
tweede in de invloed van externe (buitenlandse) om
standigheden. Anneke Visser laat in dit opzicht de le
zer veel te raden over. 
De geschiedenis is het resultaat van een wisselwerking 
van personen en structuren, en moet als zodanig geïn
terpreteerd worden. Geschiedenis is dus meer dan het 
herleiden van de loop van gebeurtenissen vanuit de 
meningen van personen. 
F.l. ter Heide IS socioloog 
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Burgerlijke ongehoorzaamheid en het autonome 
individu 

Wouter Bos bespreekt: 
W. van den Burg, Een andere visie op burgerlijke on
gehoorzaamheid, Deventer, Kluwer, 1986. 

Een jaar geleden probeerde ik in een commentaar in 
SenD (86-2) in kort bestek te laten zien dat het motive
ren en rechtvaardigen van burgerlijke ongehoorzaam
heid met betrekking tot het plaatsen van kruisraketten 
specifieke problemen kent waarvoor de klassieke 
theorie van Schuyt wellicht onvoldoende uitkomst 
biedt. 1 

Enigszins gekscherend besloot ik met de uitroep: 
'Welke nieuwe Schuyt pakt de handschoen op?' Ter
wijl de redactie van SenD besloot het nog met de oude 
Schuyt te proberen (86-6), werd ik in april door Vrij 
Nederland op mijn wenken bediend. Het interview 
met de kersverse doctorandus in de rechten en de filo
sofie Wibren van der Burg werd ingeleid met de vraag 
'Is de nieuwe Schuyt opgestaan?' Reden genoeg om 
met gepaste nieuwsgierigheid te wachten op de scriptie 
die Van der Burg de Kluwer Post Scriptum prijs ople
verde, en die eind 1986 als boek werd uitgegeven. 

De titel van het boek luidt Een andere visie op burger
lijke ongehoorzaamheid en laat de lezer meteen zien 
waar het de schrijver om gaat. Van der Burg is van me
ning dat de 'heersende leer' inzake burgerlijk onge
hoorzaamheid zoals die onder andere ontwikkeld is 
door Rawls, Schuyt en Manenschijn, op verschillende 
punten niet voldoet; en dus is een andere visie drin
gend nodig. Over zijn motivatie laat Van der Burg wei
nig onduidelijkheid bestaan: 'Waar een omschrijving 
van een begrip een zo sterke beperking inhoudt (en de 
fundering ervan nog twijfelachtig is ook) is het beter 
de omschrijving te laten vallen. Zeker wanneer blijkt 
dat veel van de uitgesloten acties wel burgerlijke onge
hoorzaamheid worden genoemd door de actievoer
ders zelf en door (delen van) het publiek.' (p .18) 
De logica van (het laatste deel van) deze redenering 
ontgaat mij ten enen male. De theorie van burgerlijke 
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ongehoorzaamheid in een democratische samenleving 
is immers bedoeld als een kritisch concept waarmee 
bepaalde protestacties op hun aanvaardbaarheid ge
toetst kunnen worden. Als nu blijkt dat veel acties de 
toets der kritiek niet kunnen doorstaan is dat dan re
den om het toetsingscriterium te veranderen? Ik kom 
hier later nog op terug. Voor nu is het voldoende vast 
te stellen dat de redeneringen van Van der Burg voor 
een belangrijk deel zijn ingegeven door de wens om ve
lerlei 'moderne' protestvormen van een rechtvaardi
ging te voorzien. Bezien we de voorbeelden die Van 
der Burg gebruikt dan blijkt het boek (net als bij 
Schuyt destijds) een teken des tijds: kraakacties, 
euthanasie, weigeren defensiebelasting, protesten te
gen de voordeurdelersregeling enzovoort. 

Een moreel 'lege' definitie 
De kritiek van Van der Burg op Schuyt's omschrijving 
van burgerlijke ongehoorzaamheid is, afgezien van 
bovengenoemde motieven, ook ingegeven door me
thodische en logische redenen. Zijn belangrijkste be
zwaar is wel dat bij de tien gedragskenmerken van bur
gerlijke ongehoorzaamheid die Schuyt behandelt er 
acht zijn die op zichzelf al een morele lading hebben: 
geweldloosheid, het meewerken aan arrestatie en ver
volging etc. 2 Vervolgens is er nog een morele theorie 
nodig om burgerlijke ongehoorzaamheid als protést
vorm te kunnen rechtvaardigen. Daar komt bij dat 
Schuyt stelt dat niet alle tien kenmerken altijd voor 
hoeven te komen maar dat hij in het midden laat wan
neer wel en wanneer niet. 
Van der Burg poogt deze problemen op te lossen door 
met een moreel 'lege' definitie op de proppen te ko
men: wat van belang is, is dàt er een morele afweging 
heeft plaatsgevonden, niet hoe die afweging uitvalt; en 
dat er een afweging plaatsvindt tussen moreel zwaar
wegende redenen verklaart dat een bepaald element 
('gedragskenmerk' in de woorden van Schuyt) soms 
wèl en soms niet zwaarwegend genoeg zal blijken te 
zijn. Zo komt Van der Burg tot de volgende definitie: 
'Burgerlijke ongehoorzaamheid is de bewuste niet
nakoming van juridische verplichtingen, die volgens 
de handelende persoon moreel gerechtvaardigd is, ter
wijl deze de legitimiteit van de rechtsorde niet volledig 
ontkent.' (p.27) 
Op basis van deze omschrijving redeneert Van der 
Burg op een interessante manier verder. Allereerst 
gaat hij na of er op enigerlei manier een algemene ge
hoorzaamheidsplicht aan de wet is te construeren. Hij 
komt tot de conclusie dat zo'n algemene plicht niet 
bestaat, maar dat er wel voor specifieke groepen in 
specifieke situatie redenen zijn om de wet te gehoorza
men. Deze redenen zijn niet bij voorbaat de zwaarwe
gendste en moeten dus in een 'model van goede rede
nen' tegen andere argumenten (om de wet niet te ge
hoorzamen) worden afgewogen. Deze afweging ge
schiedt met behulp van het subsidiariteitsprincipe, dat 
stelt dat men wanneer men een bepaald doel wenst te 
bereiken altijd het middel dient te kiezen dat de minste 
nadelen heeft, en het proportionaliteitscriterium , dat 
stelt dat het middel geen grotere nadelen mag opleve
ren dan de voordelen die het doel biedt. 
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Hiermee heeft Van der Burg zijn normatief-ethische 
theorie ontwikkeld en zoals hij zelf op p. 106 stelt 'Het 
resultaat was misschien nogal ontnuchterend: er wa
ren maar weinig algemene conclusies mogelijk.' Im
mers, binnen zijn moreel 'lege' definitie hangt het er 
maar net van af welke redenen voor of tegen een be
paalde wetsovertreding een individu in de afweging 
betrekt, of de daad als een aanvaardbare daad gezien 
mag worden. 
In het volgende hoofdstuk stelt Van der Burg dat het 
er voor de overheid echter wèl toe doet welke morele 
afweging aan een daad van burgerlijke ongehoor
zaamheid ten gronslag ligt. De overheid moet de wets
overtreder welwillend tegemoet treden als deze zich op 
de zelfde idealen beroept als waar de overheid naar 
zegt te streven. De 'responsieve' overheid dient wel de
gelijk te onderscheiden naar de morele overtuiging 
van de burger (p. 125). De bewijslast om middels ver
volging en straf in te grijpen in de 'morele autonomie' 
van het individu ligt immers bij de overheid; welnu, in 
bovenstaand geval is dit bewijs moeilijk te leveren. 
Net zoals Van der Burg uitgebreid ingaat op de vraag 
hoe de overheid kan reageren, gaat hij ook nauwgezet 
in op hoe de rechter kan (of: zou moeten) reageren op 
burgerlijke ongehoorzaamheid. In een ook voor niet
juristen redelijk begrijpelijk betoog laat hij zien wat 
de keuzes die hij maakt inzake de rol van de rechter in 
een democratische samenleving impliceren voor het 
behandelen van burgerlijke ongehoorzaamheid. De 
betreffende twee hoofdstukken en het laatste hoofd
stuk, waarin hij ingaat op ambtelijke en bestuurlijke 
ongehoorzaamheid met betrekking tot de voordeurde
lersregeling, zijn te zien als uitwerkingen dan wel toe
passingen van zijn normatief-ethische theorie. Bij die 
theorie een paar kanttekeningen. 

Nattigheid 
Wat het boek van Van der Burg zo boeiend en interes
sant maakt is het zo consequent mogelijk hanteren van 
het uitgangspunt van de morele autonomie van het in
dividu: 'Iedere beperking van de morele autonomie 
der burgers is immers een kwaad en moet daarom ge
rechtvaardigd worden.'(p.121) Hij hanteert dit uit
gangspunt omdat hij, aan de hand van de Ameri
kaanse filosoof Ronaid Dworkin, de heersende leer 
verwijt dat deze uit een fictief sociaal contract dat bur
gers met de staat afsluiten, feitelijke (dat wil zeggen 
hier en nu) verplichtingen inzake gehoorzaamheid aan 
de wet afleidt; en dit is volgens Van der Burg logisch 
onmogelijk. Bij mij rijst dan echter meteen de vraag of 
Van der Burg niet in dezelfde val trapt. Is de morele 
autonomie van het individu immers ook niet een fictie 
waaruit geen feitelijke rechten en plichten kunnen 
worden afgeleid?3 
Het uitgangspunt van het moreel autonome individu 
brengt noodzakelijkerwijs met zich mee dat gekozen 
moet worden voor een moreel 'leeg' model: ieder indi
vidu maakt zelf uit of iets de toets der morele afweging 
kan doorstaan zonder dat van tevoren vast staat wat 
wèl en wat niet moreel aanvaardbaar is. Maar dan lijkt 
het of Van der Burg nattigheid voelt: het zal toch niet 
zo zijn dat alles mag zolang het betreffende individu 

vindt dat het mag? Daarom besluit hij binnen zijn mo
del van goede redenen het gebruik van geweld af te we
gen als actiemiddel. Hij komt tot de conclusie dat bur
gerlijke ongehoorzaamheid noodzakelijkerwijs ge
weldloos moet zijn omdat er meer vóór dan tegen 
pleit. Maar hoe verhoudt zich dat, vraag ik mij af, tot 
zijn eigen theorie? Dat hij in zijn afweging tot de con
clusie komt dat geweldloosheid gepast is, laat onverlet 
dat een ander na een andere afweging tot de conclusie 
kan komen dat geweld geoorloofd is. 4 En deze ander 
mag dan met net zo veel recht het etiket burgerlijke on
gehoorzaamheid op zijn daad plakken. Zoals hij zelf 
al schreef, is dat nogal ontnuchterend. Hij schijnt er 
niet aan te willen dat zijn theorie die zich bij het be
schrijven van burgerlijke ongehoorzaamheid alleen 
richt op de methode van afwegen en niet op dat wat af
gewogen wordt weinig algemene conclusies toelaat; 
misschien wel helemaal geen enkele algemene conclu
sie. Is het dan nog een nuttige kritische theorie? 
Bij zijn behandeling van de reactie van overheid en 
rechter op burgerlijke ongehoorzaamheid maakt hij 
een soortgelijke uitglijer. Hij stelt in tegenstelling tot 
Schuyt dat actievoerders zich niet noodzakelijk op al
gemeen aanvaarde waarden hoeven te beroepen. Im
mers, ook als anderen jouw morele waarden niet delen 
betekent dat nog niet dat jouw waarden moreel on
juister zouden zijn. Vervolgens komen we echter rede
neringen tegen als 'Er is reden voor verzet overal waar 
het betere argument in de besluitvorming onvol
doende kans heeft gekregen'(p.166) en ' .. . het recht 
op effectieve politieke participatie ( ... ) houdt in dat 
onder bepaalde omstandigheden burgers het recht 
hebben door illegale acties onzorgvuldigheden in de 
procedure te corrigeren'(p.167). Dit soort taalgebruik 
maakt mij argwanend omdat het zo naar de taal riekt 
van hen die hun zin niet kregen en nu willen beargu
menteren dat zij wel mogen protesteren waar anderen 
dat niet mogen (die hebben immers niet het betere ar
gument!). 
Dat gevoel wordt nog versterkt als ik lees dat er vanuit 
de democratische overheid gezien verschil moet zijn 
tussen acties gericht op democratische en niet
democratische waarden. Tegenover de eersten zou de 
overheid welwillender moeten staan dan tegenover de 
tweede want 'het is uiteindelijk het doel dat bepalend 
is voor de vraag of het middel juist is en hoe door an
deren op dat middel moet worden gereageerd. '(po 133) 
Is die 'linkse' steen door de ruit van de Zuidafrikaanse 
ambassade dan toch minder erg dan de 'rechtse' steen 
door de ruit van het Turkse koffiehuis? Het is om pre
cies deze reden dat Schuyt kiest voor een begrip dat 
wèl moreel geladen is. Om uit te sluiten dat men de 
eigen belangenbehartiging iets toestaat hetgeen men 
de ander ontzegt stelt hij dat 'het standpunt ten gunste 
van ongehoorzaamheid in een democratie op univer
saliseerbare argumenten moet berusten.'(SenD 86-6, 
p.169) 

Inflatie 
Op p.86 van zijn boek stelt Van der Burg: 'Wil men 
dat de kloof tussen overheid en burgers zoveel moge
lijk gedicht wordt, dan zal men dus vooral moeten 
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streven naar een verdere verbetering van democrati
sche procedures. De contracttheoretische benadering 
van burgerlijke ongehoorzaamheid moet daarom ver
vangen worden door een benadering die veel meer 
ruimte laat aan burgerlijke ongehoorzaamheid.'l Van 
der Burg schetst hier precies het probleem waar het om 
gaat, maar kiest naar mijn mening een heilloze weg. 
Zijn motivatie was voor een belangrijk deel ingegeven 

. door de wens het begrip burgerlijke ongehoorzaam-
heid een groter aantal acties te laten dekken. Dat is 
hem gelukt, maar daarmee heeft hij, als zo veel ande
ren voor hem, het begrip burgerlijke ongehoorzaam
heid aan ernstige inflatie onderhevig gemaakt. 
De manier waarop hij dit doet is overigens buitenge
woon helder, boeiend en belezen, niet in het minst 
door de duidelijk geëxpliciteerde uitgangspunten die 
veel socialisten aan zullen spreken. Toch denk ik dat 
die socialisten bij het constateren van een kloof tussen 
overheid en burger, die kloof beter niet kunnen trach
ten te dichten door een pleidooi voor een positievere 
houding tegenover ongehoorzaamheid dan tot nu toe 
gebruikelijk . Veeleer zullen zij het mijns inziens moe
ten zoeken in het verbeteren van de democratische 
procedures die Van der Burg in bovengenoemd citaat 
ook noemt. En dan vallen we midden in die andere, 
niet zelden van politiek opportunisme verschoond ge
bleven, discussie die in onze partij woedt: over het re
ferendum. 

Wouter Bos is student politicologie 

Noten 

I . I.t.t. wat Van Deemter (86-6) leek te suggereren is het 
nooit mijn bedoeling geweest aan te tonen dat Schuyt 
volstrekt niet op de geschetste situatie van toepasing zou 
zijn. 

2. Schuyt bevestigt dit door te stellen dat de gedragskenmer
ken bijdragen aan de rechtvaardigingscontext. (SenD, 
86-6, p. 167) 

3. Zo stelt ook Enschedé in zijn voorwoord: 'Nee, de mens 
is niet 'né libre ' , maar geboren binnen de feitelijke 
machtsstructuur van de horde'. 

4. Van der Burg verwerpt bij voorbeeld het gebruik van ge
weld met als één van de meest zwaarwegende argumenten 
dat geweld niet loont in relatie tot het te bereiken doel. 
Dat zullen die jongens van de Makro-branden hem niet 
nazeggen! 

5. Het is mij duister waarom het woord 'daarom' in de 
tweede volzin wordt gebruikt. 
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Pen en Papier 

Synoniemen? 

Sinds omstreeks 1980 worden de woorden democra
tisch socialisme en sociaal-democratie mondeling en 
schriftelijk als synoniem gebruikt. Koenen noemt sy
noniemen woorden van 'bijna dezelfde betekenis', en 
voegt toe: tussen synoniemen bestaat vaak een verschil 
van stijl en gevoelswaarde'. Van Dale zegt dat syno
niemen 'dezelfde of ongeveer dezelfde betekenis heb
ben', en voegt toe: 'Echte synoniemen zijn zeldzaam: 
bijna altijd is er een verschil in gevoelswaarde of ge
bruikssfeer'. In de regels die hier volgen gaat het niet 
om fijne onderscheidingen in de taal. Als in politieke 
kring de woorden democratisch socialisme en sociaal
democratie door elkaar en met ongeveer dezelfde bete
kenis worden gebruikt, hebben we te doen met een 
stukje taalontwikkeling waarvoor elke levende taal 
ruimte geeft. Waarom dan toch een kort betoog? 
Woordenboeken reppen niet van geschiedenis, wij 
kunnen daar niet om heen. De stroom van leden die de 
PvdA in 1946/ '47 toevloeide was afkomstig uit drie 
partijen en verscheidene groepen en ook uit de kring 
van personen, vooral jongeren, die niet eerder politiek 
georganiseerd waren. Het misverstand dat de SDAP 
(gegroeid van 1894 tot 1918, gestagneerd tussen 1918 
en 1940) de meerderheid had geleverd van het ledental 
van de nieuwe partij bestaat nog steeds. Maar die bij
drage was minder dan de helft. Het zou toen bepaald 
uitgesloten zijn geweest dit brede gezelschap bijeen te 
brengen onder de noemer sociaal-democraten. De le
den waren en noemden zich democratisch socialisten. 
Het woord socialisme ademde idealisme en had toen 
werfkracht. Het woord sociaal-democratie was een 
historische term geworden zonder echo-effect. 

Wat zeggen de programma's? Het voorlopige pro
gramma, waar de oprichters het startschot mee losten, 
sprak over 'de hoog nodige arbeid tot omvorming der 
maatschappij in democratisch-socialistische richting' . 
Het beginselprogram-1947 stelt in artikel 1: 'De partij 
stelt zich ten doel de verwezenlijking van een democra
tisch-socialistische maatschappij'. Het program-1959 
opent aldus: 'De partij van de Arbeid voert de politie
ke strijd tot verwerkelijking van het democratisch so
cialisme'. Het beginselprogram-1977 is een brochure 
van 46 bladzijden en kent geen artikelen en voorop
gestelde doelomschrijving, maar het opschrift van 
deel IV zegt: 'De Partij van de Arbeid: een 
democratisch-socialistische partij.' Geen der pro
gramma's kent het woord sociaal-democratie. 
Wanneer het inderdaad zou gaan om synoniemen, 
kunnen we dan de keuze rustig aan leden, sprekers, 
journalisten en andere schrijvers overlaten? 
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Ik heb de indruk dat na 1980 de pen van journaiisten, 
misschien onder internationale invloed, het gebruik 
van het woord 'sociaal-democratie' heeft bevorderd. 
Er is in de partij, behalve in 1984, nauwelijks over ge
discussieerd - het ging vanzelf. Die laconieke hou
ding dienen we te laten varen als er een nieuw beginsel
programma op komst is en dat kan niet lang meer du
ren. Een commissie voor de verkenning van het terrein 
is al aan het werk. Die doet stellig ontnuchterende ont
dekkingen. De huidige leden kennen het program-
1977 nauwelijks, sommige 'prominenten' noemden 
het stuk een prul, het kader gebruikt het niet en wie er 
zich nu over buigt, verbaast zich over de arrogantie, de 
tijdgebonden formuleringen, de doemdenkerij en de 
snelle veroudering. Wie hier 'nou, nou' zegt, kan her
lezing worden aanbevolen. 
Een beginselprogramma heeft een verplichtend karak
ter voor leden en vooral voor vertegenwoordigers in 
het parlement en in bestuursorganen. Actuele pro
gramma's bij verkiezingen en nieuwe problemen, die
nen aan het beginselprogram te worden getoetst. 
Waarom gebeurt dat vrijwel niet? Hoofdoorzaak van 
dit euvel lijkt me de veel te grote lengte van het pro
gram, de onzakelijke breedsprakigheid en het teloor
gaan van hoofdzaken in een woordenstroom. Een 
program waar men zich op kan beroepen, moet kort 
en zakelijk zijn, dient te bestaan uit artikelen en te 
worden ingeleid met een beginselverklaring. En nu 
komt de aap van deze bijdrage uit de mouw. Wie een 
nieuw program schrijft dient de vraag te beantwoor
den: gebruiken we de woorden socialisme, sociaal
democratie en democratisch socialisme door elkaar, 
dus als synoniem, of maken we een keuze? 

Er bestaat een boek van De Man: De Socialistische 
Idee, een lied: 'Op socialisten sluit de rijen', een boek 
van Geert Ruygers: Socialisme vroeger en nu. Dat 
laatste stootte deuren open voor Rooms-Katholieken. 
Toen het mandement der bisschoppen in 1954 die deu
ren leek dicht te gooien, schreef Banning op verzoek 

van het partijbestuur een pittige brochure: 'Ons socia
lisme - een verweer en een appel. Niemand verwacht
te of bepleitte toen een andere woordkeuze. 
Er zijn vele landen waar 'socialisme' (lees commu
nisme) wordt aangehangen binnen een één-partij stelsel. 
Getalsmatig lijkt het democratisch socialisme daar
naast bescheiden van omvang. Mensen van deze stro
ming blijven zich fel keren tegen het gebruik van 'so
cialisme' als een synoniem van communisme en tegen 
een éénpartijstelsel. Wie voor de oorlog sociaal
democraten verdacht wilde maken, trachtte twijfel 
aan hun democratische gezindheid te zaaien. Die nei
ging verdween na 1944. Lokt nu het gebruik van het 
woord socialisme de herleving van die verdacht uit. 
Doen we er mede daarom goed aan te spreken van 
sociaal-democratie? Ik dacht dat we aan deze overwe
gingen voorbij kunnen gaan. In ons land zijn socialis
me en democratie een twee-eenheid en dat is algemeen 
bekend. 
In het licht van een soort neo-confessionalisme dat on
der andere in Limburg tot uiting komt en verwant
schap met fundamentalisme suggereert, kan het 
dienstig zijn te herinneren aan de doorbraak-formule 
die het dééd in 1945/46: voor mij is het socialisme de 
maatschappelijke consequentie van mijn geloofsbelij
denis, van mijn levensovertuiging. En de artikelen 35 
en 53 van de beginselprograms 1947 en 1959 ver
woordden het geestelijk federalisme dat wezenlijk is 
voor de Partij van de Arbeid aldus: De partij erkent 
het innig verband tussen levensovertuiging en politiek 
inzicht en waardeert het in haar leden, als zij dit ver
band in hun politieke arbeid duidelijk doen blijken '. 
Dit lijkt me nog altijd een sleutelwoord, op basis waar
van 'sociaal-democratie' verouderd klinkt en 'demo
cratisch socialisme' zijn bruikbaarheid behoudt. 
Op weg naar een nieuw beginselprogram leek me het 
vorenstaande de overweging waard. 

Wim Thomassen, Schoor!. 
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DE KWALITEIT VAN 
DE GEZONDHEIDSZORG 

Edwin Wolffensperger 

Denken over een vernieuwde, 
houdbare verzorgingsstaat kan niet 
voorbij gaan aan een kritische evaluatie 
van collectieve voorzieningen. De zorg 
voor de volksgezondheid is daarvan een 
der belangrijkste. Dit rapport beoogt, 
vanuit sociaal·democratische invalshoek, 
bij te dragen aan een fundamentele 
waardering van de gezondheidspolitiek in 
Nederland. 

Kwaliteit en beheersing van de 
gezondheidszorg, aldus het rapport, zijn 
nauwelijks gediend met het stellen van 
louter kwantitatieve beperkingen. 
Effectieve beheersing vergt herbezinning 
op de kwaliteit van de zorg. 

De formulering van wat kwaliteit in 
de gezondheidszorg betekent, is in de 
loop der tijden in wezen aan de medische 
stand overgelaten. Het is de vraag of de 
politiek verantwoordelijke organen - èn 
dus de sociaal-democratie als politieke 
beweging - het daarbij kunnen laten. De 
politieke verantwoordelijkheid voor een 
algemeen toegangkelijke en kwalitatief 
hoogwaardige gezondheidszorg dwingt 
de sociaal·democratie tot het vinden van 
nieuwe criteria en een aan moderne 
ontwikkelingen aangepaste visie op 
gezondheid en gezondheidszorg. 

Dit rapport wil daarvoor de 
uitgangspunten formuleren, nadat eerst 
de ontwikkeling is geschetst van het 
denken over gezondheid en ziekte, van 
aard en structuur van de gezondheids
zorg zelf, en van de gedachten
ontwikkeling in de PvdA. 

Ing., 130 pag.,f24,
ISBN 9036800307 

Belt u voor uw rechtstreekse bestelling 
bij de uitgever Libresso: 05700-91153. 

Ook verkrijgbaar via de boekhandel. 
Prijswijzigingen voorbehouden. 

VAN LOGHUM SLA T·E RUS 
Wetenschappelijke Postbus 23 

uitgeverij 7400 GA Deventer 
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Haagse wirwar 

Het Kamerdebat over de visfraude is afgezakt tot een 
dieptepunt. De Rotterdamse socioloog Van Doorn 
heeft er in NRC/Handelsblad een cynisch commen
taar over geschreven: er zou in onze politieke cultuur 
een verandering zijn opgetreden. De politicus is niet 
meer de aristocraat of gegoede burger van weleer, die 
het ook zonder landsbetrekking kon stellen. De politi
cus van nu heeft zich in zijn beroep met kracht om
hoog gewerkt; eenmaal aan de top gekomen, laat hij 
zich niet meer weg branden. Het zou benepen en klein
burgerlijk zijn om dat niet te begrijpen. 
Waarschijnlijk doet deze analyse wel recht aan opvat
tingen, zoals die leven bij een deel van het Haags cir
cuit. Maar is daarmee de affaire 8raks in de juiste con
text geplaatst? Is het betoog van Van Doorn niet een 
verlate reactie op het mislukte Van Aardenne
offensief? Hij blijkt vergeten, dat daarop een heftige 
publieke reactie is gevolgd, die de V.V.D. - de be
weerde erflater van het Thorbeckiaanse leerstuk der 
ministeriële verantwoordelijkheid - in de grond
vesten deed schudden. Ook het C.D.A. schrok. 
Het gedwongen vertrek van staatssecretaris 8rokx, 
ijlings voor de laatste Statenverkiezingen, was er het 
gevolg van. 
Minister Braks is gered doordat er een warboel aan 
verantwoordelijkheden was ontstaan. Een eigen
machtige ambtenarij had haar bewindsman laten pra
ten. De individuele ministeriële verantwoordelijkheid 
werd door minister-president Lubbers, die met de 
WIR de grondslag legde voor de expansie van de vis
sersvloot op een moment dat de Europese Gemeen
schap de visstand ging beschermen, verdampt tot col
lectieve verantwoordelij kheid. 
Noch de Tweede Kamer (met een slecht geweten) noch 
het Europese parlement bleek bij machte Braks op zijn 
Europese verantwoordelijkheid aan te spreken. 
Braks had verstandig gedaan de eer aan zichzelf te 
houden. Maar om een oproep tot zelfkritiek te kunnen 
ondersteunen zou onvermijdelijk zijn dat ook de 
PvdA de hand in eigen boezem steekt. Als er een om
slag in de politieke cultuur was, zoals Van Doorn 
schrijft, dan wordt ook het brandmerk zichtbaar, 
waaronder zij in de Men/en-affaire de individuele mi
nisteriële verantwoordelijkheid aan het voortbestaan 
van het kabinet-Den Uyl opofferde. De analyse van 
Van Doorn dient de burger niet tot berusting maar tot 
waarschuwing te stemmen. Er is enige hoop. In het 
Haags circuit wordt een roep gehoord het budgetrecht 
weer serieus te nemen en het enquête-recht niet alleen 
met de mond te belijden. De Kamer moet weer leren en 
durven strafschoppen te nemen. Bij de modernisering 
der Grondwet in 1983 is de ministeriële verantwoorde
lijkheid immers als een van de voornaamste spelregels 
gehandhaaft. 

N. Cramer 
Hoogleraar parlementaire ge
schiedenis aan de Rijksuniver
siteit Leiden 
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Wegbereider tegen wil en dank - Multatuli en 
het socialisme 

In 1896 verscheen het tiende en laatste deel van de 
Brieven van Multatuljl. Frank van der Goes, een van 
de oprichters van de twee jaar eerder gestichte Sociaal 
Democratische Arbeiders Partij (SDAP), de belang
rijkste voorloper van de PvdA, besprak de brieven, of 
liever gezegd, hij besprak Multatuli, in het theoretisch 
tijdschrift De Nieuwe Tijd. Zijn oordeel over de 
schrijver was vernietigend. Was voorheen de burger
lijke klasse de drager van de vooruitgang, stelde Van 
der Goes, die rol was nu door de arbeidersklasse over
genomen. Multatuli echter was nooit meer geweest 
dan een vertegenwoordiger der burgerlijke klasse, 
blind voor de betekenis van de socialistische bewe
ging. Hij inspireerde de socialisten dan ook niet meer, 
doch slechts de conservatieven en de anarchisten. 
'Multatuli, die de LassalIe van Nederland had kunnen 
zijn, een onvergelijkelijk schrijver en redenaar van een 
revolutionnaire partij, een man van aansporende en 
wegsleepende kracht, zooals niemand voor hem bij 
ons ooit heeft bezeten, een geniale opruier voor de 
massa, die met de striemen van zijn satyre en de brand
fakkel van zijn hartstocht een in waarheid vreeselijke 
strijder zou zijn geweest aan het hoofd van een geslo
ten en doelbewuste menigte -; Multatuli vervult 
thans in de werkelijkheid onzer dagen de rol van pa
troon van wijsneuzen en frazeurs en groene hemel
bestormers, of is de komfortabele medeplichtige van 
de reaktie, die alle recht heeft, en zelfs te goeder trouw 
misleid kan worden om zich met zijn gezag te dek
ken.'2 Een duidelijk standpunt, en des te opvallender 
is dat Van der Goes vier en twintig jaar later tot een 
aanzienlijk genuanceerdere stellingname kwam. Mul
tatuli, schreef hij toen, had zich buiten de praktische 
politiek gehouden, had zich niet tot de klassenstrijd 
aangetrokken gevoeld, had het zelfs nodig gevonden 
om in een advertentie het streven van de socialisten te 
veroordelen, maar toch: 'Wat in hem voor de prakti
sche politiek mag zijn verloren gegaan, is vele malen 
vergoed door de bezieling die bij hem is uitgegaan van 
den held en van den dichter.' Multatuli's voorbeeld 
had, volgens hem, machtig in de arbeidersbeweging 
gewerkt. 3 

Domela Nieuwenhuis, de leider van de oude Sociaal 
Democratische Bond (SDB), vond er in zijn in 1910 
verschenen autobiografie dit van: 'Toch verwonderde 
het mij wel eens dat zoo'n machtige strooming als het 
socialisme is, over een man als Multatuli heen is kun
nen gaan zonder hem eigenlijk te raken. Want als het 
mij gelukt is binnen zoo korten tijd het socialisme te 
doen ingang vinden in een land, welks bevolking niet 
gemakkelijk is in beweging te brengen, dan komt dit 
mede door Multatuli. ( ... )' Later begreep Domela 
het. 'De fout van Multatuli was dat hij alleen de eene 

strooming van het socialisme kende, de sociaaldemo
kratie met haar tucht en gereglementeer en geparle
menteer. Vandaar den hekel dien hij eraan had. Was 
hij echter op de hoogte geweest van de anarchie, van 
het vrijheidlievend socialisme, hij zou er heel anders 
over gedacht hebben.'4 

De fout van Multatuli ... Volgens Joan Nieuwenhuis, 
een van de initiatiefnemers van de Bond voor Alge
meen Stemrecht, hoofdredacteur van het Groninger 
Weekblad, lid van de SDB en later van de SDAP, 
maakte Multatuli geen fout, maar was hij slachtoffer 
van een misverstand. Het misverstand namelijk, dat 
socialisme een politiestaat, een beperking van alle vrij
heden, een 'nivelleering van heel het menschelijk le
ven' zou betekenen. Dat Multatuli explicieit per ad
vertentie, o.a. in Nieuwenhuis' krant, de 'meeningen 
der sociaaldemocraten' als 'in hoofdzaak onjuist' had 
gebrandmerkt, lijkt op hem geen grote indruk te heb
ben gemaakt. Ook loan Nieuwenhuis kwam tot de 
conclusie dat Multatuli, ondanks zijn 'vergissing' een 
'man van groot aanzien' en 'een steun bij de propa
ganda' was. 5 

En zo lijkt het wonderlijke paradox, dat Multatuli, in 
de woorden van Piet Meertens: 'Ondanks zichzelf een 
wegbereider voor het socialisme in ons land' genoemd 
moet worden, onomstreden. 'Tegenstander van het 
socialisme, heeft hij niettemin vele hoofden en harten 
ontvankelijk gemaakt voor deze nieuwe maatschap
pijbeschouwing, doordat zijn bevrijdend woord hun 
de moed gaf, te breken met sleur en conventie.' Ook 
Meertens kwam overigens pas tot deze slotsom nadat 
hij Multatuli 'verweten' had de betekenis van het so
cialisme te hebben onderschat. 6 

Verwijten, misverstanden, vergissingen, fouten, een 
medeplichtige van de reactie, en toch een baanbreker 
voor het socialisme, het is op het eerste gezicht niet 
eenvoudig te begrijpen. Zo lijkt de aantijging van Wit
lem Frederik Hermans: '( . .. ) de socialisten kunnen 
het niet laten hem aan hun borst plat te drukken in een 
soort apeliefde. ( . . . ) Tot ver na zijn dood zullen 
marxistisch aangebrande wijsneuzen hem loven, prij
zen, herinterpreteren, tot voorganger uitroepen, en op 
zijn ideologische tekortkomingen wijzen." dan ook 
plausibel. 
Toch blijft het intrigeren waarom zo velen zich op een 
voorganger bleven beroepen die zelf hun voorganger 
niet wilde zijn . Hoe heeft een anti-socialist het klaar
gespeeld om, tegen zijn wil, 'hoofden en harten ont
vankelijk te maken voor deze nieuwe maatschappijbe
schouwing'? 
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Hans van den Hurk 
Student Geschiedenis. 
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De vrijdenkerij en de vrijdenkersvereniging De Dage
raad 
Vanaf 1849 bestond in Amsterdam de 'onafhankelij
ke' vrijmetselaarsloge 'Post Nubila Lux'. Deze loge, 
die zich kenmerkte door een 'geest van democratie en 
ondogmatisch denken' werd gesticht uit onvrede met 
de bestaande loges. In de loge troffen de mannen el
kaar die de georganiseerde vrijdenkersbeweging diep
gaand zouden beïnvloeden, zoals de uitgevers Frans 
Günst en Rudolf Charles d 'Ablaing van Giessenburg 
en de op Java werkzame arts en natuuronderzoeker 
Franz Junghuhn. 
De laatste was met verlof in Nederland en begon hier 
in afleveringen zijn Licht en schaduwbeelden uit de 
binnenlanden van Java te publiceren. Dit werk maak
te grote opgang, maar riep tevens zo'n weerstand op 
dat uitgever Hazenberg uit Leiden het na de eerste af
levering niet meer aandurfde en 'broeder' Günst de 
uitgave overnam. 8 In later jaren zouden d' Ablaing en 
Günst de eveneens omstreden werken van Multatuli 
uitgeven. 
In Junghuhns boek figureerden vier broers die, rei
zend door Java, met elkaar gesprekken hielden. Broe
der Nacht symboliseerde het orthodoxe christendom, 
A vondrood het pan theïsme, Morgenrood het materia
lisme en Dag, met welke de schrijver zich identificeer
de, het deïsme. Junghuhn meende dat de enige bron 
van kennis, van waarheid, de natuur was . Hij nam het 
bestaan van een goddelijke kracht in de natuur aan, 
welke zich openbaarde in de eeuwige, onveranderlijke 
natuurwetten . Doch hij verwierp de bijbel als openba
ring, de goddelijkheid van Jezus, het gezag van de 
kerkgenootschappen enzovoort. Hij verzette zich dan 
ook tegen de kerstening van de Javaanse bevolking. 9 

Deze denkbeelden waren niet nieuw . Maar wel nieuw 
was dat ze op inzichtelijke wijze waren verwoord - en 
dat Junghuhns afleveringen bij duizenden werden ver
kocht. Junghuhn, Günst en d' Ablaing smeedden 
daarop plannen om een 'rationalistisch' blad te stich
ten. Het zou het blad De Dageraad, 'tijdschrift toege
wijd aan de verspreiding van waarheid en verlichting 
in den geest van de natuurlijke godsdienst en zedeleer' 
worden. In een prospectus werden de doelstellingen 
van het nieuwe blad uiteengezet. In deze prospectus 
werd o.a . betoogd dat de oorzaken van de maatschap
pelijke ellende gezocht moesten worden in de 'dwalin
gen der zoogenaamde Christelijke kerkgenootschap
pen of sekten, in de onwaarheid der geloofsstellingen, 
die meer en meer van de natuur zijn afgedwaald ( ... )' 
Gods wijsheid en goedheid openbaarde zich volgens 
deze prospectus overal in de natuur, 'waaruit de 
mensch alle gevolgtrekkingen kan afleiden, die ge
schikt zijn om zijn geest en hart te veredelen en zijn 
verstand te oefenen, te verlichten en te volmaken'. 
Voorts: 'Wij zullen het zwaard der rede aangorden en 
slechts met dit zwaard strijden, slechts door de rede, 
de zuivere rede op te wekken, waar deze nog sluimert, 
zullen wij propaganda maken' .10 

De eerste generatie vrijdenkers kenmerkte zich door 
een optimistisch mensbeeld . De volmaakte mens was 
te vormen, mits men hem de juiste eigenschappen aan
leerde. En wat juist was lag in de natuur besloten aan-
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gezien de schepping volmaakt was . Ook de vraag hoe 
men de eigenschappen van die voortreffelijke natuur 
moest opsporen leek hen niet al te zeer te bezwaren. 
Vrij van vooroordelen, dus met onbenevelde blik, kon 
men met de zintuigen waarnemingen doen, daar zou
den de natuurwetten uit af te leiden zijn. 
Opvallend is de grote macht die in de prospectus aan 
de kerkgenootschappen werd toegerekend. Zij en hun 
leer werden voor de maatschappelijke toestanden ver
antwoordelijk gesteld. Nederland beschouwde zich 
dan ook als een protestantse natie, de negentiende 
eeuw gonsde van de godsdiensttwisten waarbij het 
fundamentalistische calvinisme grote massa' s aan zich 
bleek te kunnen binden. De macht van de kerkgenoot
schappen, vooral van de meer precieze, reikte ver. De 
meer rekkelijken, in het jargon van de tijd modernen 
of vrijzinnigen genoemd, hadden het niet makkelijk 
en twijfelaars, laat staan godloochenaars, stonden 
aan regelrechte terreur bloot. De kerkgenootschappen 
verweerden zich uiteraard met alle middelen tegen de 
aanval van De Dageraad op hun hegemonie. 
Er was dan ook moed voor nodig om tot de rijen der 
vrijdenkers toe te treden. Kenmerkend is dat het blad 
zich in anonimiteit hulde, aangezien 'het terrorisme 
der kerkpartij ( ... ) nog te zeer (woedt) in onze hoofd
stad' .11 Toch kwam broodroof voor: zo verloor uitge
ver Günst zijn baan als secretaris van de Amsterdamse 
schouwburg. 12 

Oktober 1856 werd de vereniging De Dageraad 
gesticht. Tijdens de oprichtingsvergadering waren op 
de tafel waarachter het voorlopig comité plaatsnam 
een aard- en hemelglobe, een telescoop en een micro
scoop uitgestald, volgens de notulen ' symbolen van de 
wijze, waarop wij de openbaring Gods in de natuur 
kunnen opsporen'. Van een atheïsme, van een looche
nen van Gods bestaan, was in het begintijdperk nog 
geen sprake. Volgens de notulist van de oprichtings
vergadering trokken de veertig toegetreden leden huis
waarts 'het bewustzijn met zich nemende, een goede, 
edele daad verrigt, de kiem gelegd te hebben tot de 
Kerk der Toekomst'. 13 

Dat De Dageraad zich al spoedig in een meer radicale 
richting ontwikkelde kan aan diverse oorzaken wor
den toegeschreven. De eerste voorzitter, d' Ablaing 
van Giessenburg, ontwikkelde zich in atheïstische 
richting en liet zich als consequentie daarvan uit de 
Waalse Kerk uitschrijven. Ook in sociaal opzicht moet 
hij meer vooruitstrevend geweest zijn dan de meeste 
Dageraadsmannen van het eerste uur. 14 

D' Ablaing correspondeerde met Darwin en met Büch
ner, welker werken Het ontstaan van de soorten en 
Materialisme, kracht en stof door leden van De Dage
raad werden vertaald en uitgegeven, en hij kende de 
Britse socialist Robert Owen. Darwins Het ontstaan 
van de soorten haalde het fundament onder het deïsme 
weg. Diepe indruk maakte ook Multatuli 's Het gebed 
van den onwetende met de slotzin '0 God, er is geen 
God' . Dit Gebed werd in 1861 in De Dageraad gepu
bliceerd en later ook los verspreid. 
Niet alleen het werk van deze auteurs, ook het lid
maatschap van een aantal socialistische werklieden 
trok De Dageraad naar links. Waarschijnlijk als eerste 
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werd Klaas Ris, houtzaagmolenaarsknecht en pionier 
van de Nederlandse arbeidersverenigingen, in 1864 lid 
van de vereniging. Ris ontmoette in De Dageraad Mul
tatuli, bij wie hij belangstelling voor het lot van de 
werkende bevolking wekte. Daana volgden er meer, 
zoals de ex-catechiseermeester H. Huisman; P.J. Pen
ning, in wiens koffiehuis, na het inzakken van de In
ternationale in de jaren zeventig, de in 'Vox Populi' 
verenigde socialisten een onderdak zouden vinden 15; 
Hendrik Gerhard, kleermaker en waarschijnlijk de 
eerste onderlegde socialist van Nederland, tevens va-

"der van Adriaan Gerhard, geschiedschrijver van De 
Dageraad en een der stichters van de SDAP; alsmede 
Willem Ansing, smid, stichter van diverse vakvereni
gingen en op het moment dat hij tot De Dageraad toe
trad tevens lid van de oprichtingscommissie van de In
ternationale. Daarmee was een directe band ontstaan 
tussen De Dageraad en de opkomende arbeidersbewe
ging. Een groot aantal leden van De Dageraad werd 
ook lid van de Internationale. 16 , 
In 1861 al werd de bepaling uit de statuten gelicht dat 
niet over staatkundige problemen mocht worden 
gesproken, vanaf dat moment werden talloze bespre
kingen van maatschappelijke en politieke aard gehou
den. Kenmerkend voor de nieuwe koers was ook dat 
d' Ablaing in 1864 als voorzitter vervangen werd door 
de socialist Huisman. De eerste bleef toch meer voor 
het bespiegelende dan voor de maatschappelijke her
vorming voelen. 
Vanaf ongeveer 1870 kan gezegd worden dat De Dage
raad zich volledig naar het atheïsme had geëvolueerd, 
en dat de radicale godsdienstkritiek overging in een ra
dicale maatschappijkritiek. Hoewel veel bekende so
cialisten lid van de vereniging zijn geweest, heeft De 
Dageraad zich echter nooit tot het socialisme bekeerd. 
Links-liberalen en radicale democraten voerden er de 
boventoon. De neutrale opstelling ten opzichte van 
het socialisme vormde voor spraakmakende socia
listen als F. Domela Nieuwenhuis, de leider van de 
SDB, Hendrik Muller, leraar te Amsterdam en actief 
in de kiesrechtbeweging, en Jan Fortuyn, boekhande
laar, bekend socialistisch redenaar en later een van de 
stichters van de SDAP, in 1884 zelfs aanleiding om 
hun lidmaatschap op te zeggen. De vaak wat puristi
sche Domela had een jaar eerder al de knuppel in het 
hoenderhok gegooid door te eisen dat ieder lid van De 
Dageraad zijn lidmaatschap van een kerkgenootschap 
moèst opzeggen. 17 

Multatuli, vrijdenkerij en atheïsme 
Multatuli's publikaties hebben vele vrijdenkers gesti
muleerd om de overgang naar consequent ongeloof te 
maken. Zo brak Domela Nieuwenhuis in 1879 met de 
kerk èn met het geloof, hij had zich volgens eigen zeg
gen van evangelisch via modern en pantheïst tot 
atheïst ontwikkeld. De bundels Ideeën zouden hem 
gestimuleerd hebben om het gelooflos te laten. 18 Mul
tatuli was in het begin van de jaren zestig zeer actief in 
De Dageraad, en groeide uit tot een 'waar schutspa
troon' van de vereniging. Bij feestelijke gelegenheden 
hing zijn portret op een ereplaats en in 1882 verwierf 
hij het ere-lidmaatschap. 19 

Noordenbos stelde daarnaast vast, dat De Dageraad" 
ook invloed heeft gehad op Multatuli. In de eerste 
plaats was De Dageraad voor Multatuli een tribune. 
Zijn eerste publikatie, de Geloofsbelijdenis van het 
lijstermannetje, werd in De Dageraad gepubliceerd. 
Ook hield hij diverse lezingen voor de vereniging. Be
langrijker nog is dat Multatuli, die van vele kanten ge
hoond zou worden, in de vrijdenkersbeweging me
destanders vond die hij hoog had. Multatuli moet zich 
in het begin van de jaren zestig sterk met de Dageraad
mannen verbonden hebben gevoeld. 20 
Toch hebben ze hem waarschijnlijk niet meer dan 
gesterkt in zijn overtuigingen. AI in Indië begon Dou
wes Dekker het christendom los te laten. 21 In 1855, hij 
was toen met verlof in Europa, schreef hij tussen de 
beschrijving van twee amoureuze lotgevallen door aan 
Tine: 'Ik dacht aan myn God, myn God die edel moet 
zyn en groot en my moet begrypen en beminnen of niet 
zyn. En zoolang ik zulken God niet zie, geloof ik aan 
God NIET! Openbaar U aan myn hart als gy er zyt. '22 
Dat is al de teneur van het Gebed van den Onwetende. 
'Hy is er niet ofhy moet goed zyn ( .. . )', heet het daar. 
En: "t Stond aan hem zich te openbaren, en dat deed 
hy niet!' Toch blij.kt ook uit het Gebed, hoe Multatuli 
geworsteld heeft met zijn afscheid van het geloof in 
een persóonlijke God. Wellicht maakte het Gebed 
zelfs zo'n opgang omdat daar niet alleen volstrekt met 
het bestaan van een God werd afgerekend, maar er 
ook de 'afscheidskreet van het geloof, waarin de smart 
nog niet heeft plaats gemaakt voor nieuwen vrede uit 
hoogere waarheid' (Carel Vosmaer) in doorklonk. 
Multatuli zou op dat Gebed nog terugkomen, nadat 
hij voor eigen gevoelen die 'hoogere waarheid' wel ge
vonden had. Hij oordeelde: 'Dat smachten naar 'n 
persoonlyke God is opstand tégen de Rede. ( ... ) Myn 
Gebed van de Onwetende is nog met die ziektestof 
besmet'.23 God had dan ook, op een nog andere wijze 
dan in het Gebed verwoord, voor hem afgedaan: 'Een 
god die gebeden verhoorde, zou ogenblikkelyk moe
ten worden afgezet wegens misbruik van gezag en 
schennis der Natuurwet. En 'n god die zich niet schul
dig maakt aan deze vergrypen, is overtollig, en zou 
zich dus moeten terugtrekken uit verveling wegens ge
brek aan bezigheid. De enig denkbare functiën immers 
van zo'n god zouden bestaan in 't verrichten van da
den die door z'n onbevlekte heiligheid-zelf verboden 
zyn'.24 Met de laatste regel doelde Multatuli op zijn 
overtuiging, dat God niets anders is dan de personifi
catie van onbegrepen natuurwetten: 'De Natuur is al
les, en: alles is natuurlyk. Waar 't ons gegeven is de 
volgorde van de logika der feiten nategaan, erkennen 
we dat natuurlyke, die Noodzakelykheid. Waar die 
volgorde ons niet duidelyk is - omdat we zo weinig 
weten - denken we aan 'n God'. 25 
In de Millioenenstudiën stelde hij zelfs een betere ver
taling voor van Johannes 1: I (In den beginne was het 
Woord en het Woord was bij God en het woord was 
God), te weten: 'In den beginne was de Rede en de Re
de was by God, en de Rede wàs God'.26 God dus als 
onbegrepen samenhangen in de natuur. Met het be
grip natuurwet moeten we voorzichtig zijn, meende 
Multatuli. In de eerste plaats omdat het woord 'wet' 
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verwijst naar door mensen gemaakte, willekeurige 
bepalingen27 , en in de tweede plaats omdat het woord 
natuurwet de bron zou zijn van 'een der grootste dwa
lingen waaronder de Mensheid gebukt gaat. Waar 
wetten zyn - aldus redeneert men op de klank af -
moet 'n wetgever wezen, en men ziet niet in, dat de 
aard der dingen haar eigen wetgeving meebrengt, die 
de functie van Wetgever tot een sinecure maakt. Er 
kàn geen God bestaan'. 28 
Het zal duidelijk zijn dat Multatuli's nieuwe gods
dienst, zoals hij het zelf bij herhaling uitdrukte, be
stond uit een onwrikbaar geloof in even onwrikbare 
natuurwetten, waar de volgorde en de aard der dingen 
dwingend werden voorgeschreven door de Noodzake
lykheid. 'De Noodzakelykheid is aan zichzelf gelyk. 
Nooit heeft ze om iemand te plagen 1 + 1 = 3 ge
maakt. Men kan op haar rekenen. Waar we menen dat 
ze ons verraadde, lag de schuld aan onszelf. We had
den niet goed opgelet . Wy maakten fouten in onze be
rekening, niet Zy. '29 

Uit het leren kennen van de natuurwetten, volgens 
Multatuli een vreugdevolle bezigheid, volgt een beter 
inzicht, en daardoor een betere greep van de mens op 
zichzelf en op de omgeving. "t Is onze taak, en tevens 
ons voordeel, haar regelen nauwkeurig te leren ken
nen, om zo zelden mogelyk mistetasten in de keus van 
de middelen die tot ons doel kunnen leiden. Wy moe
ten de omdat's der Natuur gebruiken om onze opdat's 
te bereiken, en juist de hiertoe nodige studie is de reli
gie welker beoefening ons door de aard der dingen ge
boden wordt'.30 

Hoe kwam het nu, dat de natuurwetten niet onbevan
gen werden onderzocht? Of, met andere woorden, wat 
hield een betere, meer inzichtelijke, beter beheersbare 
maatschappij tegen? Dat was, in Multatuli's visie, de 
godsdienst, die van de mensen geen onderzoekende 
maar een aanvaarden de geest verlangt: 'Geloof is 
slaap. Twyfel is begeerte. Onderzoek is arbeid. Het ge
tal werklieden is gering'. 31 Sterker nog: "t Stelsel van 
de goddienery brengt de fouten voort, welker uitroe
jing z'n taak heet te zyn. Gevoel van mensenwaarde 
wordt als eerste conditio sine qua non van verzoe
ningsgezindheid des Scheppers, geknakt. Zelfverwyt, 
morele kastyding, neergebogenheid, stelt men in de 
plaats van 't edel streven naar kracht, vryheid, geluk. 
Het eeuwig aanbidden en flikflooien van 'n "Vader in 
de Hemel" - die nota bene de moeite niet nam zich 
aan z'n kinderen te openbaren - maakt ons tot laag
hartige vleiers, tot gluiperts en huichelaars'.32 
Het is allemaal niet niets. Geen wonder dan ook dat 
Multatuli ontkende dat het atheïsme een troosteloze 
leer was, zoals de vrijdenkers vaak voor de voeten 
werd geworpen. Integendeel, juist de gel overs waren 
te beklagen. 'Mocht ik toegeven in de stemming van 
myn gemoed, ik zou religieuze lofliederen zingen ter 
verheerlyking van de zielerust na 't verdryven van alle 
spokery. De armen van geest die gedurig in angst zit
ten voor de kuren van een nooit verzadigde klein
geestige vitzieke god, kunnen zich geen denkbeeld vor
men van de kalme berusting die 't loon is van de moed 
om dóórtedenken tot de uiterste konsekwentie toe.'33 
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Bestrijding van het geloof en verspreiding van het ge
dachtengoed van de Verlichting zijn de noodzakelijke 
middelen om vooruit te komen, aldus Multatuli. 'Elke 
dag die ik langer leef, geeft me nieuwe blyken dat 
godsdienst en deugd zaken zyn, die lynrecht tegenover 
elkander staan. De pest van 't geloofuitteroeien, is de 
plicht van ieder die 't wel meent met de Mensheid.'34 
Multatuli leek te menen dat de mens als het ware van
zelf edele eigenschappen heeft die door de christelijke 
beschaving werden verpest. Als eenmaal de Verlichte, 
zelf-verantwoordelijke mens was opgevoed, was daar
mee ook een ideale maatschappij gecreëerd: 'Het 
ideaal ener regeringsvorm: absentie van regering. Wat 
maakt het naderen tot dat ideaal mogelyk? Verminde
ring der behoefte van 'n Volk om geregeerd te worden, 
dat is: ontwikkeling, beschaving, verlichting, enz. Als 
ieder wist wat hy doen moet en daarnaar handelde, 
ware alle regering overbodig.'3s Zelf onderzoeken, 
zelf nadenken, zelf je levenslot bepalen, dat was het 
ideaal. Verlichte, ontwikkelde individuen zouden 
geen regering nodig hebben. Daar raakte Multatuli het 
anarchisme. 

Muitatuli, de sociale kwestie en het socialisme 
Op verschillende plaatsen schreef Multatuli over het 
lot van de Nederlandse werkman en over de mogelijk
heden om dat lot te verbeteren, zoals in zijn beroemde 
'Idee 451', in de brochure Een en ander over Pruisen 
en Nederland en in zijn brieven aan K. Ris, D. Mans
holt, H . Muller, S. Roorda van Eysinga en de Gronin
ger werklieden. Steeds toonde Multatuli zich daarbij 
begaan met het harde lot van de werkende bevolking. 
In 'Idee 451' , gepubliceerd in de in de tweede bundel 
Ideeën , waarvan de eerste druk in 1865 verscheen, gaf 
Multatuli het meest uitgebreid zijn visie op de sociale 
kwestie weer. Hij verdeelde daar zijn hoofdstelling, 
dat er aan het welzijn van het volk veel ontbrak, in drie 
stukken. Naar zijn mening ontbrak er veel aan de ze
delijke, aan de verstandelijke en aan de stoffelijke 
toestand van het volk. In de loop van het betoog hield 
hij zichzelf overigens diverse malen niet aan deze inde
ling, daarvoor zag hij te goed in dat de ontreddering 
op moreel en verstandelijk gebied samenhing met het 
'aanhoudend stoflyk lyden' . Zo stelde hij, na de in
houd van de liedjes van 'het gemeen' te hebben 
besproken: 'Als ' t kleding, brood en vlees regende, 
zou dat gauw veranderen, en ons arm gemeen zou zeer 
spoedig uit zichzelf 't gros selvan z'n liedjes flauw vin
den'.36 
Met betrekking tot de zedelijke toestand van het volk, 
merkte Multatuli op iets anders onder dat begrip te 
verstaan dan gebruikelijk was. Men was, meende hij, 
te zeer geneigd om 'by dat woord alleen te denken aan 
zaken die in betrek king staan tot het geslachtsleven' .3 7 
De zedelijkheidsapostelen spraken schande over de 
liederlijkheid van het volk, zonder zich af te vragen 
waar de behoefte aan plat vermaak uit voortkwam. 
Multatuli zocht de echte onzedelijkheid dan ook bij de 
hogere standen, die de 'ellendige armoede van ziel als 
men alom by 't Volk kan waarnemen'38 , lieten voort
bestaan. 'Op hun hoofd komt de liederlyke smake
loosheid van 't Volk. ' t Is de witharige wysheid van 't 



fatsoenlyk canaille, dat aangetast moet worden over 
de toestand der armen. En dat voor die toestand boe
ten zal, als ik nog wat leef, en gelegenheid heb om te 
werken' .39 

Bij zijn bespreking van het intellectuele peil van de be
volking klaagde Multatuli vooral de scholen aan. Niet 
alleen werden die ervan beschuldigd een bedroevend 
laag niveau te hebben, vooral betichtte hij ze ervan de 
oefening in oorspronkelijk denken af te straffen en zo 
de onderzoekende geest te fnuiken. Vooral in de derde 
bundel Ideeën zou hij eindeloos op dit onderwerp 
doorgaan. Bij diverse gelegenheden pleitte hij ook 
voor volstrekte vrijheid van onderwijs, ouders zouden 
volgens hem het recht moeten hebben het onderwijs 
voor hun kinderen zelf te kiezen, zonder staatsbe
moeienis. 40 Deze wens van Multatuli stond natuurlijk 
wat ver af van de dagelijkse werkelijkheid van de 
laagste volksklassen. 
Het derde deel van Multatuli's stelling dat er veel aan 
het welzijn van het volk ontbrak gaat over de stoffelij
ke nood. Opvallend hier is, dat Multatuli de positie 
van de Nederlandse werkman ver beneden die van de 
buitenlandse werklieden achtte. Het bewijs daarvoor 
zocht hij in het werk van Le Play over de Europese ar
beidersbevolking. O.a. citeerde hij daaruit passages 
die weergaven wat een Parijse voddenraper at en 
dronk (koffie, suiker, vlees, fruit enzovoort), en daar 
zette hij het karig maal van de Nederlandse werkman 
tegenover. Die at geen vlees, of hooguit een beetje var
kensvlees. De Nederlandse werkman at zijn aardappe
len met vet of azijn. Sterker nog, niet alleen de minde
re van zijn buitenlandse collega's, de mindere zelfs 
van een slaaf achtte Multatuli de Nederlandse werk
man: 'Want, de werkman in onze maatschappy is 
slaaf. Z'n maag levert hem gebonden over, aan ieder 
die hem 'n maal aardappelen met azyn betaalt. Hy is 
slaaf, minus 't recht op onderstand, minus registratie
kosten, minus gezegelde koopbrief, minus rente en ri
sico. Ja, zonder risico. Want als-i ziek wordt, onge
schikt om te arbeiden, oud, gebrekkig, .. welnu, dan 
huurt men een nieuwe slaaf die werken kan, en betaalt 
hem als z'n voorganger, met 'n maal aardappelen 
daags .. .'41 
De toestand van ons volk, meende Multatuli dan ook, 
was 'schandelyk' .42 Als voorbeeld van die schandelij
ke toestand publiceerde hij in hetzelfde 'Idee 451' het 
budget van zijn medelid van De Dageraad, de hout
zaagmolen aars knecht Klaas Ris. Deze poging van 
Multatuli om inzicht te geven in de verdiensten en het 
uitgavenpatroon van de werkende bevolking was pio
nierswerk voor Nederland, nog decennia later zouden 
geschiedschrijvers dit budget als bron gebruiken. 43 
Aan het budget valt direct op dat vrijwel het volledige 
weekloon van het gezin Ris opging aan levensmidde
len. Slechts 22,5 cent bleven over voor kleding, schoei
sel, onderhoud van de meubelen en geneeskundige 
hulp. Multatuli beperkte zich niet tot het publiceren 
van dit budget, hij vroeg ook verder hoe het gezin, 
aangezien die 22,5 cent duidelijk te weinig waren, dan 
wel aan kleding, schoeisel enzovoort kwam. Ris ant
woordde: 'Als er byv. een hemd nodig is, wordt dat ge
kocht op Zaterdagavend. Dan moeten de daarvoor 

uitgegeven 90 cts. worden bezuinigd op de voeding 
van de volgende week ( ... )' 'Gebeurt het dikwyls dat 
op die wyze de dagelykse begroting moet verminderd 
worden om 'n uitgaaf van Zaterdagavend te vereve
nen?' luidde Multatuli's tweede vraag. Antwoord: 
, Ja, er is altyd iets nodig ( .. . )'.44 Een dergelijk leven 
moet Multatuli, die wel altijd in geldnood zat maar die 
onmogelijk zuinig kon leven, ondraaglijk zijn voorge
komen. 
Ook in zijn meesterlijke brochure Een en ander over 
Pruisen en Nederland kwam Multatuli over de 
toestand waarin het Nederlandse volk zich bevond te 
spreken. Daar ook verbond hij zijn kritiek op het mis
handelen van de Javaan, waarmee hij zijn eerste roem 
had verworven, met zijn kritiek op het lot van de Ne
derlandse werkman: 'Elke gulden dien Indië afwerpt, 
wordt tweemaal gestolen, eens ginder, andermaal 
hier. Daar stroopt men den Javaan, en hier bedriegt 
men de arme drommels, die even goed nazaten zyn van 
Houtman en eoen, als de aandeelhouders der Neder
landse Handelmaatschappy en de heren in 't Wil
lemspark, om ze te laten zwoegen en slaven alsof zy
zelf Javanen waren.'45 

Na zijn analyse van de toestand van het volk, deed 
Multatuli een poging de oorzaken daarvan aan te wij
zen. Die zocht hij in de manier waarop de Nederlandse 
staat was ingericht. De grootste fout die door de libe
ralen onder leiding van Thorbecke was gemaakt, was 
in zijn ogen dat zij een staat hadden gecreëerd waarin 
niemand meer voor de toestand van het volk verant
woordelijk was. In de eerste plaats had het leerstuk 
van de koninklijke onschendbaarheid ervoor gezorgd 
dat de koning niet meer mocht ingrijpen. Zowel het to
neelstuk Vorstenschool, als de slotakkoorden van de 
Max Havelaar, als diverse passages in Pruisen en Ne
derland suggereren dat Multatuli zich nogal iets van 
een optreden van de Koning voorstelde, mits die zijn 
zotte kliek van raadgevers en ministers aan de dijk wist 
te zetten. Ik ben zelf geneigd het monarchisme van 
Multatuli met een korreltje zout te nemen, eerder be
doeld om het door hem verachte geliberaliseer en ge
parlementeer beter te doen uitkomen, dan om het huis 
van Oranje in volle eer te herstellen. Iets dergelijks 
suggereerde hij ook in een van zijn brieven, waar hij 
schreef dat 'Leve de Koning!' eigenlijk betekende: 
dood aan de rest. 46 
Hoe het ook zij, uit het leerstuk van de koninklijke on
schendbaarheid vloeiden in zijn ogen de overige fou
ten van het liberale systeem logisch voort. De mi
nisters waren formeel verantwoordelijk, maar volgens 
Multatulifeitelijk eveneens onschendbaar. Welke mi
nister was ooit werkelijk ter verantwoording geroepen 
voor gemaakte fouten? Het ergste dat een minister 
kan overkomen is te worden heengezonden. En het 
parlement? 'Eilieve, de leden dier Kamer zyn immers 
juist de personen met wier hulp de minister staande 
blyft.'47 Niet de meest bekwame, de meest integere, 
maar degene die in de Kamer een meerderheid wist te 
verwerven kwam zo op het kussen. Het parlementair 
stelsel, de conclusie was onafwendbaar, deugde niet. 
Wel meende hij dat, als men dan toch het parlementair 
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stelsel wilde handhaven, de census 'bespottelijk' was. 
Dan lag het algemeen kiesrecht, inclusief het vrouwen
kiesrecht, meer voor de hand. Immers, zelfs in ficties 
diende men consequent te zijn! 
Het zou evenwel nog ruim een halve eeuw duren voor 
de volksvertegenwoordiging dat ook inzag. Tot die 
tijd, begreep Multatuli, zou de maatschappij, waarin 
de arbeider een te gering deel van de welvaart kreeg, 
als een anonieme macht tegenover de arbeider staan. 
Bij ontstentenis van het algemeen kiesrecht konden 
diens klachten niet worden gehoord. Hoe moest de ar
beider zich dan laten horen? 'Dáárvoor zal ik optre
den. En dit schryven is een begin. De arme wordt niet 
vertegenwoordigd? Welnu, van heden af, ben ik de 
vertegenwoordiger van die arme. '48 

Let wel: Multatuli maakte nog geen onderscheid tus
sen 'arme' en 'arbeider'. Maar van de gedachte dat hij 
een voortreffelijk woordvoerder van diens belangen 
zou zijn stapte hij nooit af. Zijn teleurstelling was dan 
ook groot, toen hij meende dat de fouten die hij bij de 
liberalen dacht te ontwaren, het geparlementeer , gede
batteer, het gebabbel in praat-colleges, door de oppo
sitiebewegingen simpelweg werden overgenomen. In 
1872, drie jaar nadat de socialistische Internationale 
hier voet aan de grond kreeg en een jaar na de stichting 
van diens sociaal-liberale tegenstrever, het Algemeen 
Nederlands Werkliedenverbond, schreef Multatuli 
verbitterd in een nieuwe noot bij 'Idee 451 ': 'By alle 
kwalen die bestaan bleven, heeft zich een nieuwe ramp 
gevoegd: het gekakel der politiserende demokraat jes. ' 
En in een andere noot: 'De werkman wil maar niet in
zien dat zyn goddelyk recht gegrond is op z'n waarde 
als arbeider, en dat hy dit recht verliest, zodra hy zich 
tot prater verlaagt. 49 

Nog een jaar later, in 1873, weigerde hij woedend een 
uitnodiging om het 'Democratisch Congres' bij te wo
nen. Verontwaardigd schreef hij in een brief op poten 
dat men hem zijn woordvoerderschap en leiderschap 
had geweigerd, hem had doodgezwegen, en nu zelf 
wat ging debatteren en vergaderen, kortom, 'jouer Ie 
jeu de I'ennemi' . 'Door frazen is 't volk bedorven, 't 
zal door frazen niet genezen worden' , voegde hij daar 
voor alle duidelijkheid nog aan toe. so 

Tot zover Multatuli's kritiek op democratische bewe
gingen in 't algemeen. Op de socialisten had hij nog 't 
een en ander tegen. Zij wilden maar niet begrijpen hoe 
de maatschappij in elkaar stak, in elkaar moèst ste
ken . 
Het was, meen ik, Multatuli's filosofie van de Nood
zakelijkheid die hem in economische vraagstukken 
naar het klassieke liberalisme, in politieke vraagstuk
ken naar het conservatisme deed neigen. Zo schreef hij 
aan Mansholt: 'Wat schryft nu de Rede ten aanzien 
der maatschappelyke verbeteringen voor? In de eerste 
plaats: het erlangen van inzicht in de natuurlyke 
eischen der zaak. Natuurlyke eischen? Al wat bestaat 
is natuurlyk!' Wij moeten te weten zien te komen hoe 
de maatschappij, als logisch gevolg van de wetten der 
noodzakelijkheid, in elkaar zou moeten zitten en 
waar, door het valsspelen van het kapitaal, de 
toestand van de minderbedeelden nog ongunstiger is 
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gemaakt dan nodig is , luidt de teneur van het vervolg 
hierop. Armen echter, zullen er altijd zijn.' 't Is de 
eisch der dingen, evenals de nieten in de lotery.' Een 
arbeider verdient slechts dan te weinig als zijn loon on
der de marktwaarde wordt gedrukt - en een onont
wikkelde arbeider verdiende niet meer te krijgen dan 
een ezel, stelde Multatuli hier met zoveel woorden. 
Doch hij hàd aanspraken, en daaraan werd niet vol
daan .sl 

Een van de zaken die hij eveneens voor 'natuurlyk' 
hield, was de vaststelling van de lonen op de vrije 
markt. In 'Idee 451' vroeg hij zich af: 'Moeten dan de 
fabrikanten hun betaling verhogen, de werkbazen hun 
loon?' Waarop het antwoord luidde: 'Volstrekt niet. 
Dit kunnen zij niet. Die betaling is geregeld door de 
verhouding van vraag en behoefte.' s 2 In een brief aan 
Klaas Ris werd dit gegeven nog een keer herhaald. Het 
loon, legde Multatuli hem uit, ' hangt volstrekt niet af 
van de patroons. Het is een natuurlyk gevolg van de 
toestanden.' De werklieden moesten dan ook 'niet 
toegeven dat patroons, in 't algemeen, hun vyanden 
zyn. ( ... ) Een patroon, een fabrieksbezitter, is èn voor 
't algemeen èn voor den werkman een nuttig persoon . 
Hy verschaft de mogelykheid tot arbeid. ' S3 Ris ging er 
dan ook, in zijn opinie, ten onrechte van uit dat door 
strijd van vakverenigingen hogere lonen en lagere prij
zen te verkrijgen zouden zijn. Een schrander man als 
Ris zou zichzelf moeten helpen! 'Dit moest juist, 
dunkt my, het punt zyn waarheen zich uwe gedachten 
rigtten, niet: hoe verbeteren wy het lot der arbeiders? 
maar: hoe verbeter ik myn lot? (Als elke arbeider dit 
inzag, waren alle arbeiders geholpen.)'54 Alleen de 
echte rovers, de valsspelers, konden dus worden aan
gepakt, en verder was alleen door ontwikkeling van in
dividuele arbeiders iets voor hen te verwachten. In een 
brief aan zijn vriend Roorda van Eysinga stelde hij 
zelfs dat algemene loonsverhogingen, bijvoorbeeld 
mogelijk gemaakt door verhoging van de produktie, 
toch ook niet zouden helpen . De toegenomen welvaart 
zou overbevolking uitlokken, en daarmee zou het ef
fect weer teniet worden gedaan. ss Het klinkt allemaal 
meer naar Smith en Malthus dan naar Marx. Overi
gens gaf Multatuli in dezelfde brief aan Roorda toe 
dat het economisch vraagstuk veel ingewikkelder was 
dan hij eerst dacht, en dat het hem boven de pet groei
de. 
Nog meer verweet hij het socialisme, zoals een veel te 
hoge verwachting van wat de staat vermag. Aan de 
Groninger werklieden scheef hij: 'Om eens één ding te 
noemen, hy (dit is Domela Nieuwenhuis) draagt m.i. 
veel te veel op aan "den Staat" . Ik wil juist dien 
" Staat" terugbrengen tot een minimum aan bemoeie
nis.' Daarnaast dreef hij de spot met wat hij de 'zieke
Iyke filantropische denkbeelden' van Domela Nieu
wenhuis noemde. 'Hiermee zal hy wel uitscheiden 
zoodra hy inziet dat daarby behoort opgegeven te wor
den waar dat noodige vandaan moet komen?' 
Nee, Domela was naar het inzicht van Multatuli een 
'eerlijk man', en 'een zeer beminnelijk mensch' , Mul
tatuli deelde zijn ontevredenheid met de bestaande 
toestanden, maar: 'de oorzaken liggen mijns inziens 
niet waar hij die meent te vinden, ·en de herstel-
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lingsmiddelen die hij voorslaat noem ik krankzinni
genwerk.'s6 Ook in brieven aan Roorda van Eysinga 
liet hij zich in deze geest uit. Povere staathuishoud
kundigen, dromers en fraseurs waren die socialisten! 
Hoe kon een betere maatschappij dan wel worden be
reikt? De verrotte Nederlandse staat moest worden ge
zuiverd, de rovers worden verjaagd, zoveel is duide
lijk. Niet met woorden, niet met congressen, maar met 
daden, zoals Multatuli die zelf stelde in Lebak! Hèm 
had men moeten steunen! Maar nee, na het verschij
nen van 'de Havelaar' berustte het Nederlandse volk 
er niet alleen in dat Havelaar werd bespat met de mod
der van Slymeringen en Droogstoppels, men liet zelfs 
de Van Twisten rustig de Nederlandse staat verder 
besturen. Hoe had Multatuli, als hij volgelingen had 
gehad, dan wel de Nederlandse staat gezuiverd? Op di
verse plaatsen zinspeelt hij op een vergelijking met 
Marat, met Robespierre, met Danton. Ten overvloede 
schreef hij nog eens aan dr. Muller: ' Nog eens, 't spyt 
me, dat ik niet met de socialisten kan meegaan. Ik kan 
met niemand meegaan. Men had moeten meegaan met 
mij. Ik zou 't bedrogen, verdrukte, mishandelde volk 
hebben gewezen waar Toulon ligt, en hoe men de 
vesting moet aangrypen . Maar na tientallen jaren van 
geduld ben ik er niet in geslaagd soldaten te vinden 
wier veldheer ik zou verkiezen te zyn.' Multatuli zou, 
met die soldaten, niet de nieten in de levensloterij heb
ben afgeschaft, zoals de socialisten wilden, maar hij 
had de schelmen gestraft die 'sedert lang, ja voortdu
rend, de prijzen stelen en dit (behoudens gedeeltelyke 
verandering van personeel) zullen blyven doen als de 
socialisten aan 't roer komen' .S 7 

Maar wat had hij gedaan om die soldaten te vinden? 
Waar waren zijn klewangwettende krygszangen geble
ven? 

Het socialisme en Multatuli 
Wie uitsluitend let op de uitlatingen van Multatuli in 
zijn voor publiek gemaakt werk of in zijn brieven, kan 
niet anders dan tot de conclusie komen dat een relatie 
tussen Multatuli en het socialisme gewoonweg niet 
bestaat. Door vele socialisten is de vijandschap van 
hem voor het socialisme als een begrijpelijke weeffout 
gezien, er bestond immers in de tijd dat hij zijn maat
schappijbeeld vormde geen arbeidersbeweging en ook 
geen industrieel kapitalisme, althans niet in Neder
land. Binnen het marxisme van Frank van der Goes, 
bijvoorbeeld, was het vanzelfsprekend dat Multatuli 
in dergelijke omstandigheden het burgerlijk denk
raam niet kon overstijgen. SB Dit argument klinkt op 
het eerste gezicht heel plausibel, maar ik vind het toch 
niet zo sterk. "Multatuli bedacht in de meest afgelegen 
streken van Insulinde wel meer zonder dat er van een 
beweging sprake was . Ook kwam hij op voor alge
meen kiesrecht, inclusief het vrouwenkiesrecht, zon
der daartoe geïnspireerd te zijn door een vrouwenbe
weging of een kiesrechtbeweging. Daarnaast: in het 
buitenland was wel degelijk sprake van een arbeiders
beweging en van socialistische theorievorming, en 
Multatuli was niet gewend de grenzen van zijn denk
vermogen samen te laten vallen met de grenspalen van 
Nederland. Volgens eigen zeggen heeft hij Marx' werk 

ook wel in handen gehad, doch deed ook Marx slechts 
in 'frazen' .S9 

Door andere socialisten, zoals Joan Nieuwenhuis, is 
verondersteld dat Multatuli het socialisme gewoon 
niet goed begreep, of dat hij, ware hij van het juiste so
cialisme op de hoogte geweest, zeker aan hun kant zou 
hebben gestaan. Ook dat lijkt me niet vol te houden . 
Wie in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw 
geen belangentegenstelling tussen patroon en arbeider 
zag, belangenverenigingen van de vierde stand als 
bespottelijke kweekplaatsen van fraseologie be
schouwde, een klassebewust arbeider vermaande meer 
aan zichzelf en minder aan anderen te denken èn de 
maatschappij meer dan eens vergeleek met een loterij 
waarin geluk voor de een en een niet voor de ander nu 
eenmaal onvermijdelijk waren nam, van zijn stand
punt uit gezien, zeer terecht afstand van de socialisti
sche beweging van zijn tijd. En speculeren over de 
vraag of Douwes Dekker, had hij in latere tijden ge
leefd, zich wel tot deze of gene variant van het socialis
me zou hebben bekeerd, lijkt me al helemaal een wei
nig vruchtbare exercitie . . 
Was en is er dan toch sprake van apeliefde? Hebben 
marxistisch aangebrande wijsneuzen Multatuli's 
denkbeelden ten onrechte in socialistische richting 
verwrongen? Wie de regels uit Vorstenschool als 'ziel 
en hart gaan onder by aanhoudend stoflyk lyden' in 
het zoveelste autobiografisch getinte werk van socia
listische voorlieden als 'mooi' betiteld ziet, wie bij 
Joan Nieuwenhuis leest dat die regels in volksvergade
ringen in 'ademlooze stilte' werden aangehoord60 , 
moet haast wel tot die conclusie komen. Want 
Vorstenschool is een draak van een toneelstuk, waarin 
een losbol van een koning in een hofintrige tegen zijn 
sociaal-voelende koningin wordt opgezet - en waar
bij redding voor het volk pas mogelijk lijkt als de ko
ning voor het streven van zijn gade gewonnen wordt. 
De gedachte dat deze regels eindeloos door socialisten 
werden gedeclameerd terwijl hun voorganger Domela 
Nieuwenhuis (wegens majesteitsschennis!) in het ca
chot werd geworpen lijkt, een volle eeuw later, niet 
minder dan potsierlijk. 
Maar toch denk ik dat Frank van der Goes in 1920 ge
lijk had toen hij er aan toevoegde dat de bezieling die 
uitging van de held en de dichter dat alles vele malen 
vergoedde. Het voorbeeld van de held van Lebak en de 
martelaar van Nieder-Ingelheim, en diens vurige aan
klachten tegen de armoede, zij zijn gebruikt om een 
heel ander maatschappijbeeld te stutten dan Douwes 
Dekker voor ogen stond. Zelf denk ik dat Multatuli 
dat ook wel in de gaten had. Zo schreef hij over de 
Franse revolutie, die hij zag als de 'voorloopster van 
de grote Wereldrevolutie die onze kinderen wacht': de 
'wegbereiders van zulke revolutiën, zy die het eerst 
nieuwe denkbeelden verkondigen, bedoelden juist niet 
altyd ' n omwenteling. Zy waren, zoals ieder in zekeren 
zin, de uitdrukking van hun tyd. Zy stuwden niet, ze 
werden aangetrokken.'61 

De functie van wegbereider voor het socialisme tegen 
wil en dank vervulde Multatuli, denk ik, op een aantal 
manieren . In de eerste plaats kan worden genoemd dat 
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wat voor Multatuli en de Dageraadmannen van het 
eerste uur zelf gold, ook voor velen opging die hun ge
schriften lazen. Ook zij kwamen via godsdienstkritiek 
tot maatschappijkritiek. Velen hadden een houvast 
nodig om tot vrijzinniger interpretaties van het 
christendom te komen of om het geloof geheel los te 
laten. Al genoemd is de invloed van Multatuli op Do
mela Nieuwenhuis. 
Nu wil hiermee niet gezegd zijn dat christendom en so
cialisme niet te combineren zijn, maar wel dat de steile 
calvinistische leer, die onderworpenheid aan God, de 
overheid en de patroon eiste, voor velen een belemme
ring was om te kunnen geloven in de veranderbaarheid 
en de maakbaarheid van de samenleving. Juist in de 
meer precieze interpretaties van het calvinisme vinden 
we ten scherpte conservatieve opvattingen, waarin het 
verschil tussen de standen als natuurlijk en als door 
God gewild wordt beschouwd. De arme moest be
rusten en de rijke moest weldadigheid betrachten, zó 
had God het gewild. Wie, zo opgevoed, de weg naar 
het socialisme of de vakbeweging vond moest onder
weg wel in een geloofscrisis komen. En op velen daar
van moet de vrijdenkerij in het algemeen en Multatuli 
in het bijzonder een 'geestelijk losmakende macht' 
hebben uitgeoefend. 62 

Daarnaast moge Multatuli dan geen socialist zijn ge
weest, hij was wel zeer vroeg met zijn kritiek op de po
sitie van de werkman. En we hoeven de woorden van 
Henriëtte Roland Holst: 'Het proletariaat vergeet 
nooit, wie het in zijn zwakheid en vernedering de eer
ste hulp bood ( ... )63' niet tot de onze te maken, om in 
te zien dat hem dat wel enig krediet gaf. Maar ook de 
invalshoek van waaruit hij die positie kritiseerde, het 
leggen van een expliciet verband tussen de slechte wo
ningen, het slechte voedsel en de 'ellendige armoede 
van ziel als men alom by 't Volk kan waarnemen' was 
in zijn tijd geenszins gemeengoed. Ook in zijn roep om 
algemeen kiesrecht was hij zijn tijd ver vooruit. 
Daarnaast beschikte de vroege socialistische beweging 
onvoldoende over onversneden socialistische litera
tuur. We treffen daar dan ook titels aan van dezelfde 
auteurs die ook bij de Dageraad furore maakten, zoals 
Darwin, Häckel, Büchner enzovoort. Daarnaast ont
wikkelde men zichzelf met behulp van werken van, 
bijvoorbeeld, William Booth, de stichter van het Le
ger des Heiis, van Sam van Houten, de liberaal van het 
'kinderwetje', en, natuurlijk, van Multatuli. Hele ge
neraties socialisten zijn nu eenmaal niet alleen met in 
onze ogen meer voor de hand liggend materiaal ge
schooid, maar ook met werk van auteurs die zouden 
rillen als ze daar kennis van zouden dragen. En die op
voeding liet natuurlijk sporen na. 
In de vierde plaats had Multatuli, ondanks alle ideolo
gische verschillen, minstens een ding met zijn vriend 
Domela Nieuwenhuis gemeen. Hij had een goede en 
goed betaalde baan opgegeven omdat hij zijn functie 
niet meer in geweten kon vervullen. Hij maakte er ook 
geen geheim van dat hij in kommer verkeerde dankzij 
zijn heroïek gedrag. Menige jongeling die zich voor
nam om de positie van zijn klasse te helpen verbeteren 
moet gegrepen zijn geweest door het voorbeeld en 
door het werk van Multatuli, die nooit te beroerd was 
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om zijn edele daad en zijn povere bestaan welsprekend 
met elkaar te laten contrasteren. 
Tenslotte kan worden opgemerkt dat Multatuli's 
weergaloze stijl en meeslepende betoogtrant krachten 
op zichzelf zijn. Zelfs nu nog maken zinnen als 'De 
gloed van hoger geestdrift wordt gedoofd, als 't leven 
slechts één kamp is met het lage ( ... )', diepe indruk. 
En dat niet alleen om het inzicht dat er uit spreekt, ook 
roepen dergelijke zinnen een zekere ontroering, en een 
zekere verontwaardiging op. Multatuli verstond de 
kunst om mensen te inspireren, om mensen op te laten 
staan tegen diep gevoelde onrechtvaardigheid. En 
waarschijnlijk is de wil om niet in je lot te berusten een 
belangrijker drijfveer voor socialisten dan ideologi
sche rechtzinnigheid. 
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Nieuwe WBS-publikatie 
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ke stromingen rechts van haar. Alleen het communisme ver
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ling', het maatschappijtype dat in Europa met vallen en WBS-nieuws 
opstaan is gegroeid. 
De mensenrechten in het buitenlands beleid zijn dus een 
toetssteen voor de socialistische identiteit. Zij werpen daar
naast licht op de internationale positie van de sociaal-demo
cratie. Zij geven tenslotte ook inzicht in de mogelijkheid van 
politieke en sociale verandering, zowel in als tussen landen. 
Op beïnvloeding daarvan is socialistisch buitenlands beleid 
gericht, voorzover de taaie logica van het internationale 
systeem dat toelaat. 

Marnix Krop, Aan vrijheid gebonden. Sociaal-democratie, 
mensenrechten en buitenlandsbeleid, Van Loghum Slaterus, 
WBS-cahiers, Deventer 1987. 151 blz. Prijs: f 27,50. Het 
rapport is verkrijgbaar in de boekhandel of te bestellen door 
overmaking van f 27,50 naar postgiro 3479900 t.n.v. 
PvdA-brochures o.v.v. het bestelnummer: 704. 
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De FNV en het werken aan werk 

Marijke Clerx/Cor 
(nja/Teun Jan Zanen 
Schrijvers zijn werkzaam bij 
de FNV; Clerx en Inja als 
beleidsmedewerker, Zanen 
als districtsbestuurder. 

In februari 1987 bracht de FNV het ontwerp-rapport 
FNV 2000 uit. 1 In deze nota, opgesteld door voor
aanstaande mensen binnen de FNV, werd een aantal 
aanbevelingen gedaan die beoogden deze organisatie, 
die in de afgelopen jaren aan invloed en leden heeft 
verloren, tussen nu en het jaar 2000 een duidelijke 
sprong voorwaarts te laten maken. Bij uitvoering van 
de aanbevelingen zou een qua ledenaantal versterkte, 
slagvaardige en aan de problemen van de tijd aange
paste FNV ontstaan. 
Kort samengevat zijn de aanbevelingen uit het rap
port: 

de FNV moet zich meer richten tot (en meer leden 
werven onder) speciale doelgroepen: jongeren, et
nische minderheden, vrouwen, deeltijdwerkne
mers/sters, hoofdarbeiders, hoger en middelbaar 
personeel en uitkeringsgerechtigden; 
de herkenbaarheid en bereikbaarheid van de FNV 
voor leden en potentiële leden moet worden ver
groot. Dit betekent dat het beleid en de structuur 
van de bonden aangepast moet worden aan de lo
kale bedrijfssituatie en dat de vakbeweging 'in de 
buurt' en in de regio meer herkenbaar moet wor
den; 
de organisatiegraad moet opgevoerd worden, 
waarbij de commerciële dienstensector een speer
punt is; 
de relatie met CNV en MHP moet worden verbe
terd; 
de vakbeweging moet een grotere rol in de sociale 
zekerheid gaan spelen, waarbij onder meer naar 
specifieke voordelen voor vakbondsleden wordt 
gestreefd. 

De aanbevelingen uit het FNV -rapport hebben nogal 
wat reacties opgeleverd. In een aantal tijdschriften en 
dagbladen ontstonden discussies over de toekomst 
van de vakbeweging in het algemeen en die van de 
FNV in het bijzonder. In dit artikel wordt in eerste 
aanleg aangesloten bij enkele punten die in deze dis
cussies een rol speelden. In het verlengde daarvan 
wordt aangegeven hoe de FNV zich ter zake van het 
werkgelegenheidsbeleid en arbeidsmarktbeleid kan 
profileren als een organisatie om wie noch werkne
mers noch politici heen kunnen. We behandelen het 
werkgelegenheidsbeleid en het arbeidsmarktbeleid, 
omdat we van mening zijn dat deze beleidsterreinen 
samen 'het hart' van het vakbewegingsbeleid vormen. 
Een versterking van de werkgelegenheid en het verbe
teren van de arbeidsmarktpositie van bepaalde catego
rieën werknemers heeft een vergaande uitstraling naar 
andere terreinen van vakbondsbeleid. 
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'FNV 2000' 
Met de bedoelingen van het FNV -rapport hebben we 
geen moeite: meer leden is altijd goed, meer dienstbe
toon ook. Het is verheugend en in zekere zin ook moe
dig dat de FNV het heeft aangedurfd om een dergelijk 
fundamenteel 'zelfonderzoek' te verrichten en een 
duidelijke lijn voor de toekomst uit te zetten. In veel 
commentaren is daarover lof geuit. Daarnaast was er 
ook kritiek: kritiek op de bepleite voordelen voor vak
bondsleden op het terrein van de sociale zekerheid bij
voorbeeld. 
Ook klinkt in een aantal commentaren kritiek door op 
wat men ziet als een jacht van de FNV op de zg. 'nieu
we werknemer': de beter geschoolde, vaak gespeciali
seerde en dus beter betaalde vakman/vrouw met nogal 
op het eigen belang toegespitste opvattingen. Om die 
'nieuwe werknemer' te bereiken zou de FNV, zo werd 
gesuggereerd, bereid zijn zich om te vormen tot een 
soort sociale ANWB: een organisatie die bemiddelend 
optreedt bij individuele conflicten, die behulpzaam is 
bij het verschaffen van informatie over werk, inko
men, belastingen en dergelijke. 
Deze interpretatie van FNV 2000 is overtrokken maar 
bij kennisneming van het rapport komt op onderdelen 
toch wel het beeld naar voren van een vakcentrale die 
zich bij het uitstippelen van de toekomst sterk laat lei
den door de trend naar meer decentralisatie en diffe
rentiatie, die de Nederlandse arbeidsverhoudingen de 
laatste jaren kenmerkt. Met name de eerste twee van 
de hier samengevatte aanbevelingen wijzen in die rich
ting. De vraag is, zoals later nog zal blijken, of dat wel 
wenselijk is, verder zetten we een vraagteken bij het 
idee dat de samenstelling van het ledenbestand van de 
FNV per se een afspiegeling dient te vormen van de sa
menstelling van de beroepsbevolking (een thema waar 
FNV 2000 nogal wat aandacht aan besteedt). Het 
strookt in ieder geval niet met de ontwikkeling van de 
vakbeweging in het verleden. Immers, het leden
bestand van de vakbeweging is nooit echt een afspiege
ling geweest van de beroepsbevolking, en men kan 
zich afvragen of dat nu anders zou kunnen (of .moe
ten) zijn . 
Wij vinden het logisch en wenselijk dat de FNV haar 
ledenaantal wil verhogen, maar wanneer men zich 
daarbij wendt tot zeer specifieke groepen werkne
mers, groepen die zich tot nu toe niet lieten organise
ren, dan zal dat het gezicht van de FNV serieus wijzi
gen. Een dergelijke keuze kan ten nadele gaan van ve
len die nu al georganiseerd zijn in de FNV. Wanneer 
men bijvoorbeeld wervend gaat optreden onder speci
fieke groepen werknemers, die de vakbeweging tot nu 
toe niet zo goed gezind waren, dan moet men die groe
pen iets te bieden hebben. Het is bijvoorbeeld uiterma-
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te moeilijk om hoger en middelbaar personeel te inte
resseren voor de FNV zonder concessies te doen aan 
opvattingen in die kring over de inkomensverdeling. 
Het zelfde geldt ten aanzien van deeltijdwerkers/ sters, 
van wie bijvoorbeeld geen deelname kon worden ge
vergd aan acties en activiteiten voor algemene ar
beidstijdverkorting. 

In het algemeen brengt naar onze mening de gerich
te werving onder tot nu toe ongeorganiseerde werkne
mers met zich mee, dat men, impliciet of expliciet, be
langentegenstellingen in huis haalt. Onvermijdelijk 
moet men dan als vakbeweging meer opkomen voor 
de belangen van specifieke groepen en dit gaat, bij een 
gegeven hoeveelheid middelen, ten koste van het be
hartigen van de gezamenlijke belangen van alle werk
nemers en van de financieel zwakkeren onder hen in 
het bijzonder. 

Het huidige streven naar decentralisatie en differen
tiatie is vooral ingezet door werkgevers . Aan de decen· 
tralisatie en differentiatie kleven nu al gevaarlijke 
kanten. Een daarop gebaseerd CAO-overleg heeft tot 
gevolg dat bredere maatschappelijke problemen niet 
direct verdisconteerd worden in de tussen werkgevers 
en werknemers te maken afspraken op ondernemings
en bedrijfstakniveau. Het centraal gecoördineerd ar
beidsvoorwaarden beleid dat de FNV voorstaat heeft 
per definitie de bedoeling maatschappelijke proble
men en opvattingen wèl te vertalen in CAO-eisen. 
Aanvankelijk ging het om de inkomensverdeling (ge
lijk loon voor gelijk werk, het niet uit elkaar laten lo
pen van sterke en zwakke sectoren), later ging het 
vooral om het terugdringen van de werkloosheid. 
Bij een gedecentraliseerd beleid ontstaat er voor de 
bonden een soort 'prisonners dilemma': zonder harde 
centrale afspraken of centrale aanbevelingen over niet 
direct materiële zaken als de werkloosheidsbestrij
ding, scholingsbeleid en dergelijke ontstaat een situa
tie waarin de bonden van elkaar niet weten welke inzet 
gekozen worden. In die situatie wordt het wel zeer ver
leidelijk om uitsluitend het belang van de werkende le
den het volle pond te geven. Het is te voorzien dat het 
recruteren van nieuwe leden onder specifieke groepen, 
die tot nu toe het belang van een FNV-lidmaatschap 
niet inzagen, een verdere impuls zal geven aan dit 
soort ontwikkelingen. Dit kan zonder tegenmaatrege
len op termijn tot een centrifugale ontwikkeling bin
nen de gehele FNV leiden. In dat geval zal de FNV als 
belangrijke factor en actor bij het beïnvloeden van het 
sociale en economische beleid sterk aan betekenis kun
nen inboeten en zich misschien inderdaad in de rich
ting van een sociale ANWB gaan ontwikkelen. 
Hiertegen moet naar onze mening gewaakt worden. 
Het behartigen van de belangen van alle werknemers 
en van specifieke groepen werknemers dient in princi
pe op àlle voorhanden zijnde beleidsniveaus te gebeu
ren. Op centraal niveau zullen overheid en sociale 
partners moeten proberen te komen tot afspraken 
over de hoofdlijnen van het sociaal-economische be
leid. Op sectoraal niveau en in de ondernemingen zul
len deze afspraken geconcretiseerd moeten worden; 
daarvoor zijn specifieke plannen nodig. Op regionaal 

niveau en lokaal niveau moet de vakbeweging zich 
kunnen profileren op het terrein van het werkgelegen
heidsbeleid en arbeidsmarktbeleid. Het is van belang 
daarbij te onderkennen dat het de vakcentrale is die op 
centraal en regionaal/lokaal niveau het voortouw 
neemt (behoort te nemen), terwijl de bonden zich op 
bedrijfstak- en ondernemingsniveau manifesteren. 
Een decentralisatieproces dat zich uitsluitend op 
bedrijfstak- en ondernemingsniveau voltrekt, kan de 
positie van de vakcentrale verzwakken. Daartegen
over staat dat een versterking van de positie van de 
vakcentrale tot de mogelijkheden behoort als men het 
regionale/ lokale niveau meer als beleidsniveau gaat 
benutten. Wij menen dat FNV 2000 dat gegeven on
voldoende onderkent, althans geen poging tot invul
ling van het beleid op regionaal/lokaal niveau doet. 
Dat is jammer, want juist op dat niveau kan er in de 
sfeer van het arbeidsmarktbeleid en werkgelegen
heidsbeleid heel wat gedaan worden dat èn tot een gro
tere bijdrage aan de oplossing van de werkloosheid 
leidt èn tegelijkertijd de interne samenhang binnen de 
vakbeweging bevordert. Vanuit dit perspectief rede
nerend, zullen we in het navolgende de mogelijkheden 
van zo'n beleid op regionaal en lokaal niveau verken
nen in combinatie met een sectoraal beleid . Maar eerst 
geven we nog een kort overzicht van de stand van za
ken op centraal niveau . 

Een combinatie van sectoraal, regionaal en lokaal be
leid 
In Nederland bestaat er op centraal niveau een papie
ren consensus over de noodzaak de werkloosheid te 
bestrijden. Dat blijkt onder meer uit het akkoord dat 
werkgevers, werknemers en de overheid op 2 mei 1986 
met elkaar sloten na overleg in de Stichting van de Ar
beid en uit de resultaten van het overleg in juni 1986. 
Over de wijze waarop het akkoord van mei 1986 uitge
legd moest worden, ontstond echter al snel onduide
lijkheid. Het was op het eerste gezicht erg eenvoudig: 
de werkloosheid moest teruggedrongen worden tot 
een niveau van minder dan 500.000 in 1990. De inkt 
van het akkoord was echter nog niet opgedroogd of er 
rees discussie over de vraag hoeveel werklozen er nu 
werkelijk waren. Sommigen rekenden handig voor dat 
er anno 1986 al minder dan 500.000 werklozen wa
ren. 2 De werkgevers speelden in op deze onzekerheid 
over de werkloosheidscijfers. Ze eisten nieuwe tellin
gen en weigerden mee te gaan met de interpretatie van 
het mei-akkoord waarbij de werkloosheid in 1990 
200.000 lager geacht werd te liggen dan in 1986, van 
welk beginniveau men ook zou uitgaan. 3 Ook in het 
tripartite overleg van 2 juni 1987 bleek dat de werkge
vers het akkoord van mei 1986 nog steeds niet op de
zelfde wijze uitlegden als de vakbeweging. 
De opstelling van de werkgevers is onzes inziens op 
zichzelf wel verklaarbaar : de arbeidsmarkt onder
scheidt zich in wezen niet van andere markten: de om
vang van de vraag en de omvang van het aanbod bepa
len de prijsontwikkeling. Bij een hoge werkloosheid 
vormen de vragers de sterkste partij. Dat zijn op dit 
moment de werkgevers. Zij hebben er in economische 
zin weinig belang bij dat de werkloosheid wordt ver-
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minderd. In maatschappelijk opzicht ontstaat er pas 
voor hen een belang bij het verminderen van de werk
loosheid indien bepaalde groepen werklozen zich ma
nifestatief tegen de werkgevers keren en de sociale on
rust een zelfstandige belemmering voor economische 
groei wordt. 
De werkgevers hebben hun marktpositie zeer stevig 
weten uit te buiten, ook in politiek opzicht. Het vorige 
kabinet-Lubbers had het streven naar deregulering 
hoog in zijn vaandel staan. Dat heeft ook zijn sporen 
getrokken in de arbeidsverhoudingen. Flexibele con
tracten en tijdelijke contracten worden onder de hui
dige politieke verhoudingen eerder toegejuicht dan ge
corrigeerd; de procedures voor het ontslagrecht wor
den vereenvoudigd en versneld; het begrip passende 
arbeid wordt verruimd. Men kan zeggen, dat de ar
beidsmarktverhoudingen in feite hebben geleid tot een 
vergroting van de politieke invloed van werkgevers 
met alle invloed die dat weer heeft op de economie. De 
vakbeweging daarentegen heeft een heel simpel econo
misch belang bij het verdwijnen van de werkloosheid: 
meer werkgelegenheid betekent meer leden: meer 
werkloosheid betekent minder leden. Daarnaast, en 
eigenlijk is dat nog veel belangrijker, heeft de vakbe
weging de zorg voor de financieel zwakken in de sa
menleving, waaronder veel (langdurig) werklozen, 
steeds als belangrijkste leidraad gekozen voor het voe
ren van beleid. De inzet van de vakbeweging in de 
Stichting van de Arbeid, in de SER en op CAO-niveau 
was dan ook gericht op het bestrijden van de werk
loosheid. Het resultaat daarvan is, de omstandighe
den in aanmerking genomen, niet gering geweest (de 
herverdeling van arbeid en het loonmatigingsbeleid 
moeten vele tienduizenden banen hebben opgeleverd), 
maar desondanks kon het ' evenwicht' op de arbeids
markt niet echt hersteld worden: de werkloosheid is en 
blij ft erg groot. 

Thans ziet het er naar uit dat de gezamenlijk afgespro
ken doelstelling om de werkloosheid terug te brengen 
tot minder dan 500.000 niet gehaald wordt. 4 Gezien de 
opstelling van de werkgevers en gezien de huidige poli
tieke verhoudingen moet de kans dat alsnog, en op 
korte termijn, op centraal niveau een werkgelegen
heidsbeleid tot stand komt dat werkelijk zoden aan de 
dijk zet, niet hoog worden aangeslagen. De vakbewe
ging zal zich op die situatie moeten instellen - ook al 
is defaitisme natuurlijk uit den bo;-"e, en moet elke mo
gelijkheid die zich eventueel toch zou aandienen , met 
beide handen worden aangegrepen desnoods in de 
vorm van een tweezijdig akkoord, met passering van 
de werkgeversorganisaties, de regering die zich moei
lijk van de nagestreefde werkgelegenheidsdoelstelling 
zal kunnen losmaken en de vakbeweging. 
Het zou passend geweest zijn als in FNV-2000 meer 
aandacht zou zijn besteed aan dit soort problemen en 
mogelijkheden voor de vakbeweging op centraal ni
veau. 

Tegen deze sombere achtergrond moet ons voorstel 
worden gezien om in FNV-verband meer nadruk te 
gaan leggen op het werkgelegenheidsbeleid en het ar-
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beidsmarktbeleid op regionaal en lokaal niveau. Dat 
gaat verder dan de in FNV 2000 bepleite vergroting 
van de herkenbaarheid in de buurt en de regio via een 
uitbreiding van het dienstbetoon aan individuele le
den . Het is een poging om door middel van een combi
natie van sec/oraie en geografische decentralisatie een 
antwoord te formuleren op de met name door de 
werkgevers nagestreefde decentralisering van het ar
beidsvoorwaardenbeleid alléén. Via een meer decen
trale aanpak van het werkgelegenheidsbeleid kan bo
vendien een actieve betrokkenheid van de leden van de 
FNV worden bewerkstelligd. Dat vergroot de effecti
viteit van het beleid - immers er wordt veel deskun
digheid en ervaring aangeboord èn het kan de samen
hang binnen en de binding met de FNV verbeteren. 
Daardoor wordt zowel de positie van de vakcentrale 
als ook die van de bonden versterkt. De bonden dienen 
daarvan het belang in te zien, want vaak blijkt dat vak
bondsleden geen onderscheid maken tussen de vak
centrale en de bonden. 
Op sectoraal niveau zal de vakbeweging mits ze sterk 
is, het tegenspel kunnen bieden dat haar op centraal 
niveau uit handen lijkt te zijn geslagen. De arbeids
markt bestaat immers uit talrijke sectorale en onder
nemingsgerichte arbeidsmarkten. Via de CAO-onder
handelingen kan en moet aan het werkgelegenheidsbe
leid en arbeidsmarktbeleid een concrete inhoud wor
den gegeven door duidelijke afspraken. Op centraal 
niveau is men min of meer gedwongen eventuele af
spraken globaal en algemeen te houden; aan partijen 
op CAO-niveau is concretisering van die afspraken 
voorbehouden. Het gaat daarbij om onder meer de 
volgende afspraken: 

afspraken over herverdeling van werk . Hierbij 
spreekt de FNV doorgaans over 'maatwerk'. Reke
ning houden dus met de specifieke omstandighe
den in bedrijven en bedrijfstakken; 
afspraken over het in dienst nemen van bijzondere 
arbeidsmarktcategorieën; 
afspraken over om-, her- en bijscholing van werk
nemers en werkzoekenden; 
afspraken over de kwaliteit van de arbeidsplaatsen 
en de aanpassing daarvan; 
afspraken over het scheppen van arbeidsplaatsen 
in relatie tot investeringsprojecten; 
afspraken over de introductie van nieuwe techno
logieën. 

In het akkoord van de Stichting van de Arbeid van mei 
1986 - dat op 2 juni 1987 nog eens in een tripartite 
overleg tussen de regering en de sociale partners werd 
bevestigd - wordt de nadruk gelegd op de eerste drie 
elementen. Uit een eerste evaluatie van de vakbewe
ging blijkt dat van het mei-akkoord een positieve im
puls is uitgegaan op de CAO-onderhandelingen ten 
aanzien van deze punten. 5 Toch kan er nog veel meer 
gebeuren6 , met name in de sfeer van de scholing en de 
aandacht voor bijzondere groepen. Over het thema 
'nieuwe technologieën' zal binnenkort informeel en 
open overleg in de Stichting van de Arbeid plaatsvin
den . Op CAO-niveau is een toename van het aantal af
spraken over het technologiebeleid waarneembaar. 
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Meer nog echter dan uit sectorale markten en onderne
mingsgerichte markten bestaat de arbeidsmarkt uit re
gionale en lokale markten, met name aan de aanbod
kant. De boekhouder die in Haarlem werkloos gewor
den is, zal waarschijnlijk liever uitkijken naar een 
nieuw beroep in dezelfde plaats dan naar hetzelfde be
roep in Amersfoort of Hengelo. 
Op lokaal en regionaal niveau is de vakbeweging niet 
de enige instantie die zich druk maakt over het werk
loosheidsprobleem. De gemeentelijke en regionale 
overheden zijn wat dat betreft bijna te zien als een na
tuurlijk bondgenoot van de vakbeweging. Niet de lan
delijke overheid en niet de landelijke politici worden 
bijna dagelijks geconfronteerd met de slachtoffers 
van de werkloosheid, maar de regionale en lokale 
overheden en politici. Gemeentelijke en regionale 
overheden zullen in beginsel positief reageren op ini
tiatieven die de werkgelegenheid in de gemeente en re
gio ten goede komen. In tal van collegeakkoorden zijn 
paragrafen en hoofdstukken gewijd aan de bijdragen 
die gemeentebesturen zouden moeten leveren aan het 
verminderen van de werkloosheidsproblemen. De 
FNV moet daarop inspelen. 
Het vergroten van de aantrekkelijkheid onder speci
fieke groepen leden - wat de nota FNV 2000 be
oogt - kan op regionaal en lokaal niveau inhoud krij
gen door een actief en herkenbaar arbeidsmarkt- en 
werkgelegenheidsbeleid. Die beleidsaanpak speelt in 
op het feit dat de belangentegenstellingen die op lan
delijk niveau tussen bonden aanwezig kunnen zijn, op 
regionaal en lokaal niveau veel beperkter aanwijsbaar 
zijn. De regionale en lokale mogelijkheden en proble
men gaan in principe àlle betrokkenen gezamenlijk 
aan het hart. Naast activiteiten van de afzonderlijke 
bonden op sectorniveau en op bedrijfsniveau kunnen 
op het niveau van de regio en de gemeente activiteiten 
van de FNV-bonden gezamenlijk ontstaan. 
In FNV 2000 staan beleidsaanbevelingen die wat dat 
betreft ondersteunend kunnen werken. De FNV wil 
zich namelijk meer gaan inzetten voor de kwaliteit en 
de inhoud van beroepsopleidingen, voor het creëren 
van meer stageplaatsen en betere stagevoorwaarden, 
voor het openstellen van bedrijfs(tak)opleidingen 
voor werkzoekenden op de regionale of sectorale ar
beidsmarkt. Door een toespitsing van deze activiteiten 
op het verminderen van de werkloosheidsproblemen 
en het ontwikkelen van een arbeidsmarktbeleid, waar
onder ook begrepen de scholing van mensen in ver
band met de introductie van nieuwe technologieën, 
kan als het ware van onderop, in samenwerking met 
regionale en plaatselijke overheden, druk worden uit
geoefend om ook op centraal niveau een dergelijk be
leid te ontwikkelen. 
Overigens kan men redeneren dat meer nadruk op het 
lokale niveau en het regionale niveau leidt tot een 
'concurrentie' binnen de vakbeweging tussen verschil
lende districten en lokale afdelingen. Die tendentie on
derkennen wij , maar we achten haar op zichzelf min
der bedreigend voor de kracht van de vakbeweging als 
geheel dan wanneer verschillende bonden met elkaar 
in belangenconflicten geraken. Regionalisering van 
het beleid impliceert wel een sterkere coördinerende 

rol van de vakcentrale. Dit komt de kracht van de vak
beweging ten goede. 

Concreet beleid 
Het is niet voldoende dat op lokaal en regionaal ni
veau door de FNV wordt volstaan met het lanceren 
van ideeën, plannen en suggesties om de werkgelegen
heid te verbeteren of een bepaalde arbeidsmarktpoli
tiek te ontwikkelen. De beslissingen over plannen en 
ideeën kan niet alleen aan anderen worden overgela
ten; de vakbeweging moet een meebepalende stem 
hebben. Het is dan ook nodig dat de FNV invloed ver
werft - formeel en informeel - in die organen en in
stanties die besluiten nemen of voorbereiden over het 
op regionaal en lokaal niveau te voeren werkgelegen
heidsbeleid en arbeidsmarktbeleid. Dat kan minstens 
zo belangrijk zijn als voortdurende actieve participa
tie in landelijke overleg- en adviesorganen zoals de 
SER. 
Dat betekent dus: deelname aan de gedeeltelijk nog te 
vormen provinciale adviesorganen, deelname aan 
besturen van regionale ontwikkelingsmaatschappijen 
en - straks - aan de tripartite besturen van het ar
beidsvoorzieningsapparaat. Ook moet gestreefd wor
den naar tripartite akkoorden, zoals in het noorden 
tot stand gekomen over het ISP (Intergraal Structuur 
Plan) . Bovendien kan op een specifiek beleidsgebied 
als het technologiebeleid gedacht worden aan triparti
te of bipartite overeenkomsten, die aan het stimuleren 
en vormgeven van nieuwe technologieën inhoud ge
ven. In een dergelijke aanpak zou ook passen dat re
gionale bestuurders van de FNV en de aangesloten 
bonden zitting nemen in colleges als gemeenteraden en 
provinciale staten. 7 

Ook anderszins, vooral op lokaal niveau, lijkt het 
wenselijk om via daartoe te creëren adviescommissies 
de invloed van maatschappelijke organisaties op het 
sociaal-economisch beleid (met name op het werkgele
genheidsbeleid en arbeidsmarktbeleid) van de ge
meente te verzekeren. Een effectief werkgelegenheids
beleid en arbeidsmarktbeleid op regionaal en lokaal 
niveau veronderstelt overigens dat provincies en ge
meenten instrumenten en (financiële) middelen ter be
schikking hebben om zo'n beleid daadwerkelijk te 
kunnen voeren. Dat is op dit moment slechts ten dele 
het geval. 
In een aantal provincies wordt gewerkt met regionale 
ontwikkelingsmaatschappijen en hebben de provin
cies zeggenschap gekregen over een gedeelte van de 
IPR (lnvesterings Premie Regeling), terwijl ook in de 
voorwaardenscheppende sfeer er nog wat middelen 
beschikbaar zijn. Over het geheel genomen kan er ech
ter op dit punt nog veel verbeteren. Het zou wenselijk 
zijn om een aantal van de financiële middelen en in
strumenten, die thans nog via het rijk lopen, via de 
provincie te laten lopen. Lagere overheden, vooral 
provincies, zijn beter dan de landelijke overheid in 
staat om effectief in te spelen op de specifieke omstan
digheden in de eigen regio . Binnen landelijk aangege
ven kaders, zouden de provinciale overheden bijvoor
beeld zeggenschap kunnen krijgen over de volgende 
terreinen: 
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individuele steun aan bedrijven in moeilijkheden; 
innovatiestimulering in het midden- en kleinbe
drijf; 
het bevorderen van investeringen in het midden- en 
kleinbedrijf; 
het investeren in de infrastructuur. 

De gedachte om instrumenten van deze soort te decen
traliseren is op zichzelf niet nieuw. De landelijke over
heid heeft echter de eerste voorzichtige decentralisa
tietendensen op het gebied van het regionaal beleid, 
die in de jaren zeventig en het begin van de jaren tach
tig zichtbaar werden, later gedeeltelijk weer afgekapt. 
Met dat overheidsbeleid zou gebroken moeten wor
den . 
Belangrijk is ook de voorgenomen tripartitisering van 
het arbeidsvoorzieningsapparaat. Een gezamenlijke 
werkgroep van overheid, werkgevers en werknemers is 
bezig de laatste hand te leggen aan voorstellen om het 
Directoraal-Generaal van de Arbeidsvoorziening, in
clusief geld en mensen, onder een tripartite bestuur te 
brengen. 8 Naast één landelijk bestuur zullen er een 
aantal regionale besturen komen met vergaande be
voegdheden, bijvoorbeeld het zorgdragen voor het 
ontwerpen en uitvoeren van regionale arbeidsmarkt
maatregelen. Deze besturen zullen verantwoordelijk 
zijn voor het functioneren van de Gewestelijke Ar
beidsbureaus. Deze tripartitisering en decentralisatie 
bieden de mogelijkheden om direct in te spelen op de 
specifieke kenmerken van regionale arbeidsmarkten 
en om verbinding te leggen met het CAO-beleid en het 
technologiebeleid. Zo stelde de Commissie-Dekker in 
het recentelijk verschenen rapport over technologie
beleid voor om - in eerste aanleg - te komen tot een 
twintigtal regionale innovatie-adviescentra. 
Het huidige arbeidsvoorzieningsbeleid kent vrijwel 
uitsluitend landelijk werkende maatregelen, waarvan 
hooguit de intensiteit van toepassing per regio kan ver
schillen. In de nieuwe structuur zal er ruimte moeten 
komen om in de afzonderlijke regio's (en misschien de 
grote steden) op de eigen situatie afgestemde regelin
gen te treffen . Initiatieven vanuit de regio zullen on
dersteund kunnen worden; sectorale afspraken zullen 
indien wenselijk bijstand vanuit de regio kunnen krij
gen. 

De tripartitisering van het arbeidsvoorzieningsappa
raat zou een eerste stap op weg naar een vergroting van 
de invloed vanuit de regio's en gerr eenten op het ar
beidsmarktbeleid moeten zijn. 
Het arbeidsvoorzieningsbeleid staat voor 1987 voor 
± 1,2 miljard gulden op de begroting. Daaronder val
len ook de apparaatskosten, maar voor de maatrege
len zelf staan toch honderden miljoenen ter beschik
king. Het zou wenselijk zijn als de inspanningen op 
het terrein van het arbeidsvoorzieningsbeleid - mede 
als gevolg van de tripartitisering - aanmerkelijk ver
groot kunnen worden. In een land als Zweden - met 
een werkloosheid van 80 á 90.000 - wordt jaarlijks 5 
miljard gulden uitgetrokken voor het arbeidsvoorzie
ningsbeleid (inclusief scholing) . Daar vindt men in 
iedere gemeente een arbeidsbureau en er zijn in totaal 
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3 maal zo veel mensen werkzaam in het arbeidsvoor
zieningsbeleid als in Nederland. De tripartitisering in 
Nederland zou met name succes kunnen hebben als al
le partners een financiële bijdrage zouden leveren om 
de gewenste resultaten mogelijk te maken . 
Er zijn ook nog andere middelen dan die van het ar
beidsvoorzieningsbeleid. De provincies hebben, zij 
het in beperkte mate, zelf financiële middelen ter be
schikking. Dat zou aangewend kunnen worden voor 
onderzoek, promotie en acquisitie. Ook gemeenten 
beschikken soms over mogelijkheden om iets te doen, 
al is het maar via de Sociale Dienst. Voor sommige, 
grote gemeenten komen extra gelden ter beschikking 
om ten opzichte van minderheden een beleid te kun
nen ontwikkelen. Ook valt te denken aan gelden van
uit het Europees Sociaal Fonds en het Europees Regio
naal Fonds. 

Men mag de huidige mogelijkheden van de vakbewe
ging om invloed op provinciaal niveau uit te oefenen 
niet overschatten, maar zeker ook niet onderschatten . 
De Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) is 
destijds tot stand gekomen na initiatieven en activitei
ten van het FNV -district Brabant. Dit instituut is 
thans niet meer weg te denken en heeft een belangrijke 
invloed op het economisch klimaat in Brabant. 
Een ander voorbeeld: in het najaar van 1985 werd -
mede op initiatief van het FNV-district Noord - een 
tripartite noordelijk convenant gesloten: vakbewe
ging, werkgeversorganisaties en de besturen van de 
drie noordelijke provincies formuleerden daarin hun 
gezamenlijke verlangens en ideeën. Met dit convenant 
werd vervolgens de regering geconfronteerd in de on
derhandelingen over het Integraal Structuurplan 
Noorden des Lands (lSP) . Dit leverde extra financiële 
ruimte op, en stelde de FNV in staat om mee te beslis
sen over de aanwending van de gelden. 9 

Ook de gemeenten hebben, zoals aangegeven, een be
langrijke taak bij het begeleiden en het stimuleren van 
nieuwe economische bedrijvigheid c.q. werkgelegen
heid. Samenwerkingsverbanden tussen gemeenten 
kunnen versnippering van activiteiten en dubbel werk 
voorkomen. In dit verband heeft de FNV-Brabant ge
pleit voor de creatie van intergemeentelijke werkgele
genheidsinstituten. Deze instituten zouden de infor
matie en voorlichting moeten geven en de begeleiding 
van startende ondernemingen moeten verzorgen. Bo
vendien zouden via dergelijke instituten leningen en 
garantiesubsidies kunnen worden verstrekt. In veel 
delen van het land ligt het overigens ook voor de hand 
dit provinciaal aan te pakken. 

Voor gemeenten zien wij specifiek de volgende taken 
weggelegd: 

De gemeente zal als werkgever een voorbeeldfunc
tie moeten vervullen. Dat kan door: 
1. herverdeling van werk via atv in de eigen dien

sten; 
2. afstemming van het selectiebeleid op bijzonde

re groepen . 
De gemeente heeft in de sfeer van de creatie van 
werkgelegenheid een voorwaardenscheppende rol 

" 



te spelen. Te noemen zijn in dit verband: 
I. besluiten op het gebied van de ruimtelijke orde

ning; 
2. promotie en acquisitie; 
3. het stellen van voorwaarden bij aankopen C.q. 

investeringen door gemeenten; 
4. participatie in nieuwe bedrijfsinitiatieven. 
De gemeente dient actief te zijn op het terrein van 
de direkte werkloosheidsbestrijding: 
1. de uitvoering van scholingsmaatregelen; de rol 

daarin van (openbare) scholen in de gemeenten; 
2. het entameren van terugploegprojecten (ook op 

te zetten in andere sectoren dan de bouw); 
3. contacten met GAB's, GSD's; 
4. het organiseren van aanvullende werkgelegen-

heid voor bepaalde categorieën werklozen. 
De gemeente heeft een rol te vervullen bij het in 
kaart brengen van de werkloosheidsproblematiek: 
1. verschaffen van inzicht in toekomstige arbeids

aanbod; 
2. planning en prognosticering van de toekomsti

ge werkgelegenheidsstructuur . 

De vakbeweging heeft tot taak gemeenten ertoe te 
brengen de hiervoor genoemde taken uit te voeren. Ze 
zal met gemeentebesturen coalities moeten sluiten om 
ook van 'Den Haag' faciliteiten los te krijgen. De vak
beweging - de FNV in het bijzonder - moet nieuwe 
wegen daarbij niet uit de weg gaan. In het (recente) 
verleden heeft de FNV wat dat betreft al de nodige 
sporen verdient bij de Vrouwenbemiddelingspools, de 
A. de Jongh-school en vijf andere vrouwenvakscho
len. 
Ook kan gewezen worden op initiatieven die genomen 
zijn in bijvoorbeeld Nijmegen (waar het zogenaamde 
'Aktieplan Nijmegen'IO niet meer is weg te denken uit 
de gemeentelijke politiek) en in Hengelo. In Hengelo 
is het project Nieuwe Banen Hengelo na initiatieven 
van de FNV ontstaan. Via dit project is in enkele jaren 
tijds aan een paar honderd mensen advies en begelei
ding gegeven met betrekking tot het 'opstarten' van 
nieuwe bedrijven. 11 Iets dergelijks is ook elders denk
baar. Op regionaal niveau en op lokaal niveau zou 
gestreefd kunnen worden naar regionale arbeids
marktafspraken, die een aanvulling vormen op CAO
afspraken . Deze afspraken kunnen tripartite en bi par
tite zijn. Ze kunnen met name betrekking hebben op 
scholing en op het verbeteren van de arbeidsmarkt
kansen voor jongeren. 
Al eerder werd aangegeven dat arbeidsmarkten zich 
beter regionaal laten afgrenzen dan sectoraal. Be
drijfstakgewijze CAO-afspraken, waarin bepaalde ar
beidsmarktmaatregelen zijn overeengekomen, zou
den dan ook regionaal uitgewerkt kunnen worden. De 
samenhang met het te tripartitiseren arbeidsvoorzie
ningsapparaat is hier evident: een regionale uitwer
king van CAO-afspraken over de arbeidsmarkt zal on
dersteund moeten worden via specifieke maatregelen 
vanuit de regionale arbeidsmarktinstanties. 

Tot besluit 
De hiervoor genoemde aanpak is te zien als aanvulling 

op de bedrijfsgerichte en sectoraanpak, die in de nota 
FNV 2000 zo centraal staat. Nieuwe antwoorden zijn 
immers nodig. Het regionale en lokale niveau zijn 
strategisch gezien belangrijke beleidsingangen. Het 
gaat om meer dan alleen het uitbreiden van de service 
aan individuele leden op deze niveaus. In de regio's en 
in de gemeenten kunnen leden van de verschillende 
bonden elkaar vinden op gezamenlijke belangen; het 
zijn de niveaus waar direct op mogelijkheden kan wor
den ingespeeld. 
Of een sterke FNV -invloed in de regio's en gemeenten 
verworven kan worden, hangt samen met de bereid
heid van bonden om daaraan aandacht te geven en 
keuzes te maken die een optimaal benutten van het re
gionale en lokale beleidsniveau mogelijk maken. Het 
gaat daarbij zowel om het toespitsen van werkzaam
heden op het regionale en lokale niveau, als om het to
nen van de bereidheid om in breder FNV -verband op 
dit gebied samen te werken en een gezamenlijke koers 
uit te zetten. Daarvoor zou nadere besluitvorming bin
nen de FNV nodig zijn . Er zullen bijvoorbeeld andere 
accenten moeten worden gelegd bij de taakvervulling 
van FNV-bestuurders en FNV-medewerkers. Dat kan 
voor een deel ten koste gaan van taken die thans veel 
tijd opeisen: het participeren in commissies van de 
Sociaal-Economische Raad en andere adviesorganen. 
Uitgangspunt bij dit alles is het streven om de effecti
viteit van het beleid te vergroten, de maatschappelijke 
invloed van de vakbeweging te versterken en op meer 
plaatsen herkenbaar te zijn voor de leden. Het is een 
keuze waarvoor ook buiten de vakbeweging steun 
moet worden gezocht. De economische problemen en 
met name de werkgelegenheidsproblemen zullen niet 
snel opgelost zijn. Ook niet als er een regering met de 
PvdA komt. Een ander, meer effectief beleid, een an
dere aanpak van het werkloosheidsprobleem, blijft 
ook dan wenselijk. 

Noten 
1. FNV 2000, ontwerp-eindrapport van de Projectgroep 

'De veranderende samenleving en de plaats van de vak
beweging daarin' FNV, Amsterdam, 1987. Inmiddels is 
op 15 juni 1987 het definitieve rapport uitgebracht. 
Daarin zijn enkele wijzigingen t.o.v . het ontwerprap
port aangebracht. De strekking is echter niet veranderd . 

2. Inmiddels is besloten dat het CBS via periodieke enque
tes een officieel werkloosheidscijfer gaat publiceren. 
Dat is een goed besluit. Het mag echter niet betekenen 
dat het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegen
heid ontslagen wordt van de taak om arbeidsmarktgege
vens te verzamelen. 
Verder tekenen we aan dat, welke getallen men ook han
teert, het probleem van de langdurige werklozen niet 
weg te cijferen is. Bijna 400.000 van de ingeschreven 
werkzoekenden is langer dan I jaar werkloos; ongeveer 
230.000 is al langer dan 2 jaar zonder werk. 

3. Deze uitleg van het akkoord kwam van de FNV in de 
SER-vergadering van 20 juni 1986. Werkgevers wezen 
deze uitleg af. De SER-kroonleden hielden zich buiten 
de discussie, die nu nog steeds doorwoedt. 

4. Uit de notitie Een verkenning van /988, opgesteld door 
het Centraal Plan Bureau ten behoeve van de CEC, een 
economisch adviescollege van hoge ambtenaren, blijkt 
dat de werkloosheid in 1988 niet of nauwelijks zal dalen. 

Vervolg op blz. 256 
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Ongelijkheid in het onderwijs - een balans 

De vraag of de ongelijkheid in het onderwijs vermin
derd kan worden is lange tijd bijna automatisch posi
tief beantwoord. Er bestond alleen verschil van inzicht 
ten aanzien van de middelen, waarmee deze verminde
ring gerealiseerd kon worden: middenschool, progres
sief-democratisch onderwijs, participatie-onderwijs, 
onderwijsstimulering, enzovoort. 
Dit positieve antwoord en de voorkeur voor een be
paald middel om de ongelijkheid te 'bestrijden waren 
echter nauwelijks gebaseerd op empirisch onderzoek. 
Uiteraard was wel bekend dat slechts een klein percen
tage van de arbeiderskinderen het VHMO of later het 
VWO bezocht (vijf procent in 1952; twaalf procent in 
1982) in vergelijking met het percentage van kinderen 
van hogere employés (58 procent in 1952; 44 procent 
in 1982), maar het inzicht in de oorzaken daarvan was 
gering. Dat belette echter niemand in de jaren zestig en 
zeventig allerlei middelen ter bestrijding van die onge
lijkheid aan te dragen overeenkomstig zijn of haar 
maatschappij- en mensbeeld. Veel van deze middelen 
werden vervolgens toegepast, soms via onderwijswet
geving, via experimenten, via bewegingen aan de basis 
en via speciale projecten. 
Vaak werd het mogelijke succes van deze middelen ter 
bestrijding van de ongelijke onderwijskansen achteraf 
onderzocht, soms als geregeld onderdeel van het expe
riment, meestal onafhankelijk door universitaire on
derzoek(st)ers. De resultaten van deze studies naar de 
effecten van de toegepaste middelen ter bestrijding 
van ongelijke onderwijskansen dringen, meestal in 
sterk versimpelde vorm, de laatste tijd door in het pu
blieke debat. Een eerste voorbeeld is de studie van 
Meynen (1984), die op een aantal Groningse lagere 
scholen onderzocht welk curriculum de minste onge
lijkheid teweeg bracht. Het bleek dat arbeiderskinde
ren op lagere scholen met een 'cultuurintegrerende' of 
een 'vormingsvernieuwend' curriculum betere leer
prestaties behaalden dan op een lagere school met een 
'leerstofgericht' of een 'leerlinggericht' curriculum. 
Een tweede voorbeeld is de reeh studies van Jung
bluth (1985) naar de gevolgen van differentiatie bin
nen klasse-verband. Hieruit bleek dat differentiatie 
onbedoeld kan leiden tot zodanig verschil in aanpak 
van de betere en zwakkere leerlingen, dat die in het na
deel van laatstgenoemde kan uitpakken. Een derde 
voorbeeld is de dissertatie van Slavenburg (1986), 
waarin de eerste resultaten gepubliceerd werden van 
een strak opgezet en goed controleerbaar onder
wijsstimuleringsproject in Rotterdam. De eerste effec
ten van dit onderwijsstimuleringsproject vielen tegen. 
Weliswaar hadden sommige onderdelen een positief 
effect op de leerprestaties van de leerlingen, maar deze 
waren lager dan de initiatiefnemers in hun (wellicht 
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naïeve) optimisme hadden verwacht. 
Deze drie studies, waarvan de resultaten doordrongen 
tot de landelijke pers, vormen slechts het topje van de 
ijsberg. In een groot aantal studies zijn recentelijk 
vraagtekens geplaatst bij de veronderstelde grote ef
fectiviteit van de gebruikte middelen om de ongelijk
heid van onderwijskansen te verminderen. Uiteraard 
werden deze onderzoeksresultaten weersproken. Een 
groot deel van de gèopperde bezwaren bewoog zich op 
het politieke vlak, waarbij men een relatie probeerde 
te leggen tussen het 'no-nonsense' beleid van de 
kabinetten-Lubbers en de geplaatste vraagtekens bij 
de effecten van de onderwijsvernieuwing. Soutendijk 
(1986) bestreed de gewraakte onderzoeksresultaten ef
fectiever. Hij probeerde aan te tonen dat bij een ande
re analyse en interpretatie de genoemde studies wèl de 
door Soutendijk aangehangen onderwijsvernieuwing 
zouden ondersteunen. In een enkel geval had Souten
dijk niet ongelijk . Met name de dissertatie van Van der 
Wolf (1984), die veel publieke aandacht kreeg, was 
van een zo slechte kwaliteit, dat daaruit in het geheel 
geen conclusies getrokken kunnen worden. Souten
dijk was echter niet de eerste die op die lage kwaliteit 
wees . Bovendien laat Soutendijk zich toch verleiden 
tot het trekken van conclusie uit het ondeugdelijke 
materiaal van Van der Wolf, als die conclusies wèl in 
zijn kraam te pas komen. 
De buitenstaander weet bij al deze publiciteit niet meer 
waar hij of zij aan toe is. Zijn er nog wel effectieve 
middelen ter bestrijding van ongelijke onderwijskan
sen? Zijn alle gepropageerde middelen ter bestrijding 
van ongelijke onderwijskansen illusies gebleken? 
Moeten wij ons nog wel druk maken over die ongelijke 
onderwijskansen? 
In onderstaand verhaal wil ik aangeven wat thans op 
grond van empirisch onderzoek bekend is over de oor
zaken van ongelijke onderwijskansen en wel met name 
over de ongelijke onderwijskansen van kinderen uit 
verschillende sociale milieus . Hierbij gebruik ik een 
recent overzicht van dit onderzoek als uitgangspunt 
(Dronkers, 1986). Gewapend met dit overzicht kun
nen wij de omstreden onderzoeksbevindingen van 
Meynen, Jungbluth en Slavenburg beter plaatsen en 
inzicht krijgen in hun betekenis. Dat verschaft ons te
gelijkertijd de mogelijkheid om de gevolgen van aller
lei nieuwe voorstellen tot onderwijshervorming (zoals 
de basisvorming in het voortgezet onderwijs) voor de 
ongelijkheid in het onderwijs realistischer te beoorde
len. 

Oorzaken van ongelijke leerprestaties 
De ongelijkheid van onderwijskansen van kinderen 
uit verschillende sociale milieus is een van de best ge-



documenteerde resultaten van de onderwijssociolo
gie. Tegelijkertijd blijkt deze vorm van onderwijs
ongelijkheid opvallend hardnekkig. Terwijl de onge
lijkheid in onderwijskansen tussen jongens en meisjes 
en tussen kinderen woonachtig op het platteland en in 
de stad de laatste dertig jaar sterk is afgenomen, blijft 
de ongelijkheid in onderwijskansen tussen kinderen 
uit verschillende sociale milieus onverminderd be
staan. Dit is niet uniek voor Nederland. Ook in de an
dere Westeuropese landen vinden wij soortgelijke ont
wikkelingen. De ongelijkheid van onderwijskansen 
tussen kinderen uit verschillende sociale milieus is 
blijkbaar diepgeworteld. 
Men zou de oorzaken van deze ongelijkheid in drie ca
tegorieën kunnen onderscheiden: 1. oorzaken van on
gelijke leerprestaties; 2. oorzaken van ongelijke on
derwijsloopbanen bij gelijke leerprestaties; 3. het on
derwijsstelsel als oorzaak van ongelijke onderwijs
kansen. Ik beperk mij hier nu verder tot de eerst ge
noemde categorie oorzaken. Allereerst omdat de 
genoemde omstreden studies vooral betrekking heb
ben op deze categorie. Ten tweede omdat de verschil
len in leerprestaties de belangrijkste grond zijn voor de 
ongelijkheid van onderwijskansen tussen leerlingen 
uit verschillende sociale milieus. Ten derde omdat 
ruimtegebrek mij bij behandeling van alle oorzaken 
tot een onvolwaardige bespreking zou dwingen. 
De belangrijkste oorzaak van ongelijke onderwijskan
sen tussen leerlingen uit verschillende sociale milieus 
ligt in het leveren van leerprestaties. De samenhang 
tussen ouderlijk milieu en leerprestaties doet zich al 
voor vanaf het begin van de basisschool. Weliswaar is 
deze dan nog niet zo sterk als aan het einde van de ba
sisschool, maar hij is onmiskenbaar aanwezig. Uiter
aard is de samenhang niet volledig; dat wil zeggen, 
goede leerprestaties komen ook voor bij leerlingen uit 
de lagere milieus en slechte leerprestaties bij leerlingen 
uit de hogere milieus. De samenhang tussen ouderlijk 
milieu en leerprestaties is bovendien zeer stabiel; dat 
wil zeggen er is nauwelijks verschil tussen de opeenvol
gende generaties leerlingen. Het is een van de meest 
stabiele relaties die op het terrein van sociale ongelijk
heid bekend zijn. 
Het hoofdprobleem is nu het grote aantal mogelijke 
factoren en processen (die bovendien nog onderling 
samenhangen), die verantwoordelijk gehouden kun
nen worden voor het bestaan van deze ongelijke leer
prestaties. In het hedendaagse onderzoek naar de oor
zaken van ongelijke leerprestaties probeert men reke
ning te houden met de mogelijke effecten van deze fac
toren en processen. Dit is technisch nogal gecompli
ceerd en leidt niet steeds tot duidelijke resultaten. 
Bovendien bestaat er nog niet volledige overeenstem
ming over de correcte uitvoering van dit 'ontrafe
lingsproces' . Dat leidt er toe dat de onderzoeksresulta
ten vaak betwistbaar zijn. Wellicht wordt er een ande
re uitkomst verkregen indien een andere 'ontrafe
lingstechniek' wordt toegepast. Een bepaald onder
zoeksresultaat kan bovendien soms op verschillende 
manieren geïnterpreteerd worden. Een groot deel van 
de huidige onderzoeksinspanningen gaat tegenwoor
dig in dit 'ontrafelingsproces' zitten en veel van de te-

genstrijdige resultaten kunnen toegeschreven worden 
aan de problemen die daarmee samenhangen. Een 
groot deel van de zakelijke, niet-politieke kritiek van 
Soutendijk op Meynen, Jungbluth en Slaven burg is te
rug te voeren op de gecompliceerdheid van dit 'ontra
felingsproces' en de dubbelzinnigheid van sommige 
resultaten. De lijst van factoren die van belang kunnen 
zijn voor het ontstaan van ongelijke leerprestaties is 
bovendien nogal lang, wat het 'ontrafelingsproces' ze
ker niet vergemakkelijkt. 
Deze lijst omvat de volgende factoren, die ten grond
slag kunnen liggen aan de ongelijke leerprestaties van 
kinderen uit verschillende milieus: 

Sociaal-economische positie 
De sociaal-economische positie waarin het ouderlijk 
gezin verkeert. Daartoe worden gerekend de financië
le middelen, de kwaliteit van de huisvesting, de extra 
hulpmiddelen waarover men kan beschikken en de 
markt- en werksituati~ van de volwassenen in dat ge
zin. 
De huidige stand van het onderzoek laat zien dat de fi
nanciële armslag over het algemeen geen zelfstandig 
effect heeft op de schoolprestaties. De huisvesting 
heeft dit, vooral door concentratie van bepaald typen 
woningen in bepaalde buurten, daarentegen wel. De 
markt- en werksituatie van beide volwassenen beïn
vloedt wel zelfstandig de leerprestaties van hun kinde
ren. Deze invloed is echter niet zo groot dat zij geheel 
voor de relatie tussen ouderlijk milieu en schooI
prestaties verantwoordelijk gesteld kan worden. Ten
slotte zijn er aanwijzingen dat er zich een 'onderklas
se' vormt van gezinnen met een randpositie op de ar
beidsmarkt of met geen enkele positie op de arbeids
markt. De kinderen uit deze gezinnen boeken gemid
deld lagere schoolprestaties dan kinderen uit gezinnen 
met een reguliere positie op de arbeidsmarkt. 

Culturele positie 
De culturele positie van het gezin, met name de ver
houding tot de dominante cultuur en het cultureel kli
maat in het gezin. 
Omdat in het onderwijs (en vooral in de hoger gewaar
deerde typen) de dominante cultuur van een samenle
ving de boventoon voert (bewust of onbewust) en leer
lingen op grond daarvan geselecteerd worden, hebben 
leerlingen die thuis meer kunnen kennismaken met de
ze dominante cultuur, grotere kansen betere leer
prestaties te verrichten, ook als men rekening houdt 
met de invloed van andere factoren. Dit blijkt onom
wonden uit allerlei studies. Soms wordt in dit verband 
gesproken van het 'cultureel kapitaal' van een gezin. 
Dat wil niet zeggen dat gezinnen die dit 'cultureel kapi
taal' niet bezitten, geen eigen cultuur zouden hebben 
(bijvoorbeeld boeren in een plattelandssamenleving, 
arbeiders in een stadswijk, minderheden). Maar hun 
cultuur is in die samenleving niet dominant en dus 
minder bruikbaar in het onderwijs en moeilijker om
zetbaar in goede leerprestaties. Uiteraard kan men po
gen die dominante cultuur te veranderen, maar dat is 
gemakkelijker gezegd dan gedaan. Uiteraard ook kan 
men menen dat die dominante cultuur een ongeschikt 
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referentiekader is voor het beoordelen van leerpresta
ties in de basisschool. In dat geval dreigt men de leer
lingen toe te rusten met kennis en vaardigheden, die 
niet relevant zijn voor de samenleving waarin ze op
groeien. 
De verschillende mate, waarin men deze dominante 
cultuur als referentiekader hanteert voor de beoorde
ling van de effectiviteit van onderwijshervormingen, 
leidt geregeld tot verschillende interpretaties van deze 
effectiviteit, ook bij gelijke onderzoeksresultaten. De 
een stelt de geleverde leerprestaties en dus de domi
nante cultuur van de samenleving centraal, de ander 
meent dat de tevredenheid van de leerling met het ge
volgde onderwijs het belangrijkste criterium is, on
geacht of de leerprestaties vooruit zijn gegaan. 
Naast het belang van dit 'cultureel kapitaal' hebben 
allerlei culturele gezinskenmerken altijd centraal 
gestaan in het onderzoek. In al deze studies gaat het 
om de wijze waarop ouders vormgeven aan de opvoe
ding, de doelen die zij daarmee hopen te bereiken, het 
voorbeeld dat ouders door hun eigen gedrag geven en 
dergelijke. Er zijn inderdaad duidelijke effecten van 
het cultureel klimaat binnen het gezin op de leerpresta
ties van de kinderen aanwijsbaar, die (in ieder geval 
gedeeltelijk) zowel de verschillen tussen onderschei
den milieus als ook binnen bepaalde milieus verkla
ren. Dit gunstige culturele klimaat is echter zeker niet 
gemakkelijk te typeren als progressief of ouderwets, 
of in termen van een andere modieuze tegenstelling. 

Taal 
Hoewel er veel over taalverschillen tussen de verschil
lende sociale milieus geschreven is, zijn de resultaten 
van het onderzoek op dit gebied niet erg duidelijk, met 
name omdat dit taalgebruik zo nauw samenhangt met 
het sociaal milieu en het bezit van 'cultureel kapitaal' . 
Voorlopig lijkt het erop dat kenmerken van een be
paalde taal of dialect op zichzelf geen zelfstandig ef
fect hebben op de leerprestaties. 

Vrienden en buurt 
Leerprestaties die kinderen uit verschillende sociale 
milieus leveren, zijn mede afhankelijk van de sociale 
situatie waarin ze verricht worden. Een van de belang
rijkere aspecten van deze sociale omstandigheden is 
het sociale netwerk van familieleden, vrienden, buurt
genoten en school- en klasgenoten. Ondanks alle ver
scheidenheid is er een grote kans dat familieleden, 
vrienden, buurt-, school- en klasgenoten hetzelfde so
ciale milieu hebben als de betrokken ouders en hun 
kinderen. Uit allerlei studies blijkt dat dit sociale net
werk van groot belang is bij de verklaring van verschil
len tussen leerprestaties van kinderen uit verschillende 
sociale milieus. De sociale compositie van de bezochte 
lagere school blijkt direct de leerprestaties en de geko
zen verdere sChooIloopbaan te beïnvloeden. Met an
dere woorden: de sociale samenstelling van de klas en 
de basisschool is van betekenis voor de leerprestaties . 
De buurt waarin men woont en de vrienden van de 
ouders beïnvloeden de leerprestaties veelal via de keu
ze voor een bepaalde basisschool met een bepaalde so
ciale samenstelling. 
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Dit belangrijke effect van de sociale samenstelling van 
de school brengt voor het onderzoek extra complica
ties met zich mee. Zo kan bijvoorbeeld het effect van 
een bepaalde onderwijshervorming verschillen al naar 
gelang de sociale samenstelling van de school. Daar
door kan men soms met schijnbaar tegenstrijdige on
derzoeksresultaten geconfronteerd worden. Wat op 
de ene school effectief is, gegeven een bepaalde sociale 
samenstelling, is dat op een andere school met een an
dere sociale samenstelling niet altijd. Helaas worden 
er nogal eens onderzoeksresultaten gepubliceerd 
waarin geen rekening wordt gehouden met deze feiten . 
Dit wordt in de hand gewerkt door de formele gelijk
heid van scholen voor de wet, waardoor deze oorzaak 
bewust of onbewust buiten beschouwing blijft. 

Schoolkenmerken 
Het lijkt vanzelfsprekend dat schoolkenmerken, zoals 
materiële hulpmiddelen (klassegrootte, salarisniveau 
van de leerkrachten, aanwezigheid van lesmateriaal) 
de curricula (hiermee worden zowel de onderwijsvor
men als de inhoud van het onderwijs bedoeld) , extra
curriculaire activiteiten, het klimaat zowel in de 
school als in het leerkrachtencorps en de aan de leer
lingen gestelde eisen op het punt van hun inzet en disci
pline, duidelijke effecten moeten hebben op de leer
prestaties en dus op het bestaan van ongelijke onder
wijskansen. Helaas blijkt het niet zo gemakkelijk dit 
met onderzoek aan te tonen. Als men rekening houdt 
met andere factoren (en met name de sociale samen
stelling van de school), blijkt dat verschillen in mate
riële middelen op zich zelf niet verantwoordelijk 
gesteld kunnen worden voor verschillen in schooI
prestaties. Verschillen in het curriculum blijken meer 
effect te hebben, vooral bij die leerprestaties die bijna 
uitsluitend binnen de school geleerd kunnen worden 
(dus meer bij rekenen dan bij taal) . Deze effecten zijn 
echter zeker niet eenduidig en kunnen verschillen van 
school tot school, afhankelijk van de overige kenmer
ken van die school (sociale samenstelling, docenten
corps, schoolklimaat). 
Er blijkt dus geen duidelijke tegenstelling te bestaan 
tussen traditionele en progressieve of tussen gesloten 
of open curricula. Er blijken meerdere typen curricula 
te bestaan, elk kent zijn eigen voor- en nadelen. Uiter
aard vormt de vaststelling en benoeming van deze ver
schillende typen curricula een bron van twist. Boven
·dien blijkt dat het voor velen heel moeilijk is om af
scheid te nemen van de veronderstelde tegenstelling 
tussen traditionele en progressieve curricula en blijft 
men dus net zo lang draaien tot men wat gevonden 
meent te hebben. Het is echter zeker niet zo dat één be
paald curriculum type als het meest effectief in alle si
tuaties uit de bus komt. Curricula waarin zowel zoveel 
mogelijk tegemoet wordt gekomen aan de maatschap
pelijke positie van de lagere milieus als aan de realisa
tie van vooraf vastgelegde doelstellingen lijken voor
lopig nog het meest succesvol bij het tegengaan van het 
verder uiteengroeien van leerprestaties van leerlingen 
uit verschillende sociale milieus. 



Onderwijsleerprocessen 
Hetzelfde geldt voor de kenmerken van allerlei alle
daagse onderwijs- en leerprocessen in de klas (anders 
gezegd, de interactie tussen leerkracht en leerling). 
Weliswaar zijn nog slechts een klein aantal van deze 
kenmerken systematisch onderzocht (met name de 
differentiatie door Jungbluth), maar duidelijk is dat 
ze gevolgen kunnen hebben voor de leerprestaties van 
kinderen, afkomstig uit verschillende milieus. Dit on
derzoek is echter zo mogelijk nog moeilijker omdat 
men achter allerlei informele en alledaagse gedragin
gen en hun gevolgen probeert te komen, die echter 
door hun aard moeilijk te meten zijn. Het is daarom 
zeker nog te vroeg voor definitieve conclusies. Toch 
lijkt het er op dat het volledig aanpassen van het on
derwijsleerproces aan het klaarblijkelijke leerniveau 
van iedere afzonderlijke leerling (en dus ver doorge
voerde vorm van niveau-differentiatie) niet bijdraagt 
tot een vermindering van de ongelijkheid van leer
prestaties. Integendeel, de resultaten tot nu toe lijken 
erop te wijzen dat dit eerder bijdraagt tot het verder uit 
elkaar groeien van de leerprestaties van leerlingen uit 
verschillende sociale milieus. 
Omdat velen menen dat differentiatie juist heilzaam 
zal werken, worden deze onderzoeksresultaten vaak 
heftig bestreden, wat door de complexiteit van dit on
derzoek niet moeilijk is. Daar komt ook in dit geval 
weer bij dat de effecten van kenmerken van die onder
wijs-leerprocessen weer kunnen verschillen, afhanke
lijk van de overige kenmerken van de school. 

Erfelijke intelligentie 
Hoewel deze mogelijke oorzaak in geen der omstreden 
studies centraal staat, speelt de onzekerheid omtrent 
deze oorzaak op de achtergrond steeds mee. De stand 
van het onderzoek rond de mate van erfelijkheid van 
intelligentie is nogal dubbelzinnig. Enerzijds is het on
juist te beweren dat intelligentie uitsluitend of in 
hoofdzaak door een (nog steeds onbekende) genensa
menstelling wordt bepaald. Anderzijds kan men ook 
niet beweren dat de genensamenstelling geen enkele 
rol speelt en dat alle leerprestatieverschillen uitslui
tend door de omgeving worden bepaald. Op dit mo
ment (en dat zal stellig nog geruime tijd zo blijven) is 
het echter onmogelijk vast te stellen wat het relatieve 
belang van beide oorzaken is. Dit komt omdat niet 
precies duidelijk is wat met intelligentie, omgeving en 
erfelijkheid bedoeld wordt en hoe die onafhankelijk 
van elkaar gemeten kunnen worden. Dit leidt ertoe dat 
de ideologische tegenstellingen hier vrij baan hebben, 
wat heeft geleid tot allerlei heftige verwijten over en 
weer. 

Enkele voorlopige conclusies 
Wat is nu het antwoord op de vraag of de ongelijkheid 
van onderwijskansen verminderd kan worden? Uit 
een groot aantal vergelijkende studies is onomstotelijk 
komen vast te staan dat ongelijke onderwijskansen 
kunnen veranderen, hoewel niet altijd in de gewenste 
richting . De ongelijkheid in onderwijskansen van jon
gens en meisjes nam de laatste dertig jaar snel af, even
als het verschil in kansen van plattelands- en stads kin-

deren . Het is dus niet zo dat ongelijke onderwijskan
sen een 'natuurlijk', onveranderbaar gegeven vor
men. Tegelijkertijd bleef de ongelijkheid in onder
wijskansen tussen kinderen uit verschillende sociale 
milieus onverminderd groot. De winst in het terug
dringen van onderwijs-ongelijkheid tussen sociale mi
lieus bij de entree en in het voortgezet onderwijs ging 
verloren door het toenemende belang van het sociaal 
milieu voor het leveren van leerprestaties in de basis
school. 

Het hier gegeven overzicht van de oorzaken van ver
schillen in leerprestaties (die op hun beurt de belang
rijkste oorzaak zijn van ongelijke onderwijskansen) is 
een goed hulpmiddel voor de beantwoording van de 
vraag of deze ongelijke onderwijskansen met onder
wijsrnaatregelen doelbewust veranderd kunnen wor
den. Tegelijkertijd kunnen wij de omstreden en soms 
tegenstrijdige studies, die in de inleiding vermeld wer
den, beter beoordelen. 
School- en curriculum-kenmerken blijken in dit over
zicht slechts één van de vele oorzaken van ongelijke 
leerprestaties. Het merendeel van de oorzaken ligt bui
ten de school en het onderwijs. Ook zijn deze schooI
en curriculum-kenmerken niet de krachtigste oorzaak 
gebleken . Wanneer Slaven burg (1986) dus vindt dat de 
eerste resultaten van het Rotterdamse stimule
ringsproject tegenvielen, ligt dit niet zozeer aan het 
project zelf maar aan de extreem hoge eisen van de ini
tiatiefnemers; dat wil zeggen, de leerlingen die aan dit 
project deelnamen moesten even hoog presteren als de 
gemiddelde Nederlandse leerling. Deze hoog gestelde 
verwachting van de initiatiefnemers is gebaseerd op de 
onjuiste veronderstelling dat de belangrijkste oorza
ken van ongelijke leerprestaties binnen de schoollig
gen. De resultaten van het Rotterdamse stimule
ringsprojeet vallen dus niet tegen, ze liggen in de lijn 
van wat men, gezien de uiteenlopende oorzaken van 
ongelijke leerprestaties, redelijkerwijs mocht ver
wachten. Wat dat betreft wijkt het eerste Rotterdamse 
resultaat dus niet sterk af van de resultaten van het 
Amsterdamse stimuleringsproject (voorzover die con
troleerbaar en betrouwbaar zijn) en die van het 
GEON-project (in feite het interessantste stimule
ringsproject van Nederland (Stokking en De Vries, 
1981». Kortom, de resultaten die Slavenburg rappor
teerde over het Rotterdamse stimuleringsproject zijn 
dus geen reden om het streven naar een meer gelijke 
verdeling van onderwijskansen op te geven. Ze on
derstrepen slechts de gevaren van utopische verwach
tingen. 
De lange lijst van oorzaken van ongelijke leerpresta
ties maakt het tegelijkertijd moeilijk om goed en één
duidig de effecten van schoolkenmerken op het ont
staan van ongelijke leerprestaties te meten. De onder
linge verwevenheid van processen binnen en buiten de 
school en de noodzakelijke combinatie van de ver
schillende meetniveaus (individu, gezin, klas, school, 
buurt) maakt deze meting niet gemakkelijk. Op dit 
punt is de onderzoeks-technische ontwikkeling veel 
verder dan de rechtstreekse observatie in de school, sa
mengevat in een treffende anekdote, een overzichtelij-
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ke tabel en goed gekozen citaat uit een manifest. De 
noodzakelijke gecompliceerde meet-procedures bren
gen een verhoogde kans met zich mee dat er ernstige 
fouten gemaakt worden die de resultaten, ongeacht de 
uitkomst, onbruikbaar maken. Ze brengen ook met 
zich mee dat er een voor buitenstaanders niet te volgen 
debat kan ontstaan over voor- en nadelen van de geko
zen procedures en de mogelijke gevolgen voor de uit
komsten. Men behoeft zich daardoor niet in de war te 
laten brengen. Een dergelijk debat is niet het gevolg 
van slecht onderzoek, maar van de onderlinge verwe
venheid van de vele oorzaken van ongelijke leerpresta
ties en de gecompliceerdheid van de 'ontrafeling'. 
De bezwaren, die bijvoorbeeld Soutendijk (1986) in de 
meeste gevallen naar voren brengt, zijn bij nader in
zien niet zo groot en zijn vaak ook al eerder door de 
bekritiseerde auteurs onderkend. Wij zullen in de toe
komst nog wel meer van dit soort methodische discus
sies krijgen, bij voorbeeld over de verschillen in onder
wijsresultaten in het openbaar en het bijzonder onder
wijs. Om dit soort verschillen goed vast te stellen te
midden van zovele andere oorzaken is niet eenvoudig. 
Tenslotte leert de lange lijst van oorzaken ons dat er 
geen Haarlemmerolie tegen de ongelijke onderwijs
kansen bestaat. Geen van de in het verleden gepropa
geerde middelen bleken volledig succesvol. Ook bleek 
de tegenstelling tussen de aangeprezen en verworpen 
middelen (bij voorbeeld progressief en traditioneel 
onderwijs) lang niet zo absoluut of duidelijk als de an
tagonisten meenden. Met name de studie van Meynen 
(1984) laat dit mooi zien. De scholen bleken niet uiteen 
te vallen in 'progressieve' scholen en 'conservatieve' 
scholen. Hij vond in de stad Groningen wel vier 
curriculum-types in de lagere school; bovendien voor 
de bovenbouw nog eens andere dan voor de onder
bouw. Elk van deze typen had zijn eigen voor- en na
delen op het punt van leerprestaties, waarbij sommige 
typen effectiever leken dan andere. Uitkomst van het 
onderzoek was dus niet dat slechts één type (bij voor
beeld het traditioneel onderwijs) het beste was. Zo 
simpel is de werkelijkheid niet. Hooguit zou er uit 
kunnen worden afgeleid dat die curricula nog het 
meest effectief zijn die het beste van beide werelden 
weten te combineren (namelijk vernieuwing van het 
onderwijs en aansluiting bij de ervaringen van de leer-

Rectificatie 

In het artikel 'De PvdA: een natuurlijke regeringspartij in het 
Zuiden?' van P.W. Tops, dat in het juninummer van SenDis 
gepubliceerd, zijn in tabel 2 op pagina 177 de kopjes verwis
seld: de tweede kolom geeft de wethouders 'te veel' aan, ter
wijl in de derde kolom de wethouders 'te weinig' zijn vermeld 
en niet omgekeerd, zoals was afgedrukt. 
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Iingen, met gelijktijdig vasthouden van de prestatie
eisen in de belangrijkste vakken). 
De resultaten van de studie van Meynen laten dus zien 
dat ongelijke leerprestaties gedeeltelijk via de inrich
ting van het curriculum te beïnvloeden zijn . Alleen fa
natieke aanhangers van één bepaald curriculum kun
nen door Meynens resultaat ontmoedigd worden. 
Hetzelfde geldt voor Jungbluths studies (1985). Alleen 
aanhangers van een ver doorgevoerde differentiatie 
kunnen zich door Jungbluths studies ontmoedigd voe
len. Hij laat immers zien dat, naast vele andere oorza
ken, een ver doorgevoerde differentiatie kan leiden tot 
het hanteren van verschillende prestatie-eisen voor 
verschillende leerlingen. Dit laatste kan vervolgens de 
ongelijke onderwijskansen versterken. Ook hier geldt 
dus dat een bepaalde onderwijsmethode (in dit geval 
individuele differentiatie), bedoeld om leerlingen be
ter op te vangen en zo tot betere prestaties te brengen, 
ook een negatieve zijde heeft. Dat is geen schokkende 
constatering, die zou moeten leiden tot het staken van 
het bestrijden van ongelijke onderwijskansen. Het be
tekent alleen dat wij nuchter moeten blijven. 
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Het Antillen dilemma 
Herwaardering van een dekolonisatieproces 

In juni 1981 bracht de PvdA-commissie Nederlandse 
Antillen een rapport uit getiteld: 'Visie van de PvdA 
op de toekomst van het Koninkrijk '. Dif rapport bete
kende een, zij het in voorzichtige bewoordingen 
gestelde, fundamentele politieke koerswending. Toe
komstige onafhankelijkheid van het overzeese rijks
deel bleef een belangrijke doelstelling, maar eenzijdi
ge oplegging daarvan werd afgewezen. Onafhanke
lijkheid werd gekoppeld aan het zelfbeschikkingsrecht 
en was, zo stelde het partijbestuur in zijn standpuntbe
paling over dit rapport, 'een zaak van beide landen 
van het Koninkrijk'. 
Tot die tijd was onafhankelijkheid voor de PvdA een 
vrijwel onaantastbaar gegeven: de restanten van het 
koloniale verleden dienden zo snel mogelijk te worden 
opgeruimd. In Suriname werd in november 1975 de 
Nederlandse driekleur gestreken onder gelijktijdige 
ter beschikkingstelling van een aanzienlijk bedrag aan 
ontwikkelingshulp (2.3 miljard gulden). Ook de onaf
hankelijkheid van de Antillen zou desnoods per tele
gram worden toegezonden. In het politieke denken 
van de jaren zeventig was de ex-kolonie per definitie 
op weg naar de volledige onafhankelijkheid . Voor een 
meer genuanceerde benadering bestond geen politiek 
draagvlak . Het pleiten voor een andere situatie dan 
volledige onafhankelijkheid stond veel velen gelijk 
aan een verkapte vorm van koloniaal denken. Ook 
diegenen die vanuit de Antillen zelf om een meer ge
nuanceerde benadering vroegen, werden met nauwe
lijks verholen verbazing bekeken. 
Intussen gingen de maatschappelijke ontwikkelingen 
in de Antillen hun eigen gang. Het in 1954 tot stand ge
komen Statuut verleende het gebied een autonome po
sitie binnen het Koninkrijk der Nederlanden. De An
tillen werden een gelijkwaardige partner van het Euro
pese moederland in een structuur, die uitdrukkelijk 
niet was bedoeld als een aanloop voor onafhankelijk
heid. 1 Het politieke leven op de Antillen kwam tot 
bloei. De directe Nederlandse invloed op het bestuur 
verdween gaandeweg terwijl het ambtenarenapparaat 
steeds meer werd bezet door veelal goed opgeleide An
tillianen. 
Economisch gezien ging het de Antillen in de jaren zes
tig en zeventig voor de wind. De grote olieraffinaderij
en op Curaçao en Aruba zorgden voor een aanzienlij
ke welvaart. Verlies aan arbeidsplaatsen door auto
matisering kon op Aruba worden gecompenseerd 
door de snelle toename van het toerisme, terwijl op 
Curaçao de financiële off-shore sector zorgde voor 
zeer aanzienlijke overheidsinkomsten. St. Maarten 
werd het modieuze Mekka voor gegoede Amerikanen. 
De Antilliaanse gulden was een zeer stabiele munteen
heid en de handelsbalans vertoonde langjarige over-

schotten. Alhoewel de Antillen er objectief gezien 
aanzienlijk beter voorstonden dan vele andere staten 
die de sprong naar de onafhankelijkheid waagden2 , 

kenmerkte het beleid van de diverse Antilliaanse rege
ringen zich op dit punt door grote terughoudendheid. 
Steevast werden Nederlandse suggesties op dit punt 
beleefd afgewezen met het argument dat de tijd nog 
niet rijp was en men zich bovendien vanuit Den Haag 
niet moest bemoeien met de binnenlandse aangelegen
heden van de Antillen . Sommigen zoals Verton zeiden 
het nog wat directer. 3 Deze stelde dat het opdringen 
van onafhankelijkheid niets meer of minder zou beteke
nen dan de laatste koloniale daad van het moederland. 
Thans lijkt de onafhankelijkheid van de Antillen ver
der weg dan ooit. Slechts Aruba heeft zich laten verlei
den bij de invoering van de Status Aparte à contre
coeur de onafhankelijkheidsdatum van 1996 te accep
teren; een wat oneigenlijke koppeling die thans reeds 
door de Arubanen wordt aangevochten. 4 

Het beeld is complex en voor velen in de PvdA zelfs 
weinig begrijpelijk. Ondanks alle goede voornemens , 
ondanks grootschalige ontwikkelingshulp wil het 
maar niet lukken de laatste resten van ons koloniale 
bezit kwijt te raken. De kloof tussen idealisme en wer
kelijkheid wordt steeds groter. Er is daarom alle reden 
voor een politieke heroriëntatie, voortbouwend op ge
noemde nota uit 1981. 
Ik behandel hierna enkele thema's die voor een goede 
beeldvorming noodzakelijk zijn. In de eerste plaats 
wordt nader ingegaan op het streven naar autonomie 
en onafhankelijkheid in de Caraibische samenlevin
gen waarmee wij te maken hebben, vervolgens wordt 
het begrip 'afhankelijkheid' nog eens nader onder de 
loep genomen, en tenslotte wordt ingegaan op de wen
selijkheid het bestaande Statuut te bezien als basis 
voor een permanent politiek en sociaal-economisch 
'partnership' . 

Kolonialisme en autonomie 
Het streven naar autonomie kent een lange traditie in 
de Caraibisch regio. Het hangt samen met het feit dat 
politieke en sociale ontwikkelingen in dit gebied voor
namelijk eilandelijk gericht zijn: men identificeert 
zich met het eiland waar men woont, met de kleine sa
menleving waarin men functioneert en men wenst ook 
een duidelijke zeggenschap in eigen zaken. Gedurende 
eeuwen vormden de Caraibische eilanden de achter
tuin van de Europese koloniale mogendheden en ver
vulden een belangrijke economische functie bij de 
produktie van tropische gewassen. Na het verval van 
de plantage-economie en de slavenhandel werden zij 
vaak de zorgenkinderen van de respectievelijke moe
derlanden. 

Chris van Krimpen 
Oud-lid van de Eerste 
voor de PvdA; secretaris 
de PvdA-commissie Neder
landse Antillen/ Aruba. 
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Contacten tussen de eilanden waren moeilijk en infre
quent; de afstanden vaak groot en de handelsbetrek
kingen gering. Het streven naar autonomie in deze 
geïsoleerde samenlevingen richtte zich aanvankelijk 
vooral op het veilig stellen van de voorrechten van de 
heersende, voornamelijk blanke, elites. Op de door 
Engeland bestuurde eilanden ontstonden al heel snel 
zogenaamde West Indian Assemblies, voor het eerst 
op Barbados (1639), en later ook op een zestal andere 
eilanden. Het lidmaatschap van deze instellingen was 
voornamelijk voorbehouden aan de landeigenaren. 
De representativiteit was dan ook zeer gering. 
De afschaffing van de slavenhandel in 1807 door de 
Engelse regering, wekte in deze vertegenwoordigingen 
veel weerstand. In Jamaica ontstond zelfs als gevolg 
van de voortdurende strubbelingen met het Engelse 
bestuur een politiek streven naar onafhankelijkheid 
van Engeland. 
In 1865 brak in Jamaica een opstand uit onder de ne
gerbevolking die bekend werd als de 'Morand Bay Re
bellion' . Droogte, hoge voedselprijzen en uitbuiting 
op de plantages hadden de zwarte bevolking tot wan
hoop gebracht. Aanvankelijk vreedzame protesten 
liepen uit op gewelddadigheden die door de blanke 
machthebbers wreed werden onderdrukt. De Engelsen 
die achteraf hun eigen gouverneur en de blanke landei
genaren verantwoordelijk hielden voor de gebeurte
nissen, grepen de opstand aan om zich te ontdoen van 
de lokale Assemblies. Vanaf 1876 werden de meeste 
eilanden op grond van een Imperial Act bestuurd door 
geheel door de Engelse Kroon benoemde vertegen
woordigingen. Slechts de Bahama's, Bermuda en Bar
bados, waar de raciale tegenstellingen minder ernstig 
waren, behielden hun oude constituties. 
De ontwikkeling van de Franse Caraïbische koloniën 
is een totaal andere geweest. Na een kortstondige eu
forie tijdens de Franse revolutie, werd in 1815 in 
Frankrijk de absolute monarchie hersteld. De Frans
Caraibische eilanden werden kroondomeinen. In 1848 
werd de slavernij afgeschaft en verkregen alle vrijgela
ten mannelijke slaven kiesrecht. Dit werd evenwel 
weer bij de macht overname van Napoleon JIl in 1852 
afgeschaft, waarna de eilanden door gouverneurs wer
den bestuurd, die vrijwel onbeperkte bevoegdheden 
bezaten. Het ontstaan van de Derde Republiek in 1871 
bracht opnieuw grote veranderingen. Algemeen kies
recht voor mannen werd ingevoerd en de Franse eilan
den kregen een vertegenwoordiging in de Franse Na
tionale Vergadering . Vanaf dat moment ontstond de 
politiek van assimilatie die ervan uitging dat alle bur
gers van de koloniën Franse burgers waren met dezelf
de rechten als die in het moederland. Uitgangspunt 
was de vermeende superioriteit van de Franse cultuur: 
voor een eigen culturele identiteit bestaan binnen het 
Franse systeem weinig mogelijkheden . 
Vanaf 1634 tot 1792 werden de Nederlandse Antillen 
bestuurd door de West-Indische Compagnie, die ove
rigens onder toezicht stond van de Staten-Generaal in 
Nederland. De door de Compagnie benoemde gouver
neurs bezaten vergaande bevoegdheden. Zij werden 
bijgestaan door een Raad die aanvankelijk slechts 
WIC-functionarissen omvatte, doch later ook in-
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heemse gegoede burgers en vertegenwoordigers van de 
invloedrijke Joodse gemeenschap. De Raad bezat niet 
alleen adviserende bevoegdheden: benoeming of ont
slag van hoge WIC functionarissen door de gouver
neur hadden toestemming van dit lichaam nodig. 
In de periode 1792 tot 1816 vonden veel bestuurlijke 
wijzigingen plaats zonder dat het bestuurlijke patroon 
wezenlijk veranderde . Daarna kwamen de West-In
dische bezittingen onder direct opperbestuur van de 
Koning. Naast de gouverneur werden twee comman
deurs benoemd, een voor Aruba en een voor Bonaire. 
Het bestuur op de Bovenwindse Eilanden werd uitge
oefend door een gouverneur, gezeteld op St. Eusta
tius. Deze gezagsdragers werden bijgestaan door Ko
loniale Raden of Raden van Politie, die slechts advise
rende bevoegdheid hadden. Van een werkelijke volks
vertegenwoordiging was nog geen sprake. 
Bij de belangrijke Grondwetwijziging in 1848 ver
kreeg de Staten-Generaal de wetgevende bevoegdheid 
ten aanzien van de koloniën. Dit betekende een beper
king van de macht van de Koning die tot dan bestuur
de via Koninklijke Besluiten (Regeringsreglementen). 
Het duurde nog enige tijd, voordat de Staten-Gene
raai overging tot bestuurlijke wijzigingen. De be
voegdheden van de Koloniale Raad werden uitgebreid 
met het recht van initiatief, van petitie en met het bud
getrecht. De Raad bleef echter in tegenstelling tot zijn 
tegenhanger in Suriname, een volledig door de gou
verneur benoemd lichaam. De reden hiervoor is niet 
slechts koloniale bekrompenheid. Op Curaçao zetten 
slechts enkelen zich in voor invoering van het kies
recht. In 1863 schreef de Koloniale Raad zelf dat kies
recht 'door niet een, althans door de menigte zeker 
niet, begeerd (werd)'.l 
De roep om invoering van kiesrecht werd evenwel in 
de loop der decennia steeds sterker. Op 23 mei 1893 
zonden 236 ingezetenen van Curaçao een petitie aan 
de Staten-Generaal met het verzoek de kolonie kies
recht toe te kennen. Deze verlangens werden niet met 
groot enthousiasme in Den Haag ontvangen. Ook de 
socialistische afgevaardigde H. van Kol, die bekend 
stond als koloniaal reformist en de West uit eigen 
waarneming kende, was van mening dat toekenning 
van het kiesrecht in de kolonie 'belachelijk' was. 6 Ook 
op Curaçao waren er mensen die vreesden dat invoe
ring van kiesrecht het gevolg zou hebben dat 'reeds 
terstond de feitelij ke overmacht in handen van zwar
ten en kleurlingen zou vallen'. 7 

Werkelijke veranderingen vonden pas plaats in 1936 
toen de Koloniale Raad werd vervangen door de Sta
ten van de Nederlandse Antillen tot stand komen. De
ze semi-volksvertegenwoordiging bestond uit vijftien 
leden van wie tien door middel van een beperkt kies
recht werden gekozen en vijf door de gouverneur be
noemd. Vrouwen kregen alleen passief kiesrecht. In 
die tijd ontstonden ook de eerste politieke partijen. De 
beperking van het kiesrecht was echter nog steeds vrij 
substantieel : van de totaal ongeveer 91.000 inwoners 
in 1937 mochten slechts 2754 personen stemmen: zes 
procent van de totale mannelijke bevolking. Van wer
kelijk democratische verhoudingen was dan ook nog 
geen sprake. Deze zouden pas in 1950 bij de invoering 

va 
De 
va 
M 
de 

De 
De 
ni, 
to 
de 
ge 
la; 
va 
vc 
en 
dE 
w, 
riJ 
IS 
ee 
oe 

N 
kJ 
ni 
gr 
re 
EI 
dl 
Vé 

bl 
gi 
E 
V 
se 
aé 
w 
ti. 
kc 
ge 
bl 
o 
E 
Ie 
Zf 

F: 
ti 
n, 
hl 

D 
h, 
d, 
te 
0 : 

TI 

rr 
h 
d, 
V 
v; 



van de Interimregeling voor de Nederlandse Antillen. 
Deze regeling kende algemeen kiesrecht en een College 
van Algemeen Bestuur (de voorloper van de Raad van 
Ministers) die verantwoording verschuldigd was aan 
de Staten van de Nederlandse Antillen. 

Dekolonisatie in de praktijk 
De Tweede Wereldoorlog vormde de katalysator voor 
nieuwe ideeën en verhoudingen, ook met betrekking 
tot het koloniale vraagstuk. In Augustus 1941 teken
den Winston Churchill en FrankIin D. Roosevelt een 
gemeenschappelijke verklaring ten aanzien van het 
lange termijn beleid van hun landen. In Hoofdstuk 3 
van de Verklaring stelden zij dat zij: 'het recht van elk 
volk erkenden om zijn eigen regeringsvorm te kiezen 
en dat zij tevens souvereine rechten en zelfbestuur wil
den zien teruggegeven aan volkeren aan wie ze met ge
weid waren ontnomen '. 8 Ook de Nederlandse Rege
ring in London sloot zich hierbij aan . Op 6 december 
1942 hield Koninging Wilhelmina namens de regering 
een radiorede waarin zij de overzeese gebieden na de 
oorlog zelfbestuur toezegde. 

Na de oorlog was het met name Engeland dat te maken 
kreeg met een golf van ontwikkelingen in zijn kolo
niën . In 1947 werd India onafuankelijk, een van de 
grootste en tot dan armste landen ter wereld . In de ja
ren vijftig en zestig volgden talloze andere voormalige 
Engelse gebieden. Engeland werd een routinier in het 
dekolonisatieproces dat uitmondde in het ontstaan 
van een Brits Gemenebest, een los samenwerkingsver
band van onafuankelijke staten met de Engelse konin
gin als officiëel staatshoofd . 
Engeland stond in dit proces sterk onder druk van de 
Verenigde Naties . Aanvankelijk streefden de Engel
sen naar een langzame, orderlijke en procesmatige 
aanpak van het vraagstuk. Daar kwam echter vaak 
weinig van terecht. De anti-koloniale gevoelens in die 
tijd waren zo sterk dat sommige landen na een zeer 
korte overgangsperiode onafuankelijk werden. Dit 
gold ook voor koloniën die objectief gezien nog geen 
basis voor onafuankelijkheid bezaten . 
Ook in het Caraibisch gebied ontstonden vooral op de 
Engelse eilanden onafuankelijkheidsbewegingen. Dit 
leidde er toe dat vrijwel al deze eilanden in de jaren 
zestig en zeventig onafuankelijk werden . Slechts de 
Franse eilanden Guadeloupe Martinique en St. Mar
tin , de Nederlandse Antillen, Puerto Rico (USA) en 
nog enkele zeer kleine eilanden bleven verbonden met 
hun voormalige koloniale overheersers. 

De vraag rijst waarom, in tegenstelling tot Engeland, 
het Nederland zoveel moeite kost de Rijksgenoten in 
de West te overtuigen van de noodzaak onafuankelijk 
te worden. Interessant is het feit dat de bestuurlijke 
ontwikkelingen in de Nederlandse en Engelse kolo
niën een vrijwel gelijksoortig proces hebben doorge
maakt. Slechts de laatste stap naar de onafuankelijk
heid is door de Engelse koloniën wel, en door de Ne
derlandse Antillen niet gemaakt. 
Vergelijkenderwijs wordt deze ontwikkeling samenge
vat in de tabel 1. 

Tabel 1. Bestuurlijke wijzigingen in het Caraibisch gebied . 

Gebied Kiesr. Meerd . Algem . Eigen Auto· Onaf· 
principe verkiez. kiesr. Regering nomie hankel. 

Barbados 1950 1958 1961 1966 
British 189 1 1943 1953 1961 1961 1966 
Guiana 
Jamaica 1884 1944 1944 1957 1959 1962 
Ned . 1936 1936 1949 1954 1954 
Antillen 
Trinidad 1884 1944 1945 1959 1961 1962 
Puerto Spaans 191 7 1917 1946 1952 
Rico 
Suriname 1865 1936 1949 1954 1954 1975 
Martinique 1852/187 1 1852 1946 Departements de France 
etc . 

Uit de tabel blijkt dat het dekolonisatieproces voor di
verse eilanden in een volstrekt verschillende richting is 
gegaan. 
(i) De Engelse eilanden zijn vrijwel alle zonder veel 
problemen onafuankelijk geworden na een korte pe
riode van autonomie. 
(ii) De Franse eilanden hebben zich in 1946 unaniem bij 
Frankrijk aangeslote·n als Departements d'Outre Mer. 
Slechts een kleine minderheid van de bevolkingen 
streeft naar onafuankelijkheid. 
(iii) De Nederlandse Antillen zijn in 1954 autonoom 
geworden en willen de bestaande situatie handhaven. 
Er bestaat geen duidelijk onafuankelijkheidsstreven 
onder de bevolking. 
(iv) Puerto Rico is een 'Free and Associated State' van 
de Verenigde Staten met het recht tot secessie. Slechts 
één procent van de bevolking stemde in 1967 voor on
afuankelijkheid . 
Nederland en Engeland hebben beide een duidelijke 
dekolonisatiepolitiek gevoerd. Het verschil is echter 
dat Engeland een beleid ontwikkelde van staatkundige 
veranderingen die vrij automatisch leidden tot onaf
hankelijkheid. Nederland had zichzelf echter 'opge
scheept' met het Statuut dat gericht was op het 
creeëren van een stabiele situatie in het Koninkrijk, 
geen recht van secessie kende en niet eenzijdig door 
Nederland kon worden opgezegd. 
Van belang in dit verband is dat de Nederlandse Antil
len geen sterke onafuankelijkheidsbewegingen ken
den . Onderzoek van Koot geeft aan dat in de periode 
1974-1985 het percentage tegenstanders van onafuan
kelijkheid zelfs nog is gegroeid. 9 

De voordelen van het Statuut 
Het Nederlandse denken over onafhankelijkheid is, in 
het bijzonder in de PvdA, in hoge mate bepaald ge
weest door ideologische overwegingen, waarbij de 
creatie van nationale staten het einddoel was . De ge
volgen daarvan op lange en minder lange termijn voor 
de grote massa van de bevolking speelden daarbij geen 
belangrijke rol. Steeds meer blijkt echter dat dekolo
nisatie en vrijwording van koloniën op zichzelf geen 
vrij en welvarend bestaan in een moderne wereld met 
zich mee brengt. Enerzijds ziet men vaak dat koloniale 
elites na de onafuankelijkheid eenvoudigweg worden 
vervangen door hun inheemse tegenhangers zonder 
dat de invloed en de economische situatie van de be-
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volking wezenlijk verbetert. Anderzijds valt dan wel 
de directe invloed van het oude moederland weg, maar 
blijkt men vervolgens afhankelijk te worden van nieu
we buitenlandse machten, multi-nationale onderne
mingen of internationale instellingen zoals het IMF. 
Wellicht beter dan elders is in de Antillen begrepen dat 
het niet zozeer gaat om de vraag of men onafhankelijk 
wil worden maar om de vraag van wie men in de toe
komst afhankelijk wil zijn. Een dergelijke houding is 
niet onmiddelijk terug te voeren op gebrek aan eigen 
identiteit of zelfvertrouwen. 
In de tweede plaats bestaat op de Antillen geen van het 
volk onafhankelijke elite: een centrale bovenlaag, die 
zich kan identificeren met de 'natie', vervreemd van 
de passieve brede massa van de bevolking. Democratie 
is in de kleine Antilliaanse samenlevingen zeer direct. 
Tussen kiezers en gekozenen bestaan intensieve en 
complexe interactiepatronen. De leden van de maat
schappelijke elites kennen elkaar meestal persoonlijk, 
zijn vaak familie van elkaar en zijn in vele opzichten 
afhankelijk van elkaar. Enerzijds leidt dit soms toruit 
democratisch oogpunt onwenselijke processen zoals 
patronage en politieke benoemingen; anderzijds we
ten de Antilliaanse politici uitstekend wat er onder het 
volk leeft. Zij moeten daarmee, ook om politiek te 
overleven, duidelijk rekening houden. Het doordruk
ken van onafhankelijkheid zonder dat deze wordt ge
dragen door een groot deel van de bevolking, zou voor 
hen dan ook een hachelijke onderneming zijn. 
Welnu, die bevolking lijkt weinig te voelen voor onaf
hankelijkheid en verwacht daar ook geen enkel voor
deel van. In een kiezersonderzoek dat op 22 november 
1985 op Curaçao en Aruba is gehouden werd gevraagd 
naar de mening van de kiezers over de toekomstige 
band van Aruba/Nederlandse Antillen met Neder
land. 
De uitkomsten van dit onderzoek zijn weergegeven in 
tabel 2. 10 

Tabel 2. Kiezersonderzoek 1985 Curaçao en Aruba 

Keuzemogelijkheid Aruba Curaçao 

Bestaande band met 37% 36070 
Nederland handhaven (Statuut) 

Staatkundige zelfstandigheid 10070 12070 

Nauwere banden met Nederland 50070 47070 
(Overzeese provincie) 

Geen mening/antwoord 3070 5070 

Ongeveer dezelfde tendens blijkt uit een steekproef die 
door W.C.J. Koot, eveneens in 1985, werd gehou
den. 11 De conclusie is gewettigd dat de bestaande ban
den met Nederland kennelijk niet als zodanig knellend 
worden ervaren dat de Antilliaan zich voelt aangetast 
in zijn vrijheidszin of eigen identiteit. In die zin heeft 
het Statuut zijn doel bereikt. 

Wat velen in Nederland kennelijk niet zo goed besef-
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fen is dat de Antillen en Aruba weliswaar formeel niet 
onafhankelijk zijn, maar daar feitelijk reeds zeer dicht 
bij komen. De voordelen van de keuze voor formele 
staatkundige zelfstandigheid in vergelijking tot de 
huidige vorm van autonomie binnen het Koninkrijk 
worden als miniem of zelfs negatief ervaren. 
Een rol daarbij speelt dat: 
- de Antillen en Aruba volledig autonoom zijn in bin
nenlandse zaken; ook in buitenlandse zaken spelen zij 
een steeds zelfstandiger rol (eigen vertegenwoordigers 
in Koninkrijksambassades, deelname aan Gemengde 
Commissies, zelfstandig onderhandelen over verdra
gen, etc.) . 
- de eilanden aanzienlijke bedragen, onder zeer gun
stige voorwaarden, aan ontwikkelingshulp ontvan
gen; 
- Antilliaanse Nederlanders ook in Nederland alle 
rechten bezitten die autochtone Nederlanders hebben 
inclusief vrije toegang, sociale voorzieningen en stu
dietoelagen; daarentegen is de vestiging van Europese 
Nederlanders in de Antillen niet vrij en hebben zij pas 
na tien jaar dezelfde rechten als de Antilliaanse 'lands
kinderen' . I 3 

- men geen grote kosten behoeft te maken voor de
fensie. Op deze manier bestaat evenmin het gevaar van 
militaire coups die in de omgeving een lange traditie 
hebben. 
- men bij conflicten en problemen met grote buurlan
den steeds gezamenlijk met de Europese Rijkspartners 
kan optreden. Dit laatste bewees zijn nut bij de over
name van de Shell door Venezuela. 
- er een op Nederlandse leest geschoeide onafhanke
lijke rechtspraak die een der belangrijkste voorwaar
den is voor een stabiel maatschappelijk systeem. 
Het verkrijgen van formele onafhankelijkheid zal een 
groot aantal van deze voordelen teniet doen. Met na
me in een tijd van grote economische problemen is het 
politieke draagvlak voor een dergelijke stap dan ook 
zeer gering. En het valt evenmin te verwachten dat de 
sociaal-economische situatie op korte of middellange 
termijn zodanig zal verbeteren dat dit draagvlak wel 
zal ontstaan. 

De beëindiging van de Koninkrijksbanden met de 
West zal daarnaast nog een geheel ander probleem 
scheppen. Het ontstaan van twee onafhankelijke 
staatjes vlak voor de Venezolaanse kust en de daarme
de gepaard gaande beëindiging van de formele Neder
landse aanwezigheid op de eilanden zullen aanleiding 
geven tot het ontstaan van een machtsvacuüm dat uit
eindelijk slechts door Venezuela kan worden ·opge
vuld. De Benedenwindse eilanden zullen niet alleen 
cultureel en economisch volledig door hun grote na
buur worden gedomineerd, doch ook voor hun defen
sie van dit land afhankelijk worden. De vorming van 
een consortium van landen die de integriteit van het 
grondgebied van de Antillen garandeert lijkt immers 
een vrome wens met een laag realiteitsgehalte. For
meel maakt Venezuela geen aanspraak op de Antillen, 
al bestaan er sterke stromingen in de Venezolaanse pu
blieke opinie die Aruba, Bonaire en Curaçao als delen 
van het Venezolaanse territoir beschouwen. 12 De vol-
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gen de paradox is dan ook niet denkbeeldig: formele 
onafhankelijkheid leidt uiteindelijk tot een nieuwe en 
bedreigender afhankelijkheid. Men ruilt de afhanke
lijkheidsrelatie met het verre Den Haag in voor die met 
het nabije Caracas. Een keuze tussen 'the devil and the 
deep blue sea'. 

Naar een nieuw partnership 
In één opzicht vertoonde het Statuut een fundamente
le onevenwichtigheid, en wel ten aanzien van de staat
kundige verhouding tussen de twee grootste eilanden 
van het gebiedsdeel, Aruba en Curaçao. Niet alleen 
werd de Centrale Regering op Curaçao gevestigd, Cu
raçao had ook een absolute meerderheid in de Staten 
van de Antillen. Dit leidde uiteindelijk tot versterking 
van de al voor de Tweede Wereldoorlog op Aruba ont
stane afscheiding-('separashori')beweging. Het uit
eindelijke resultaat was de realisatie van de zogenaam
de Status Aparte, die op 1 januari 1986 van kracht 
werd. Aan deze Status Aparte, een vanuit de Caraibi
sche optiek een volstrekt begrijpelijke zaak, werd 
door Nederland evenwel de onafhankelijkheidsdatum 
van 1996 gekoppeld. Het is de vraag of wij hier niet te 
maken hebben met een ernstige politiek fout van Ne
derlandse zijde. Dit geldt mutatis mutandis ook voor 
het opdringen van een veel te zwaar aangezet samen
werkingsverband dat dan ook geen lang leven bescho
ren was. 
Toch lijkt het bijeen blijven van de drie Benedenwind
se eilanden binnen één staatsrechtelijk eenheid (in dit 
geval het Statuut) de enige mogelijkheid om te zijner 
tijd nog eens te komen tot de vorming van een politiek 
en wellicht staatkundig verband, dat in het krach
tenspel met zijn grote buren overeind kan blijven. On
afhankelijkheid van Aruba in 1996 maakt een derge
lijke mogelijkheid illusoir. Het politieke streven van 
Nederland zou er dan ook op gericht moeten zijn dat 
Aruba en Curaçao binnen het Koninkrijksverband tot 
nieuwe en effectieve vormen van samenwerking ko
men. 

De Nederlandse dekolonisatiepolitiek, zo luidt mijn 
conclusie, dient langzamerhand op een andere en meer 
reële leest te worden geschoeid. Het is zinloos door te 
gaan de Nederlandse Antillen en Aruba te beschou
wen als ontwikkelingslanden die verkeren in een over
gangsfase naar de onafhankelijkheid. Nederland 
heeft te maken met volwassen samenlevingen, die 
langzamerhand hun eigen identiteit hebben bepaald 
en bezig zijn hun eigen positie binnen het Koninkrijk 
te markeren. De huidige economische samenwer
kingsregelingen leiden geenszins tot onafhankelijk
heid maar veeleer tot verdere sociale en economische 
integratie. 
Ter verduidelijking daarvan nog het volgende. De Ne
derlandse ontwikkelingshulp heeft gezorgd voor een 
goede infrastructuur, zeker als men deze vergelijkt 
met die van de omringende landen. Beweringen als 
zou deze hulp slechts negatief hebben gewerkt zijn on
juist. 14 Ook in de huidige omstandigheden zou Neder
land een positieve rol kunnen spelen. In de eerste 
plaats hebben de recente economische moeilijkheden 

in de West geleid tot het verstrekken van directe begro
tingshulp. De energieke pogingen van de Antilliaanse 
regering om het uit zijn krachten gegroeide ambtena
renapparaat te saneren, verdienen en krijgen waar
schijnlijk aanzienlijke Nederlandse financiele steun. 
In de tweede plaats worden allerlei activiteiten onder
nomen om Nederlandse investeringen in de Antillen 
en Aruba aantrekkelijker te maken, hetgeen ongetwij
feld leidt tot verdere economische banden tussen de 
rijksdelen. 
Ik durf de stelling dan ook aan dat de integratieve ten
densen binnen het Koninkrijk de komende jaren 
- wellicht onbedoeld - mede onder invloed van de 
economische situatie zullen worden verstrekt en zullen 
leiden tot intensievere staatkundige en economische 
relaties tussen de drie partners. Ik voeg daaraan toe 
dat hierbij ook aan Nederlandse zijde grote economi
sche belangen op het spel staan, met name in het kader 
van de economische springplankfunctie van de Antil
len/ Aruba ten opzichte van Zuid-Amerika. 
Nederland zal langzamerhand zijn zendingsdrang 
moeten intomen en accepteren dat het Koninkrijk een 
partnership is, ondanks het verschil in grootte van be
volkingen en grondgebied. De ironie is dat dit in feite 
de bedoeling was van het Statuut van 1954. Nederland 
creëerde in die tijd doelbewust een staatsverband van 
een permanent karakter en is thans daaraan tegenover 
zijn Rijkspartners gebonden. Het eenzijdig verbreken 
van deze band tegen hun expliciete wil is eerst recht een 
koloniale daad. 
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De Partij van de Arbeid en de kleine gemeente 

Het amendement-Ossendrecht, ondersteund door 32 
andere afdelingen uit ongetwijfeld kleine gemeenten, 
kwam vorig jaar, op het verkiezingscongres van de 
PvdA, onverwachts uit de lucht vallen. Het concept
verkiezingsprogramma liet nog geen enkele twijfel be
staan over de gemeentelijke herindeling: conform de 
traditie van de partij diende de streeksgewijze herinde
ling van gemeenten voortvarend te worden voortge
zet. Te kleine gemeenten dienden te worden opgehe
ven. De kracht van het lokaal bestuur zou er wel bij va
ren. Het amendement-Ossendrecht beoogde echter 
iets anders: gemeentelijke herindeling diende alleen 
plaats te vinden wanneer 'gemeenten dit op basis van 
vrijwilligheid wensen of de lande lij ke en provinciale 
overheid op basis van een zorgvuldig onderzoek kun
nen aantonen, dat voor een doelmatiger functioneren 
van (een) gemeente(n) herindeling noodzakelijk is' . 
Cruciaal in deze zinsnede is het gewenste 'zorgvuldige 
onderzoek'. Herindeling vindt namelijk tot op heden 
plaats op grond van algemene criteria, terwijl het ge
brek aan kwaliteit van de afzonderlijke gemeenten 
nooit op grond van 'zorgvuldig onderzoek' wordt 
aangetoond. 
Het is begrijpelijk dat de Tweede-Kamerfractie van de 
PvdA enige moeite heeft gehad om het veranderde 
partijstandpunt in haar beleid te integreren. Niettemin 
is een dappere, zij het niet geheel eenduidige poging 
gedaan om tot een nieuw standpunt te geraken. Het 
blad Lokaal Bestuur (februari 1987) maakte daarvan 
reeds melding. In dit artikel wil ik graag nader op deze 
beleidswijziging ingaan, mede in het licht van recent 
onderzoek naar de bestuurskracht van kleine gemeen
ten. I Overigens is het goed om het herindelingsstand
punt van de PvdA niet los te zien van de plaats van het 
lokaal bestuur binnen de sociaal-democratie. Afslui
tend wil ik daaraan - zonder diepgravendheid na te 
streven - enkele woorden wijden. 

Gemeentelijke herindeling en het getalscriterium 
Gemeentelijke herindeling en het opheffen van (veelal 
kleine) gemeenten is al zo oud als de Gemeentewet van 
1851. Daar waar vanwege maatschappelijke schaal
vergroting en vanwege de toegenomen overheidstaak 
problemen werden ervaren met het functioneren van 
gemeenten werd herindeling zinvol geacht. Meestal 
ging het daarbij om 'annexaties' van kleine randge
meenten door sterk groeiende gemeenten. Soms na ja
renlange strijd, soms met een pennestreek - zoals vele 
kleine gemeenten in de Tweede Wereldoorlog over
kwam toen secretaris-generaal Frederiks van Binnen
landse Zaken de hem geboden gelegenheid aangreep 
om vele oude annexatieplannen krachtdadig in beleid 
om te zetten. 

236 

Sedert de jaren zestig is een proces van systematische 
streeksgewijze herindeling op gang gekomen, waarbij 
niet zozeer het belang van een grote nabuurgemeente 
een rol speelde, als wel de bestuurskracht van het lo
kaal bestuur in zijn algemeenheid. 2 Kleine gemeenten 
werden niet langer voldoende bestuurskrachtig geacht 
om in de veranderende tijden naar behoren te kunnen 
functioneren. De taken van de gemeenten breidden 
zich drastisch uit en, gelet op ons uniforme wettelijke 
systeem, werden alle gemeenten geacht de nieuwe ta
ken uit te voeren . Bovendien stond het gehele open
baar bestuur een reorganisatie te wachten, waarin 
'sterke' gemeenten een eerste vereiste waren. (In deze 
sfeer vergat men wel eens dat de problemen die kleine 
gemeenten hebben op te vangen, ook van een heel an
dere aard zijn dan die van de grotere gemeenten.) 
Zoals bekend is van die bestuurlijke reorganisatie bar 
weinig terecht gekomen. Gewesten, streekgemeenten, 
mini-provincies, complementair bestuur, negatieve 
lijsten en dergelijke verwijzen inmiddels alle naar een 
ver verleden. Geen van de genoemde plannen zijn wer
kelijkheid geworden. Anders verging het de streeksge
wijze gemeentelijke herindeling. In de jaren zeventig 
nog een onderdeel van een meer omvattend reorgani
satie-beleid bleef de herindeling nagenoeg als enig in
strument ter versterking van het lokaal bestuur over. 
Op systematische wijze werd Nederland streeksgewijs 
aangevat: nieuwe plannen voor gemeentelijke indeling 
werden ontwikkeld en - na veel discussie - meestal 
uitgevoerd. Uitgangspunt was daarbij dat te kleine ge
meenten dienden te worden opgeheven. De vraag wat 
als te klein moest worden aangemerkt werd in elk 
tijdsgewricht anders beantwoord. In de jaren vijftig 
ging het nog om tweeduizend inwoners, minister Beer
nink sprak al over achtduizend inwoners als noodza
kelijk minimum en de ministers De Gaay Fortman en 
Wiegel introduceerden de grens van tienduizend inwo
ners die lange tijd zo'n onaantastbare positie heeft in
genomen in vele provinciale nota's. Recentelijk heeft 
staatssecretaris De Graaff-Nauta van Binnenlandse 
Zaken gekozen voor een kleiner minimuminwonertal. 
Het kiezen van een ondergrens ging overigens nooit 
gepaard met een argumentatie die langer dan twee re
gels besloeg. 
Dit laatste is niet zo verwonderlijk, aangezien onvol
doende bekend was over de bestuurskracht van ge
meenten om tot een gemotiveerde ondergrens te ko
men. Zelfs was onvoldoende bekend om te motiveren 
dat er binnen de bestaande gemeenten een ondergrens 
bestond. In dit licht was het niet verwonderlijk dat het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken enkele jaren gele
den aan de universiteiten van Leiden en Amsterdam 
een opdracht verstrekte om op zoek te gaan naar het 
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minimuminwonertal voor gemeenten. Frappant is wel 
dat deze opdracht werd gegeven nadat reeds jaren be
toogd was dat bekend was waar die ondergrens lag. Zo 
zijn vele gemeenten opgeheven met als enige argumen
tatie dat ze beneden het minimum lagen en zo zijn ook 
vele plannen die momenteel 'in procedure' zijn, geba
seerd op de stelling dat gemeenten beneden de tiendui
zend inwoners te klein zijn. 

Onderzoek naar bestuurskracht van kleine gemeenten 
Indien men wil aantonen dat gemeenten onvoldoende 
bestuurskracht bezitten zal men niet kunnen volstaan 
met bijvoorbeeld het inventariseren van de aanwezige 
deskundigheid op de gemeentesecretarie.3 Men zal 
moeten onderzoeken in welke mate gemeenten in staat 
zijn hun taken te behartigen, hun problemen op te los
sen en te voorzien in lokale (en centrale) behoeften. 
Deze constatering lijkt overbodig doch is dat aller
minst aangezien men vaak geneigd is te vergeten dat de 
problemen waarvoor gemeenten zijn gesteld , zo ver
schillend zijn . 
In het kader van het Leids/ Amsterdamse onderzoek is 
de taakbehartiging in dertig kleinere gemeenten (va
riërend van vierduizend inwoners tot vijfendertigdui
zend inwoners) onderzocht. Het onderzoek omvatte 
de realisatie van nieuwbouwplannen, de uitvoering 
van de WWV, de aanleg en het beheer van accommo
daties voor buitensporten, het onderhoud van het 
openbaar groen, het beheer van het landelijk gebied en 
het zorgdragen voor de brandweer. Wie de resultaten 
van het onderzoek overziet, moet wel tot de conclusie 
komen dat de overheersende aandacht voor het inwo
nertal bij gemeentelijke herindeling onterecht is . Het 
getalscriterium wordt niet door de feiten ondersteund. 
Zo blijkt ten eerste dat vele andere factoren (randste
delijkheid, mate van meerkernigheid, centrumfunc
tie) van de gemeente een zeker even grote invloed heb
ben op de bestuurskracht van gemeenten. De beteke
nis van de gemeentegrootte voor de bestuurskracht 
wordt overigens niet alleen overschat, de relatie tussen 
de gemeentegrootte en de verschillende aspecten van 
bestuurskracht is ook niet erg eenduidig. In bepaalde 
opzichten doen grotere gemeenten het 'beter' , in ande
re opzichten daarentegen 'slechter'. Zo kan bijvoor
beeld worden geconstateerd dat grotere gemeenten bij 
de WWV-uitvoering langzamer werken, dat de kosten 
van de brandweer in grotere gemeenten hoger zijn, dat 
grotere gemeenten minder vaak over bestem
mingsplannen voor het buitengebied beschikken en 
dat in het algemeen de invloed van de politieke orga
nen geringer is naarmate de gemeente groter is (dus ge
ringer is in een gemeente van vijfendertigduizend in
woners dan in een gemeente van vijfduizend inwo
ners!). 
Zonder verder op de resultaten van deze studie in te 
willen gaan is duidelijk dat de stelling dat 'groter ook 
beter is' niet valt te bewijzen, dat het hanteren van een 
getalscriterium dus onjuist is en dat, daarmee in sa
menhang, een minimuminwonertal voorzover het om 
de onderzochte 'range' van gemeenten gaat, niet is aan 
te geven. De onderzoekers constateren zelfs dat er 
even weinig grond is voor het opheffen van alle meer-

kernige gemeenten als voor het opheffen van alle klei
ne gemeenten. Centraal staat in hun gedachtengang 
dat er geen algemeen geldend criterium is aan te geven 
op grond waarvan herindelingsplannen kunnen wor
den opgesteld. 
Deze conclusies zijn niet zonder betekenis voor het 
herindelingsbeleid . Het moet duidelijk zijn dat het on
derzoek niet heeft aangetoond (en ook niet kon aanto
nen aangezien het hier om een normatieve vraag gaat) 
dat alle gemeenten voldoende bestuurskrachtig zijn. 
Zo is het voortgaan met gemeentelijke herindeling 
even denkbaar als het ermee stoppen. Indien met het 
eerste overweegt, heeft het genoemde onderzoek het 
beleid er niet eenvoudiger op gemaakt. Een onder
scheidend criterium voor voldoende en onvoldoende 
bestuurskrachtig blijkt niet te bestaan. Indien men er 
immers niet vanuit kan gaan dat groter in principe be
ter betekent en men er bijvoorbeeld evenmin vanuit 
kan gaan dat alle meerkernige gemeenten slechter 
functioneren dan alle eenkernige gemeenten, zal men 
niet zonder een concreet ('zorgvuldig') onderzoek ter 
plekke kunnen volstaan. 

Knelpuntenbenadering 
Het genoemde onderzoek naar de bestuurskracht van 
kleine gemeenten sluit goed aan bij een wending in het 
herindelingsbeleid zoals die zich in de laatste jaren be
gint afte tekenen. Reeds lange tijd bestond twijfel aan 
de noodzaak van de systematische streeksgewijze ge
meentelijke herindeling op basis van een getalscrite
rium - bovenal bij de betrokken gemeenten. Immer 
brachten deze met onverminderde kracht naar voren 
dat er geen reden tot klagen was. Het systeem werkte 
echter zo dat de bewijslast bij de betrokken gemeenten 
werd gelegd, terwijl het ook in dit kader toch redelijk 
zou zijn geweest als de bewijslast bij degene zou heb
ben gelegen die meende dat de bestuurskracht door 
opheffing van de betrokken gemeenten zou worden 
vergroot. De lokale protesten hadden derhalve geen 
directe en lange tijd ook geen indirecte gevolgen. 
De twijfel aan de zin van gemeentelijke herindeling op 
basis van een getalscriterium kreeg in het laatste de
cennium echter een algemener karakter en niet het 
minst door de verschillende evaluatiestudies die in dit 
verband zijn verricht. Deze studies bleken namelijk 
geen van alle, en zeker niet in combinatie, een overtui
gend bewijs te leveren voor de juistheid van het herin
delingsbeleid. Herindeling bleek wel aanleiding te ge
ven tot enkele veranderingen, soms in positieve, soms 
in negatieve zin (financieel bijvoorbeeld), maar het 
overheersende beeld was toch één van stabiliteit. De 
herindelingsoperatie bracht in de regel veel minder 
verandering in gemeentelijk functioneren dan men 
verwachtte. De voordelen van streeksgewijze herinde
ling waren in ieder geval niet bewezen.4 

Zo groeide onder invloed van evaluatiestudies de twij
fel over de noodzaak van herindeling, over de aanna
me dat alle kleine gemeenten onvoldoende bestuurs
krachtig zouden zijn en over de grofmazigheid van het 
herindelingsinstrument. Pleidooien voor een zogehe
ten 'knelpuntenbenadering' werden steeds vaker ge
hoord. Een dergelijke benadering houdt in dat herin-
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d~ling (of een andere vorm van bestuurlijke reorgani
satie) alleen noodzakelijk (en geoorloofd) is, als een 
bij onderzoek gebleken gebrek aan bestuurskracht een 
knelpunt vormt voor de taak behartiging op lokaal ni
veau. Een dergelijke benadering sluit ook veel beter 
aan bij de resultaten van het Leids/ Amsterdamse on
derzoek. Het onderzoek toonde immers aan dat niet in 
algemene zin kan worden vastgesteld welke gemeenten 
wel en welke gemeenten niet voldoende bestuurskrach
tig zijn. Om een gebrek aan bestuurskracht te kunnen 
aantonen zal men zich niet kunnen baseren op algeme
ne wetmatigheden, maar op een concreet onderzoek 
naar knelpunten ten aanzien van de bestuurskracht 
van de desbetreffende gemeenten. 
Het CDA met zijn directe banden met het lokaal 
bestuur (en vooral met de kleinere gemeenten) zat 
reeds langer op de lijn van een knelpuntenbenadering 
(alleen opheffen bij gebleken gebrek aan bestuurs
kracht). De VVD lijkt nog steeds te kiezen voor een 
streeksgewijze herindeling op basis van het getalscrite
rium ('te klein' moet worden opgeheven). Het is nu 
juist het amendement-Ossendrecht dat de PvdA op de 
lijn van de knelpuntenbenadering bracht. Het vroeg 
immers om een 'zorgvuldig onderzoek' dat moest aan
tonen dat herindeling voor een doelmatiger functione
ren van een gemeente of van meerdere gemeenten 
noodzakelijk was. Het amendement mag op het eerste 
gezicht voor de niet-ingewijde minder belangrijk lij
ken, ik hoop met het voorgaande duidelijk te hebben 
gemaakt dat die indruk onterecht is. Het amendement 
betekent een: belangrijke wending, zo niet een wijzi
ging van het beleid van de PvdA met honderdtachtig 
graden. 

De Tweede-Kamerfractie van de PvdA in de proble
men 
Dat het hier om een essentiële wending van het beleid 
ging, werd de Kamerfractie van de PvdA, zo ze het 
nog niet beseft mocht hebben, reeds spoedig duidelijk. 
In de Kamer werd zij door andere fracties met bijna 
sardonisch genoegen op de onverenigbaarheid van het 
nieuwe programma met de reeds lang beleden stand
punten gewezen. Voor iemand als Stoffelen was het 
ook niet eenvoudig om na jaren staande te hebben ge
houden dat al die kleine gemeenten een te geringe 
bestuurskracht hadden, zich tot de knelpuntenbena
dering te bekeren. De fractie ging dan ook in langdurig 
conclaaf, en kwam in oktober j.l. met een notitie over 
het in de toekomst te voeren beleid ten aanzien van 
wetsontwerpen voor gemeentelijke herindeling. 
De notitie vormde de neerslag van een onduidelijk en 
ook niet geheel consistent compromis. s Zo vermeldt 
de notitie enkele malen dat een ander amendement, 
dat beoogde geheel te stoppen met het herindelen van 
gemeenten, het in het congres niet heeft gehaald. 
'Voortzetting gemeentelijke herindeling is (derhalve) 
geboden', constateert de fractie opgelucht. En aan het 
feit dat volgens het verkiezingsprogramma het doel
matig functioneren van gemeenten centraal moet 
staan, ontleent de fractie het standpunt dat het dus 
niet gaat om een incidentele hap-snap-benadering, 
maar ook streeksgewijze herindeling. Omdat de moti-
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vatie voor herindeling weinig te maken heeft met de 
al omvattendheid van het beleid, laat staan met de 
vraag of herindeling streeksgewijs moet plaatsvinden, 
herschreef de fractie op deze wijze het verkiezingspro
gramma op weinig subtiele wijze in haar richting. 
Streeksgewijze herindeling moest derhalve worden 
voortgezet. 
Op zichzelf is deze uitspraak niet in strijd met de keuze 
van de beoogde knelpunten benadering. Men kan im
mers streeksgewijs onderzoek opzetten naar aanwezi
ge knelpunten in het functioneren van het lokaal 
bestuur. Maar het begrip streeksgewijze herindeling is 
wel sterk verbonden met de herindeling zoals die tot 
op heden is vormgegeven en heeft nu eenmaal de con
notatie van het getalscriterium. 
Het lijkt een spel met woorden om de fractie te verwij
ten vast te houden aan het begrip 'streeksgewijze her
indeling' . Er is echter meer aan de hand . Er wordt dan 
wel duidelijk gekozen voor een nieuwe benadering, 
('Ter vermijding van ieder misverstand dient opge
merkt te worden dat voor iedere gemeente aangetoond 
moet worden dat die gemeente niet in staat is die mini
male gemeentelijke taken zelf uit te voeren'), maar an
derzijds blijft de notitie van de fractie doortrokken 
van de gedachte dat kleinere gemeenten, omdat ze 
kleiner zijn, minder bestuurskracht hebben. Wordt 
gesteld: 'Voortzetting van gemeentelijke herindeling 
is geboden ( .. . ) Omvang en inwonertal van de ge
meenten dienen nu eenmaal zodanig te zijn dat de mi
nimale gemeentelijke taken goed door de gemeente 
zelf uitgevoerd kunnen worden met voldoende moge
lijkheden voor politiek beleid en controle op het amb
telijk apparaat'. Er wordt derhalve zonder meer een 
relatie verondersteld tussen bestuurskracht en 'om
vang en inwonertal' . Even verder heet het: 'Streeksge
wijze herindeling is nodig in de regio's waar duidelijke 
knelpunten zijn: bijv. taakstellingen die in het gedrang 
kunnen komen of het bestaan van vele kleine gemeen
ten die niet in staat zijn de essentiële taken minimaal 
zelf uit te voeren.' 
Niet eens meer impliciet wordt hier weergegeven dat 
het toch vooral de kleine gemeenten zijn die onvol
doende bestuurskrachtig zullen blijken te zijn. Het
geen ook blijkt uit de slotpagina van de notitie: 'Kort 
samengevat kan onze lijn allereerst tot gevolg hebben, 
dat in bepaalde regio's, waar geen grote problemen 
opgelost moeten worden en/ of bijzondere taakstellin
gen zijn maar wel een enkele kleine(re) gemeente, geen 
herindeling plaatsvindt. ( . .. ) De congresuitspraak 
kan er toe leiden, dat gemeenten blijven bestaan die 
minimale taken zelf niet aankunnen. ' (CUTS. wd). 
De fractie heeft zijn best gedaan. Dat is duidelijk. 
Dapper is geprobeerd om een koerswijziging uit te zet
ten. Maar de overtuiging lijkt afwezig . Tussen de re
gels lezen we dat het beoogde 'zorgvuldige onderzoek' 
ongetwijfeld zal aantonen dat kleine gemeenten te 
weinig bestuurskracht hebben. De fractie lijkt slechts 
op één punt duidelijk van standpunt te zijn veranderd : 
het is redelijk dat het gebrek aan bestuurskracht in het 
vervolg wordt aangetoond en niet per definitie wordt 
aangenomen. Van deze strekking getuigt één passage 
zonneklaar: 'In die beginselen (algemene beginselen 
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van behoorlijk bestuur, wd) ligt, op de herindeling 
toegepast, besloten dat de voorstanders van het herin
delingsvoorstel niet alleen met veronderstellingen 
maar met onderbouwde argumenten aantonen dat 
herindeling noodzakelijk is. Het algemene argument 
van de bestuurskracht zal niet voldoende zijn en der
halve falen.' (curs. wd) . Ik kan hieruit niet anders le
zen dan dat men zonder meer overtuigd is van het ge
brek aan bestuurskracht van de kleine gemeenten, 
maar dat alleen uit hoffelijkheid tegenover de inwo
ners van de betrokken gemeenten het voorstel tot op
heffing van de gemeente beter moet worden onder
bouwd. 
Daarmee is duidelijk dat de notitie in ieder geval niet 
naar de geest aansluit op het verkiezingsprogramma. 
De praktijk zal moeten uitwijzen hoede fractie zich in 
voorkomende gevallen zal opstellen. Daarbij doet zich 
overigens het probleem gelden, dat de Tweede Kamer 
heeft te oordelen over wetsvoorstellen die zijn voorbe
reid in een tijd waarin zich geen Kamermeerderheid 
voor de knelpuntenbenadering aftekende. Vooral so
cialistische provinciale bestuurders zullen de Tweede
Kamerfractie van de PvdA erop hebben gewezen (en 
zullen hen er anders nog op wijzen) dat zij niet de dupe 
mogen worden van een beleidswijziging in Den Haag. 
In dit kader is zeker niet onbelangrijk dat het vaak 
vooral de PvdA-gedeputeerden zijn die zich hard ma
ken voor een grondige gemeentelijke herindeling. 
De notitie van de PvdA-fractie wekt reeds de verwach
ting dat dergelijke overwegingen bij de standpuntbe
paling zeker een rol zullen spelen. Aangezien het con
gres zich namelijk ook uitsprak voor een beroepsmo
gelijkheid tegen herindelingsplannen bij de Raad van 
State, ontstond ook de vraag hoe te oordelen over 
wetsvoorstellen waartegen nog geen beroepsmogelijk
heden open hebben gestaan. Het antwoord van de 
fractie is helder: congressen zijn 'niet in staat treinen 
die al zeer lang lopen met feitelijke terugwerkende 
kracht stop te zetten'. Deze houding doet reeds ver
moeden dat men het met de knelpuntenbenadering 
ook niet zo nauw zal nemen als het gaat om wets
voorstellen wier ontstaansgeschiedenis dateert van 
voor 1986. En dat zijn er vele. 

Conclusie 
De PvdA-fractie heeft duidelijk moeite met de beleids
wijziging die het verkiezingsprogramma voorschrijft. 
De beleidswijziging kwam ook onverwachts en gaat in 
tegen een jarenlange traditie. De PvdA heeft altijd on
omwonden gekozen voor een systematische streeksge
wijze herindeling op grond van het inwonertalscrite
rium, ondanks de vele protesten op lokaal niveau te
gen het opheffen van iets wat men ook een democrati
sche verworvenheid zou kunnen noemen. Op dit punt 
bleek de PvdA doof voor maatschappelijk protest. 
Het is dan ook te eenvoudig om de weerzin van de Ka
merfractie tegen een beleidswijziging alleen psycholo
gisch te verklaren. Er zijn fundamentelere factoren 
aan de orde dan gezichtsverlies van enkele Kamerle
den. 
Zonder die factoren hier diepgravend te schetsen moet 
worden geconstateerd dat de PvdA immer moeite 

heeft gehad met het ontwikkelen van een conceptie 
van het lokaal bestuur. In de sociaal-democratie is, 
ondanks recente ontwikkelingen die op het tegendeel 
lijken te duiden, het lokaal bestuur bovenal een be
heersingsinstrument ter verwezenlijking van het socia
lisme. 6 Pau/ Ka/ma heeft in zijn standaardwerkUe) De 
illusie van de 'democratische staat' helder aangegeven 
waarom die geringe belangstelling voor het lokaal 
bestuur van het democratisch-socialisme gezien zeer 
begrijpelijk is. 7 Het streven naar besturing van de 
maatschappelijke ontwikkeling vergt immers een cen
traal punt, een centrale instantie, die leiding geeft en 
het beleid bepaalt. Het lokaal bestuur kan er in een 
dergelijke conceptie alleen zijn voor de uitvoering van 
centraal vastgesteld beleid. Bovendien is het streven 
naar een meerderheid èn het streven naar verandering 
de sociaal-democratie zo ingebakken dat het risico van 
anders samengestelde gemeenteraden die het centrale 
beleid wel eens zouden kunnen frustreren, niet mag 
worden gelopen. Om die reden is de democratische 
waarde van h.et lokaal bestuur en de daarvoor noodza
kelijke gemeentelijke autonomie in de sociaal-demo
cratische ideologie bijna altijd ondergeschikt geble
ven. De oervader van het communalisme, Brasz, 
merkte al op dat het communalisme voor de sociaal
democraten alleen een middel en geen principe was. 8 

De bijna exclusieve aandacht voor het lokaal bestuur 
als beheersingsstrument maakt ook begrijpelijk dat de 
PvdA bij de discussie over gemeentelijke herindeling 
vooral oog heeft gehad voor de bestuurskrachtaspec
ten en nauwelijks voor de democratische aspecten die 
in het geding zijn. Iemand die het lokaal bestuur bo
venal ziet als uitvoerder van centrale directieven is 
minder geneigd een verondersteld gebrek aan 
bestuurskracht van kleine gemeenten op te offeren 
aan de democratische waarde van het lokaal bestuur. 
(Iemand die de PvdA op dit punt dan ook van stand
punt wil doen veranderen kan beter op de werkelijke 
bestuurskracht van kleine gemeenten wijzen dan op de 
democratische waarde die ze vertegenwoordigen.) In 
ieder geval hebben een te geringe interesse in de demo
cratische waarde van het lokaal bestuur en een te grote 
nadruk op het vermeende gebrek aan bestuurskracht 
van kleine gemeenten de PvdA lange tijd gemaakt tot 
een uitgesproken voorstander van gemeentelijke her
indeling. Het congres lijkt de PvdA op een meer ge
nuanceerde lijn te hebben gebracht. 

Noten 

1. Ik doel hier op onderzoek dat in opdracht van het Mini
sterie van Binnenlandse Zaken door de universiteiten te 
Leiden en Amsterdam recentelijk is afgerond: W. Derk
sen, J .A. van der Drift, R. Giebels, C. Terbrack, De 
bestuurskracht van kleine gemeenten, Leiden/ Amster
dam, 1987. 

2. Zie voor een overzicht onder andere A.J .G.M. Rom
bouts, Gemeenten zonder garanties; een onderzoek naar 
de procedure voor gemeentelijke herindeling in Neder
land, België, Denemarken en Zweden, 's-Gravenhage, 
1986. 
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Pleidooi voor een kritische universiteit 

De discussies over de kwaliteit van het wetenschappe
lijk onderwijs bewegen zich veelal op het niveau van 
de Consumentengids. Over die gids valt zeer veel 
goeds te zeggen. Zij biedt goede en over het algemeen 
objectief vastgestelde en betrouwbare informatie over 
de kwaliteit van produkten die voor het dagelijks leven 
van belang kunnen zijn. De gids gaat echter niet in op 
de vraag of de consument bepaalde produkten eigen
lijk wel nodig heeft, noch op' vragen met betrekking 
tot het produktie- en consumptiepatróón. En slechts 
kritische of zuinig ingestelde consumenten stellen zich 
de vraag of, bijvoorbeeld, de huiscomputer wel zo no
dig moet en of de produktie in het algemeen bijdraagt 
aan het welbevinden van mensen of aan 'de kwaliteit 
van de samenleving'. 
Hoewel elke vergelijking, zoals bekend, mank gaat, 
vormt deze desalniettemin een goede ingang voor een 
reflectie op de vraag naar de kwaliteit van de weten
schap. Mijn stelling dienaangaande is namelijk deze: 
in de beschouwingen over de kwaliteit van de weten
schap wordt ten onrechte vrijwel alleen gelet op de 
kwaliteit van de afzonderlijke produkten en wordt de 
relatie tot de kwaliteit van de samenleving ofwel bui
ten beschouwing gelaten ofwel in vanzelfsprekendhe
den weggestopt, die wel degelijk kritische aandacht 
verdienen, zoals bijvoorbeeld 'innovatie' of 'econo
mische groei'. Een bezinning op de 'doeleinden' van 
de wetenschap behoort de vanzelfsprekende context te 
vormen voor alle kwaliteitsoordelen over de academi
sche detailhandel. Dat vormt zij echter niet. 

Het Verlichtingsideaal 
Ooit is dat anders geweest. In de periode van de Ver
lichting brak het vertrouwen in de kracht van de rede 
door en werden de mensen in staat geacht hun lot in 
eigen handen te nemen. Daarbij ging het niet alleen 
om de beheersing van de natuur, maar ook om de be
heersing van de sociale en politieke verhoudingen en 
om de zelfbeheersing van de mensen. De rede, bij uit
stek belichaamd in de wetenschappen, kreeg de taak 
toegewezen een nieuwe wereld te scheppen waarin de 
mensen gelukkig, vrij van zorgen, vrij van onderdruk
king zouden kunnen samenleven. Dat hield in dat de 
wetenschap niet alleen de middelen moest verschaffen 
waarmee die doeleinden - ooit in de slagzin vrijheid, 
gelijkheid en broederschap' samengevat - moesten 
worden gerealiseerd maar dat zij ook die doeleinden 
kon bepalen. 
Dat vertrouwen was vrijwel onbegrensd. In een van de 
welsprekendste uitingen daarvan, de Historische 
schets van de vooruitgang van de menselijke geest, tij
dens de Franse Revolutie geschreven door een van 
haar voorvechters en slachtoffers tegelijk, Condorcet, 
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wordt een wereld geschetst waarin 'natuur, waarheid, 
geluk en deugd onverbrekelijk met elkaar zijn verbon
den' (Condorcet 1976, 212) en waarin de vooruitgang 
van het verstand gelijke tred houdt met die in weten
schap en techniek. Dit wil zeggen dat het (morele) be
oordelingsvermogen gelijke tred moet houden, en 
dank zij de alomvattendheid van de rede ook gelijke 
tred zal houden, met de ontwikkeling van de weten
schappelijke en technische vaardigheden. Die kwali
teit van de rede ligt duidelijker uitgedrukt in het Duitse 
woord 'Vernunft' als onderscheiden van 'Verstand', 
dan in het Nederlandse 'rede'. 
Niet voor niet kreeg de verheerlijking van de rede en 
van de wetenschap een religieus karakter. Religie, 
waar ook ter wereld en in welke gestalte ook, heeft im
mer te maken met de zin van het bestaan en de orde
ning van het leven. Een enkel voorbeeld van het soort 
uitspraken waartoe serieuze beoefenaars van de we
tenschap zich lieten verleiden mag hier niet achterwege 
blijven. Zo zei de beroemde medicus Virchow in het 
midden der negentiende eeuw, dat de wetenschap 'het 
humanisme moet dienen en de rol moet overnemen die 
in vroeger tijden aan de transcedente strevingen van de 
kerk was toegevallen' (gecit. bij Schipperges 1972, p. ' 
21). En Thomas Huxley schreef nog in 1894, dat de re
de het schitterende ideaal van het hoogste goed ont
waart, een wolk overdag en een vuurzuil in de nacht 
(Huxley, 1894,289). Rede en wetenschap als gidsen in 
de woestijn van het leven. 
Dat is authentiek maar in onze ogen overspannen ge
formuleerd. In het algemeen is de wetenschap nu van 
dat sacrale karakter ontdaan; zij is, na aan de seculari
sering van het wereldbeeld te hebben bijgedragen, zelf 
'geseculariseerd'. Of er geen sacrale restanten overge
bleven zijn staat overigens te bezien, zeker in die we
tenschappen die zich op de grenzen van leven en dood 
bewegen. Overigens valt die desacralisering toe te jui
chen maar het is wel de vraag of met het badwater van 
de misplaatste sacraliserende tendenties niet ook het 
kind van de 'vernunftige' reflectie op zin en doel is 
weggeworpen. Of eigenlijk is dat geen vraag meer; dat 
is inderdaad het geval. 

Dominantie van functionele rationaliteit 
Binnen dit korte bestek is het uiteraard niet mogelijk 
uitvoerig in te gaan op de wijze waarop dat verdwijnen 
van zin en doel is verlopen. Maar in algemene termen 
geformuleerd kan gezegd worden dat dit de keerzijde 
is van de instrumentalisering van de rede. Dank zij de 
wetenschap kon de natuur inderdaad onder beheer 
worden gebracht. Kennis van het wetmatig verloop 
der natuurlijke processen maakte het mogelijk macht 
over de natuur uit te oefenen. De techniek werd daar-
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voor het belangrijkste middel. Paradoxalerwijze sluit 
dit echter ook onderwerping in: macht over de natuur 
is er slechts als mensen bereid zijn zich aan de midde
len waarmee de natuur beheerst wordt, te onderwer
pen. Ik kan een auto alleen gebruiken als ik rekening 
houd met de eisen die zijn functioneren stelt. En zo 
kunnen wij alleen (overvloedig) produceren als wij ons 
onderwerpen aan de eisen die ons technisch-indus
triëel systeem stelt, als wij functioneren binnen die ge
geven kaders. Op die manier worden mensen zelf scha
kels in de door hen geschapen technisch-wetenschap
pelijke wereld. Zij kunnen slechts door aanpassing 
aan het door hen zelf ontwikkelde systeem overleven. 
In die ontwikkeling heeft de vraag naar de uiteindelij
ke doeleinden steeds minder plaats; die lijkt irrelevant 
te worden. Mèn heeft dit aangeduid als verlies aan 
substantiële rationaliteit, die betrekking heeft op de 
reflectie op de doeleinden, ten gunste van de functio
nele rationaliteit. Daarbij gaat het om de keuze van de 
efficiëntste en effectiefste middelen. De rede krijgt als 
belangrijkste en haast exclusieve taak zich met het zoe
ken naar middelen bezig te houden. Zij wordt een in
strument dat niet meer vraagt naar de doeleinden 
waarvoor het wordt gebruikt. 

De functionele rationaliteit is dominant geworden op 
drie terreinen die samen het gezicht van onze moderne 
samenleving bepalen. In de eerste plaats in de kapita
listische produktiewijze. Deze - men mag dat hier 
toch wel even in herinnering roepen - is in hoge mate 
gestimuleerd geweest door de puriteins-calvinistische 
levenshouding van de ondernemers in de zestiende tot 
de achttiende eeuw. Deze zagen zich inderdaad nog ge
roepen tot een rentmeesterschap Gods en combineer
den hun arbeidsinspanningen met een ascetische le
venshouding, in het bewustzijn van hun ethische ver
antwoordelijkheid jegens de Schepper die hun die op
dracht had gegeven. Het is door Weber schitterend be
schreven, maar aan het eind van zijn analyse 
concludeert Weber dat die ethische, die substantieel
rationele, inhoud verdwenen is en de 'uiterlijke goede
ren van deze wereld een toenemende en onontkoom
bare macht over de mensen gekregen hebben, zoals 
nooit tevoren in de geschiedenis' (Weber 1965, 188). 
In de tweede plaats is die functionele rationaliteit do
minant geworden in de sfeer van wetenschap en tech
niek. Ook hier ligt de tijd ver achter ons waarin Con
dorcet formuleerde dat waarheid, geluk en deugd on
verbrekelijk verbonden waren of dat de wetenschap de 
emancipatie van de mens moest dienen. Die nauwe 
verbinding is uit het oog verloren en functioneert 
hoogstens nog als een retorische achtergrondsbelijde
nis . De technische beschaving kent haar eigen 'Sach
zwänge' die de mogelijkheden dicteren en beperken. 
Mocht dit overdreven klinken, dan is het goed het 
WRR-rapport over het basisonderwijs er eens op na te 
slaan . Daarin worden de technologische ontwikkelin
gen als 'meer autonoom gezien, dit wil zeggen als niet 
wezenlijk door het beleid veranderbaar' (WRR 1986, 
22) . Die ontwikkelingen kan men slechts stimuleren of 
men kan er op inspelen en met ze meegaan. Eventuele 
negatieve gevolgen moet men trachten te compense-

ren . De vraag waartoe dat alles dient , zoals in het ver
leden werd gesteld, is in zo 'n visie eigenlijk zinloos ge
worden. 
In de derde plaats is er de bureaucratie waarin de func
tionele rationaliteit blijkt uit de afleiding van richtlij
nen uit algemene regels. De zorgvuldige en verant
woorde procedure is, ideaal-typisch gezien, daarin de 
hoogste waarde. Zij is in principe bedoeld als middel 
voor het bestuur, of dat nu de staat, de kerk of middel
grote organisaties betreft, maar is in de loop van de 
tijd uitgegroeid tot de bestaansconditie van de moder
ne staat. De politiek is vrijwel geheel afhankelijk ge
worden van het bureaucratisch apparaat. Daarbij is 
niet alleen de kwantitatieve uitdijing van het apparaat 
van belang maar ook het kwalitatieve aspect van de 
verbreiding van de bureaucratische denk- en handel
wijze, waarin de procedure beslist. De correcties op 
het falen van regels en procedures worden zelf weer in 
regels en procedures vervat zodat er een onontwar
baar, ontoegankelijk en uiterst log geheel tot stand 
komt met een hoge mate van autonomie, wat de politi
ci ook mogen beweren. 
Om misverstanden te voorkomen: de kapitalistische 
produktiewijze, de bloei van wetenschap en techniek 
en de uitbouw van de bureaucratie hebben vele heilza
me gevolgen gehad. Het zou misplaatst zijn die te ont
kennen . Ik richt me hier dan ook niet tegen de specifie
ke produktiewijze, de wetenschap en de bureaucratie 
als zodanig, alleen tegen de verzelfstandiging ervan, 
ook al is die verzelfstandiging tot op zekere hoogte 
nuttig geweest. De relatieve autonomie van de weten
schap, waaronder ik versta de mogelijkheid om zelf de 
criteria voor de omgang met de buitenwereld, bijvoor
beeld de politiek en de economie, vast te stellen en te 
veranderen, heeft namelijk in hoge mate bijgedragen 
aan de bloei van de wetenschap. 
Het probleem ligt er echter in dat de middelwaarden 
van groei voor de economie, innovatie voor weten
schap en technologie en procedurele regulering voor 
de bureaucratie tot doelwaarden zijn geworden. Ner
gens wordt dit duidelijker gedemonstreerd dan juist in 
economie en wetenschap. Waarom zijn groei en inno
vatie noodzakelijk? Omdat wij niet mogen achterblij
ven bij de groei en innovatie elders. Deze tot politieke 
pasmunt geworden slogan dateert overigens niet van 
vandaag of gisteren . 'Slechts wie sneller gaat dan an
deren maakt voortgang, als hij langzamer gaat staat 
zijn ondergang vast' schreef List - met instem
ming - in de negentiende eeuw. En wie durft nu nog 
' vernunftig' beargumenteerd doeleinden te kiezen in 
plaats van zich te laten dicteren door de dwangmatig 
geworden ontwikkeling van de middelen? Is er geen 
gerechtvaardigde twijfel mogelijk aan de historisch 
gewortelde vanzelfsprekendheid dat de opbloei van de 
wetenschap de kwaliteit van de samenleving ver
hoogt? Ik hoef die discussie hier niet te voeren, dat heb 
ik elders gedaan (Laeyendecker 1986); ik roep alleen 
de vraag op omdat pas bij de twijfel openheid voor al
ternatieven ontstaat. 

De noodzaak van kritiek 
Ik meen dat de vraag naar de kwaliteit van de weten-
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schap en het wetenschappelijk onderwijs tegen die 
achtergrond en in die context moet worden gesteld. 
Dan kan er niet volstaan worden met de kwaliteitsbe
oordeling van de afzonderlijke produkten, hoe ge
rechtvaardigd die onder bepaalde voorwaarden ook 
is, maar moet de vraag gesteld worden op welke wijze 
de wetenschap en het wetenschappelijk onderwijs 
kunnen bijdragen aan de bezinning op de doeleinden 
en aan het maken van verantwoorde collectieve keu
zen ten aanzien van de wenselijke samenleving. Wil 
men een globale bepaling daarvan dan zeg ik: een 
houdbare, humane en rechtvaardige samenleving. 
Voor wie meent dat wij daar nu al in leven of dat wij 
die nu aan het bouwen zijn, is het volgende dan ook 
niet bestemd. 
Die bijdrage kan mijns inziens op dit ogenblik vrijwel 
nergens anders in bestaan dan in rationele, inhoudelij
ke beargumenteerde, 'vernunftige' kritiek op de hui
dige maatschappelijke ontwikkelingen alsmede in het 
ontwerpen van rationeel beargumenteerde alternatie
ve opties voor de toekomst. Ik bedoel hier kritiek op 
de fundamentele assumpties van de samenleving: de 
vanzelfsprekendheden waaruit geleefd en beleid ge
voerd wordt, het al dan niet geëxpliciteerde maat
schappijbeeld. In dit kader zou men bijvoorbeeld aan 
het vooruitgangsgeloof in zijn huidige gestalte mogen 
denken: de overtuiging dat alles beter zal gaan als de 
economische groei en de voortdurende innovatie maar 
gewaarborgd kunnen worden. Of de gedachte dat wat 
goed is voor de economie ook goed is voor de samenle
ving. Dergelijke kritiek is constructief als zij niet blijft 
staan bij het aanwijzen van de negatieve aspecten van 
de vigerende overtuigingen maar tegelijkertijd een po
ging doet alternatieven te ontwikkelen. Dan draag zij 
bij aan verantwoorde collectieve keuzen en als zoda
nig is kritiek onmisbaar voor een samenleving die niet 
wil voortdrijven op gegeven, als autonoom (dus als 
niet beïnvloedbaar) beschouwde ontwikkelingen. 
Het gedijen van zulke kritiek is gebonden aan enige 
voorwaarden. In de eerste plaats moet er tolerantie 
voor zijn. Een vanzelfsprekendheid natuurlijk, zolang 
men daaronder niet meer verstaat dan dat ieder de 
vrijheid heeft kritiek te uiten. Het ligt iets anders als er 
ook de bereidheid tot luisteren bij wordt betrokken. 
Het eerste is in Nederland een gegarandeerd en zorg
vuldig bewaakt recht, met het tweede ligt het anders. 
Daarbij kan men natuurlijk niet in termen van recht 
spreken, maar wel in termen van openheid en discus
siebereidheid; deze moeten worden aangeleerd en in 
praktijk gebracht; zowel in de publieke discussie als 
op het niveau van het beleid. Of dat in voldoende mate 
het geval is, is een vraag die niet onverkort bevestigend 
kan worden beantwoord. Ik heb niet de indruk dat ar
gumenten in de beleidsvoering er veel toe schijnen te 
doen. Dat ligt niet alleen aan de personen die het be
leid voeren. Ambtenaren kunnen als functionarissen 
niet veel aan de regels veranderen en politici lijken te
genwoordig wel erg veel op functionarissen die inge
huurd zijn voor het uitvoeren van een niet te verande
ren plan. Die bovendien hun succes eerder afmeten 
aan het aantal beslissingen dan aan het aantal gedach
ten dat daaraan ten grondslag zou moeten liggen. 
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In de tweede plaats mag genoemde kritiek niet afhan
kelijk zijn van toevallige omstandigheden, maar dient 
zij een vanzelfsprekende plaats te hebben binnen de 
instellingen van een democratische samenleving. Dat 
is inderdaad het geval, althans in principe. Daarbij 
valt te denken aan de pers, de literatuur en - voor
al - de universiteit. Idealiter zijn deze verbonden met 
het begrip intelligentsia. Dat is een veelduidig begrip 
dat op een veelvormig verschijnsel betrekking heeft, 
maar dat ik hier maar voor het gemak maar vertaal 
met de niet-gebonden intellectueel. Ook die term ver
dient nog verduidelijking. 
De intellectueel is meer dan een academisch geschoold 
expert op een bepaald gebied. De laatste is een gespe
cialiseerd deskundige, die buiten het terrein van zijn 
specifieke deskundigheid veelal een leek is en in zijn 
ideeën over de maatschappij soms zelfs niet boven de 
gangbare stereotypen en vooroordelen uitkomt. De 
intellectueel heeft een bredere oriëntatie; hij is óók ge
richt op de context waarin kennis verworven wordt en 
functioneert en hij schuwt de beoordeling in tennen 
van waarden niet. Hij richt zich daarom ook niet uit
sluitend tot vakgenoten, maar tot de politiek en het 
bredere, opiniërende publiek. (Etzioni 1968, 181-190). 
Het 'niet-gebonden' dient niet in absolute zin verstaan 
te worden. Dat kon in de koffiehuizen en de salons van 
de achttiende en negentiende eeuw wellicht het geval 
zijn, maar nu niet meer. De intellectuelen zijn nu 
meestal opgenomen in een of ander dienstverband, 

, maar behoren daarbinnen niet alleen vrij te zijn zich 
publiekelijk over zaken van algemeen belang te uiten 
maar daartoe zelfs te worden opgeroepen. Zulks is bij 
de pers het geval en zou het geval dienen te zijn in de 
universiteit, zeker nu de universiteit de belangrijkste 
toegangspoort is geworden tot de leidinggevende en 
opiniërende beroepen. Als zodanig neemt zij immer 
een sleutelpositie in bij de uitstraling van beargumen
teerde kritiek op de vanzelfsprekendheden van de mo
derne samenleving. 
De functie van de kritiek wordt door de overheid ook 
uitdrukkelijk aan het wetenschappelijk onderwijs toe
gekend. In de zg. HOAK-nota wordt als vierde alge
mene doelstelling van het hoger onderwijs genoemd: 
'het vervullen van een kritische functie binnen de sa
menieving'. Dat daarover in de nota zelf verder nau
welijks iets wordt gezegd is één ding. Dat de be
leidsmaatregelen ten aanzien van de universiteiten er 
op een krachtige manier mee in tegenspraak zijn is ern
stiger. Die beleidsmaatregelen leiden ertoe, dat er 
steeds minder ruimte komt voor onafhankelijke kri-
tiek. ' 

Autonomie onder druk 
Dit hangt samen met de politisering en economisering 
van de wetenschap. De relatieve autonomie die de we
tenschap in de afgelopen eeuwen had verworven en die 
mede aan de basis heeft gelegen van de sterke ont
plooiïng ervan, staat stevig onder druk. Ik heb die 
autonomie hier eerder omschreven als de mogelijk
heid zelf de criteria voor de omgang met de bui~'!nwe
reld vast te stellen en te veranderen. Die mogelijkheid 
wordt aan de wetenschap, èn aan de universiteit als 
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sleutelinstelling geleidelijk ontnomen. Men kan ook 
zeggen dat de overheid de besturingsmechanismen 
overneemt die voorheen aan wetenschap en universi
teit zelf werden overgelaten. 
Onbegrijpelijk is die tendens geenszins. De weten
schap is zowel een uiterst belang rij k produktiemiddel 
als een politiek machtsmiddel geworden. Daarmee is 
ze ook het toneel geworden van politieke rivaliteit en 
economische concurrentie tussen de nationale staten. 
Dit houdt in dat voor de staten de belangrijkste functie 
van de wetenschap juist in haar 'technologisch' nut 
komt te liggen, in de mogelijkheid haar voor politieke 
en economische doeleinden aan te wenden. Tegelijker
tijd betekent dit dat de wetenschappelijke disciplines 
op basis van het zelfde gezichtspunt in een rangorde 
worden geplaatst (Schelsky 1969, 17ge.v.) . Vanuit po
litieke en economische belangen wordt aan de bètawe
tenschappen een hogere waarde toegekend dan aan de 
alpha- en gammawetenschappen. 
Dàt politieke en economische machtsgroepen - want 
politiek en economie zijn natuurlijk geen abstracte 
krachten - er in slagen de historisch gegroeide relatie
ve autonomie van de wetenschap terug te dringen, 
hangt weer samen met de toegenomen afhankelijkheid 
van de wetenschappen van de technologische appara
tuur. De enorme investeringen die daarvoor nodig zijn 
kunnen alleen nog door overheid en bedrijfsleven 
worden opgebracht. Dat leidt als vanzelfsprekend tot 
afweging in termen van politiek en economisch rende
ment. 
In Nederland is het economisch belang groter dan het 
politieke. Nederland is geen belangrijke machtsfactor 
in de internationale politiek. De impulsen die in Ame
rika, Rusland en andere grote staten van de politieke 
machtscentra op de wetenschap uitgaan zijn hier in 
veel mindere mate aanwezig. Maar economische be
langen doen zich hier, direct en indirect via het over
heidsbeleid wel degelijk gelden. 
Daarbij is niet het belangrijkste dat er binnen het we
tenschappelijk onderwijs bezuinigd moet worden, 
omdat dit in het verleden (hoe lang is dat eigenlijk?) op 
te grote voet heeft geleefd - wie niet overigens? Wel 
echter dat die bezuinigingen selectief worden toege
deeld aan de (goedkopere) alpha- en gamma-weten
schappen. Minister Deetman kiest zeer uitdrukkelijk 
voor de stimulering van de bètawetenschappen (cf. 
Trouw 2 mei 1987), omdat van de ontwikkeling daar
van de toekomst van Nederland zou afhangen. Die 
toekomst wordt gemodelleerd naar het beeld van de 
high-tech society, als onvermijdelijk resultaat van als 
autonoom gepercipieerde ontwikkelingen. 
De economisering wordt ook zichtbaar in het streven 
van de overheid de zogenaamde 'tweede fase' in het 
wetenschappelijk onderwijs te laten betalen door de
genen die daarvan profiteren. Daarbij wordt in eerste 
instantie gedacht aan het bedrijfsleven, dat daarop 
echter nog niet enthousiast is ingegaan. Wellicht ver
zorgt dat de opleidingen liever zelf, hetgeen wederom 
een inperking van de relatieve autonomie van de we
tenschap zou inhouden. Dat zou natuurlijk ook voor 
de alpha- en gammawetenschappen gelden. Maar zij 
maken al heel weinig kans tweede fase opleidingen ge-

financierd te krijgen . Hun economisch rendement is 
daarvoor te gering. 
De voortdurende en haast obsessieve beklemtoning 
van de noodzaak het wetenschappelijk onderwijs op 
de arbeidsmarkt af te stemmen, vormt een derde indi
catie van de economisering. Daarbij gaat het vooral 
om de aansluiting van onderwijs en bedrijfsleven, zo
dat ook hier de alpha- en gammawetenschappen onder 
druk komen te staan, te meer daar (hun) arbeidsmarkt 
door het op economie en techniek gerichte overheids
beleid op zichzelf al bedreigd wordt. 
Een kanttekening, juist ten aanzien van de alpha- en 
gammawetenschappen is hier op zijn plaats . Het is na
tuurlijk niet zo dat deze uit zichzelf immuun zijn voor 
de economisering, of dat de kritische component bij 
hen uit de aard der zaak aanwezig is . Met name in de 
gammawetenschappen die mij beter bekend zijn dan 
de alpha-disciplines is de tendens herkenbaar - zowel 
van de zijde van studenten als van de docenten - zich 
aan te passen àan de dominerende trend . Hoe zou men 
de sterk toegenomen belangstelling voor de kundes, 
met name de bedrijfskunde en de bestuurskunde an
ders moeten begrijpen dan als aanpassing aan functio
nele rationaliteit die overheersend is in bedrijven en 
bestuursapparaten. Maar ook de sterke nadruk op 
methoden en technieken als lakmoesproef voor bruik
baarheid en ambachtelijkheid en het haast sacrale ge
loof in de computer als garantie voor wetenschappe
lijkheid en vooruitgang in de gedrags- en maatschap
pijwetenschappen wijzen in die richting. Maar deson
danks moet men de vorming tot intellectueel toch 
vooral van deze disciplines verwachten. 

Om - nogmaals - misverstanden te voorkomen wat 
zich afspeelt is niet alleen niet onbegrijpelijk maar tot 
op zekere hoogte ook verdedigbaar. Het wordt echter 
onredelijk als deze benaderingswijze de dominante 
wordt. Het nuttig rendement wordt tot vrijwel - ik 
zeg het voorzichtig - exclusief criterium waaraan het 
bestaansrecht van de universiteit, zowel ten aanzien 
van onderwijs als onderzoek, wordt gemeten. Er moe
ten experts worden afgeleverd die kunnen beantwoor
den aan de eisen die de moderne arbeidsmarkt stelt; 
die als kundige functionarissen hun gehoorzame 
plaats weten te vinden in de industriële en bestuurlijke 
apparaten. Zelfstandig? Natuurlijk . Bekwaam? Van
zelfsprekend. Toegewijd? Allicht. Beloond? Uitste
kend . Mits zij maar werken binnen de gegeven doel
eindenstructuur . 
Door deze bestuurlijke pressie wordt de ruimte voor 
de vorming van in tellectuelen en de uitoefening van de 
intellectuele functie feitelijk ingeperkt. Daarvoor is 
ruimte nodig om met onderzoek bezig te zijn, ook als 
dat niet goed past in een gezamenlijke activiteit. 
Ruimte onder meer om boeken en artikelen te publice
ren die niet primair gericht zijn op het cognitieve cor
pus van de discipline, hoewel zij daar natuurlijk wel 
op gebaseerd dienen te zijn, maar eerder bedoeld zijn 
voor de kritische meningsvorming onder het bredere 
publiek dat toch niet alleen in verkiezingstijd serieus 
genomen hoeft te worden. Ook die meningsvorming 
behoort tot de primaire verantwoordelijkheden van de 
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intellectueel. Maar de kans is zeer groot, dat degenen 
die binnen de universiteit die verantwoordelijkheid 
waarnemen, dank zij de specifieke criteria waarmee de 
afzonderlijke produkten worden beoordeeld, laag 
scoren. De expert wint het ook dan van de intellec
tueel. Dat de gevolgen daarvan zich vooral in de al
pha- en gammawetenschappen manifesteren moge 
duidelijk zijn. 
Zij treffen natuurlijk ook de studenten die onder hoge 
druk in korte tijd door de 'eerste fase' heen moeten. 
De noodzaak een hoog studierendement op te leveren 
(het aantal afgestudeerden per staflid), leidt tot de nei
ging de studielasten te verlichten, hetgeen schadelijk is 
voor de student. Dat werkt de opvatting in de hand dat 
de studenten beter door de bedrijven zelf kunnen wor
den opgeleid. Voor sommigen, misschien velen, geldt 
dat inderdaad. Daar groeien vaak heel goede experts 
uit. Maar wat gebeurt er met degenen die in funda
mentelere zaken van het menselijk leven geïnteres
seerd zijn? Ik zeg niet dat die helemaal geen kansen 
hebben, alleen dat zij meer beschouwd worden als de 
luxe die men zich ternauwernood nog kan permitte
ren. 

Tegenkrachten? 
De vraag moet onder het oog worden gezien welke te
genkrachten hier gemobiliseerd kunnen worden. In 
het huidige centrum van politieke en economische 
macht wordt weinig of niets zichtbaar van een gevoe
ligheid voor de hierboven gegeven overwegingen. 
Maar misschien moet men zijn hoop vestigen op een 
verandering van het beleid als de huidige oppositie re
geringsmacht zou krijgen. Daarvan ben ik niet over
tuigd. De vrijwel geruisloze parlementaire acceptatie 
van de beleidsvoornemens ten aanzien van het weten
schappelijk onderwijs in de begroting van 1986/1987 
is een veeg teken. 
Waar de oppositie zich wel duidelijk uitspreekt, wordt 
ook niet onmiddellijk duidelijkheid geschapen. In een 
voorafgaande aflevering van dit tijdschrift (SenD 
april 1987) heeft de hoger onderwijs-deskundige van 
de PvdA, J. Wal/age, zijn mening over de huidige en 
de gewenste situatie gegeven. Daarin zijn ongetwijfeld 
positieve punten te ontdekken. Hij pleit er immers 
voor dat 'de regering haar blik afwendt van al te finan
ciële invalshoeken en naast techniek weer een levendi
ge interesse ontwikkeld voor wat alpha- en gammawe
tenschappen vermogen' . Voorts moet er 'gewaakt 
worden voor een al te directe aanpassing van het aan
bod aan de vraag' en het is 'voor een samenleving die 
zo op techniek leunt te hopen dat er spoedig een ople
ving plaatsvindt van de waardering voor letteren, 
(kunst) geschiedenis en filosofie'. Maar wat vermogen 
alpha- en gammawetenschappen dan? Wallage acht 
het mogelijk dat liberal-arts-achtige opleidingen 'een 
geheel ander perspectief bieden op de arbeidsmarkt; 
wanneer snel een betere verbinding tot stand wordt ge
bracht tussen informatica, inzicht in besturings
vraagstukken en de meer theoretische aspecten van de 
sociale wetenschappen, zouden nieuwe arbeidsterrei
nen in de private sector kunnen worden geopend'. 
(Wallage 1987,112-113) 
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Veel kan ik daaruit niet afleiden. het zou de moeite 
waard zijn als Wallage eens uitvoeriger uiteen zou zet
ten wat hij daarmee eigenlijk bedoelt. Of het hier om 
kritische opties gaat, om een fundamenteel andere 
oriëntatie op de samenleving, waar in de reflectie op 
de doeleinden een serieuze plaats inneemt, betwijfel ik 
vooralsnog. 

De vraag naar een mogelijk tegenwicht geldt ook de 
universiteiten. Maar welke speelruimte hebben die 
eigenlij k nog? Die speelruimte is tengevolge van de po
litisering beperkt, maar misschien toch niet zo beperkt 
dat het bieden van meer tegenwicht dan nu gebeurt, 
onmogelijk zou zijn. Ik weet alleen niet of ik hier niet 
moet zeggen: onmogelijk zou zijn gewéést. Het gemak 
bijvoorbeeld waarmee de minister de universiteiten te
gen elkaar uit weet te spelen is verbazingwekkend. 
Noch de Academische Raad, noch de huidige Vereni
ging van elkaar tegenwerkende universiteiten zijn er in 
geslaagd één lijn te trekken tegen het overheidsbeleid. 
het particularisme, de ogenschijnlijk slimme verdedi
ging van het eigenbelang, prevaleert. In dat verband 
mag men zich wel de vraag stellen of het zo gunstig is 
dat universiteitsbestuurders gerekruteerd worden uit 
kringen van hoge ambtenaren, oud-politici of het be
drijfsleven. Het gaat toch immers ook om de referen
tiekaders van waaruit men bestuurt. Tegenover een te 
ver gaande politisering past een krachtig weerwoord 
vanuit de vraag naar de kwaliteit van de samenleving 
en dus vanuit andere waarden dan die in de politiek en 
de economie dominant zijn geworden. 
Het particularisme geldt natuurlijk ook voor de lagere 
niveau's. Ook tussen faculteiten en vakgroepen on
derling heersen belangentegenstellingen die weinig te 
maken hebben met de gezonde rivaliteit binnen de we
tenschapsbeoefening terwijl van de zaak zelf, maar 
meer met het belang van de eigen positie en de forma
tieruimte. Het kan moeilijk ontkend worden dat de 
universiteiten zelf zijn aangevreten door het economi
sche concurrentiedenken. De filosoof Theo de Boer 
heeft eens in Trouw de aandacht gevraagd voor de 
'grote immateriële schade die de persoonlijke verhou
dingen hebben opgelopen'. (Trouw 10-1-1987). 
En de studenten? Het lijkt al weer heel lang geleden 
dat veel studenten een pleidooi voerden voor een 'kri
tische' wetenschapsbeoefening en een 'kritische' uni
versiteit en tegen eendimensionale functionalisering 
van de wetenschap. Dat streven heeft weinig positieve 
effecten gesorteerd. Dat lag niet aan de inspiratie als 
zodanig, wel aan de vaak ondoordachte uitwerking en 
de dogmatische presentatie die in steeds breder kring 
weerzin opwekte. De bestuurshervorming - de WUB 
- heeft ook onbedoelde gevolgen gehad, die te verge
lijken zijn met wat Schelsky, de Duitse socioloog met 
een grondige kennis van het hoger onderwijs, in Duits
land signaleerde. Er ontstond een kader van studen
tenfunctionarissen die hun demagogisch engagement 
slechts benut hebben om in politieke partijen, in vak
bonden of in de universiteit carrière te maken' (Schels
ky 1981, 165). 
Toch zou men wensen dat in de huidige studentenge
neratie iets van die oorspronkelijke inspiratie te 
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bespeuren was. Maar het baan- en carrièregericht den
ken is troef. In het algemeen klimaat, waarin de term 
'overleven' weer een zware betekenis heeft gekregen, 
valt dat ook niet te verwonderen. Er is trouwens ook 
steeds minder ruimte zich binnen en buiten de studie 
met reflectie op de doeleinden van de wetenschap be
zig te houden. 

Er lijkt alle reden te zijn voor diepgaand pessimisme. 
Denkers van de zogeheten Frankfurter Schule wier ge
schriften een belangrijke inspiratiebron vormden voor 
het studentenprotest van de jaren zestig, zijn in de 
daarop volgende jaren in ieder geval steeds pessimisti
scher geworden. Zo zei Horkheimer aan het eind van 
zijn leven, dat de geschiedenis een immanente logica 
bezit, die uitloopt op een 'gesamtverwaltete Welt' 
waarin 'door de ontwikkeling van de menselijke din
gen tot het steeds meer rationele en doelmatige zelfs de 
mogelijkheid verdwijnt zich een andere wereld voor te 
stellen' (Grossner 1971, 273, 274). 
Wie zich echter aan zulk een pessimisme overgeeft, 
rest slechts cynisch isolement of het pure conformisme 
en beide houdingen versterken die processen. Daarom 
moet ons de vraag blijven bezig houden hoe wij nog 
aan een houdbare, humane en rechtvaardige samenle
ving gestalte kunnen geven. Voor de universiteiten be
tekent dit dat zij de jonge generatie zo moet scholen en 
vormen, dat deze zich daarvoor verantwoordelijk 
voelt en er de bekwaamheden voor in huis heeft. Daar
bij gaat het er niet noodzakelijk om, de traditionele 
universiteit te handhaven. Als de maatschappij veran
dert veranderen ook de universiteiten . Wij kunnen 
niet meer de oude idealen van Wilhelm von Humboldt 
'Einsamkeit und Freiheit' boven de deur hangen . Dat 
betekent echter niet dat wij in plaats daarvan de idea
len 'teamwork and contro!' moeten uitdragen. Het 
gaat er met andere woorden niet om veranderingen te
gen te houden . Wel moet ons de vraag bezighouden 
hoe binnen de universiteit voldoende ruimte en inspi
ratie blijft om die generatie het vermogen bij te bren
gen beargumenteerd doeleinden te kiezen. Dat vergt 
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3. Het rapport van het onderzoeksbureau Bleker en de Ko
ningh te Groningen Gemeentegrootte en ambtelijke orga
nisatie is hiervan een duidelijk voorbeeld (afgezien van 
het feit dat het onderhavige onderzoek ijlings in opdracht 
van het Ministerie van Binnenlandse Zaken werd uitge
voerd, in een poging de niet geheel beleidsondersteunen
de conclusies van het Leids/ Amsterdamse onderzoek te 
neutraliseren). 

4. Deze stelling heb ik nader onderbouwd in : W. Derksen, 
'Gemeentelijke herindeling en pluriformiteit ' , in : W. 
Derksen en A.F.A. Korsten (red.), Lokaal bestuur in Ne
derland, Alphen aan den Rijn, 1985: 339-349. 

kritische zin, waakzaamheid, een brede visie en ver
antwoordelijkheidsgevoel. Niet alleen met betrekking 
tot het eigen levens perspectief maar tot de samenle
ving als geheel. Dat is geen theoretische maar een 
praktische vraag, die wij niet aan het overheidsbeleid 
mogen overlaten. 
Als de universiteiten hun eigen verantwoordelijkheid 
in dit opzicht echter niet nemen zou bewaarheid kun
nen worden wat Max Weber, een van de zeer grote in
tellectuelen èn vakgeleerden van deLe eeuw, in 1904 als 
sinistere mogelijkheid vreesde. Dat de ontwikkeling 
leidt tot 'Vakmensen zonder geest, genotsmensen zon
der hart; dit Niets verbeeldt zich een nimmer tevoren 
bereikt stadium in de ontwikkeling van de mensheid 
betreden te hebben.' (Weber 1965,189). 
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Hij moest steeds vaker terug naar de barakken. 
Schemer waarin hij, nu het einde hem bijt, 
iedere nacht meer doden onderscheidt; 
van elk gezicht wordt zijn hart razend wakker, 
zwaarder belast door alle tijd die uit 
elkaar springt in de verte, steen verschuift, 
zijn li.jf omgooit en zijn goed vlam laat vatten, 
dan op de gieterij door staal en slakken -

(hij heeft het hardst getild. 'Hoe vrij, hoe zoet,' 
begint hij, 'was het mij te moede toen 
ik erin liep, met niks, en opgeborgen was - '): 

nog elke avond krijgt hij het gevoel 
dat hij gelegd is in een bed van as 
waaronder hij tot de ochtend stikken moet. 

D 

o 

a, 
el 
bI 
ta 
re 
d, 
al 
n, 
d, 
T 
k 
VI 

je 
a~ 

ze 
h; 
n; 
n; 
c< 
d, 
st 
cc v, 
E 
h, 
v, 
al 
Z( 

al 
la 
di 
D 
tio 
dl 
rf 

gl 
P 
p; 
H 
al 
ui 



Signalementen 

De ondergang van Santiago Carrillo 

Op 10 juni werden in Spanje verkiezingen gehouden 
voor het Europese parlement. Het opkomstpercenta
ge was even hoog als vorig jaar toen de nieuwe 'Cor
tes' in Madrid werd gekozen en maakt zinvolle verge
lijkingen mogelijk . De Partido Socialista Obrero de 
Espana, die in 1982 met 46 procent van de stemmen 
een royale en in 1986 met 44 procent van de stemmen 
een behoorlijke absolute parlementaire meerderheid 
behaalde - en zo het kabinet-Gonzalez een regeerpe
riode van acht jaar garandeerde om een ingrijpende 
aanpassing van Spanje aan de Europese Gemeenschap 
en een economische modernisering door te voeren -
boekte ditmaal een fors verlies. Haar stemmenpercen
tage daalde van 44 naar 39 procent. De gemeente
raadsverkiezingen die op dezelfde dag werden gehou
den toonden een zelfde beeld. De PSOE-aanhang nam 
af van 43 naar 37 procent; behaalde de PSOE in 1983 
nog in 27 provinciale hoofdsteden een absolute meer
derheid, ditmaal lukte dat slechts in een zestal. 
Toch blijft het democratisch socialisme de dominante 
kracht in deze jonge parlementaire democratie en 
vormt zij de enige natuurlijke regeringspartij in Span
je. De drie andere politieke formaties met nationale 
aspiraties blijken geen alternatief te bieden . De A l/ian
za Popular, de rechtse oppositie, zag haar kiezersaan
hang bij de Europese verkiezingen teruglopen van 26 
naar 25 en bij de gemeenteraadsverkiezingen van 26 
naar 20 procent. De winst van het Centro Democrati
co y Social van oud-premier Suarez bleef ver beneden 
de verwachtingen - zijn aanhang schommelt nog 
steeds rond de tien procent. lzquierda Unidad, een 
coalitie van klein-linkse groeperingen onder leiding 
van Partido Comuniste de Espana, boekte bij de 
Europese verkiezingen lichte winst (0,6 procent); in 
het communistische bolwerk Cordoba gingen zeven 
van de zeventien raadszetels verloren en daarmee de 
absolute meerderheid. Een opmerkelijk aspect van de
ze verkiezingen vormt het feit dat zowel de socialisten 
als de communisten hun verliezen niet op het platte
land maar in de steden hebben geleden; in Madrid ging 
dit gepaard met een opmerkelijke winst van het CDS. 
Deze uitslagen nopen de nationale partijen een coali
tiepolitiek te ontwikkelen, niet alleen in verband met 
de samenstelling van de ongeveer 8500 gemeentebestu
ren maar ook met het oog op de situatie die na de vol
gende Cortesverkiezingen kan ontstaan, wanneer de 
PSOE zelfs bij een geringer verlies dan dit jaar haar 
parlementaire meerderheid kwijt zou raken. 
Het CDS dat zich nadrukkelijk als een centrum-links 
alternatief voor de PSOE wil presenteren, wees een 
uitnodiging van de AP voor centrum-rechtse coalities 

tegen de socialisten af en toonde bij de samènstelling 
van de gemeentebesturen voorkeur voor centrum-link
se coalities door gedoogsteun te verlenen aan de 
PSOE, onder andere in Madrid. Een akkoord tussen 
de landelijke leidingen van de PSOE en de PCE, over 
wederzijdse steun bij de verkiezing van de best ge
plaatste linkse kandidaat voor het burgemeester
schap, waar men samen over de absolute meerderheid 
in de raad beschikte, verzekerde de herbenoeming van 
186 socialistische burgemeesters en 62 van klein links. 
Dankzij de gedoogsteun van het CDS en de stemmen 
of de onthoudingen van de kleinlinkse afgevaardigden 
is er nu toch weer in 24 provinciale hoofdsteden , waar
onder Madrid, Barcelona en Sevilla, een socialistische 
burgemeester benoemd en in Cordoba weer een com
munist. 

'Eurocommunisme' 
De regering-Gonzalez voert een ambitieus en veel
eisend programma uit van sanering en modernisering 
van de Sp\ianse economie, maar haar succes is betrek
kelijk: een onmiskenbare groei (3,3 procent in 1986) 
gaat gepaard met het voortduren van een werkloos
heid die meer dan twintig procent van de beroepsbe
volking treft, een record in Europa. Dit voorjaar werd 
zij geconfronteerd met enige massale acties van arbei
ders en van studenten en scholieren tegen de beperkin
gen die werden aangelegd waar het loonstijgingen 
(maximaal vijf procent) en onderwijsverbeteringen 
(de uitgaven werden verviervoudigd) betrof. Een en 
ander resulteerde in verwijdering tussen de vakbewe
ging en de organisaties van jongeren enerzijds en de re
gering anderzijds . Mede op grond hiervan werden rui
mere winstmarges verwacht voor klein links, maar de 
voorspellingen in die richting zijn niet bewaarheid. 
Wel blijkt zich binnen de sedert 1982 ernstig verdeelde 
gelederen van de Spaanse communisten een opmerke
lijke verschuiving te hebben voltrokken. Santiago 
Carrilo, van 1956 tot 1982 de onbetwistbare leider van 
de PCE en als voorman van het 'Eurocommunisme' 
aan het eind van de jaren zeventig herhaaldelijk we
reldnieuws, heeft definitief het onderspit gedolven en 
is politiek volledig uitgerangeerd . Hij behaalde met 
zijn afgesplitste groepering Communistische Eenheid 
zelfs in de provincie Madrid waar zijn aanhang het 
sterkst was , niet meer dan elf gemeenteraadszetels te
gen 113 voor het door de officieel erkende PCE geleide 
klein links - Het einde van een politieke carrière die 
een terugblik rechtvaardigt. 
In het begin van de jaren zeventig, toen de sociale en 
politieke onrust in Spanje hand over hand toenamen 
en het levenseinde van Franco naderde, was de PCE de 
enige doelbewuste politieke formatie vol zelfvertrou
wen die een reëel alternatief voor het wankelende au
toritaire regime leek te kunnen bieden. In juli 1974, 
toen bekend werd dat de ongeneeslijk ziek verklaarde 
dictator het niet lang meer zou kunnen maken en zijn 
beoogde opvolger , admiraal Carrero Blanco bij een 
aanslag van de Baskische ETA om het leven was geko
men, maakte Carrilo de vorming van een Junta Demo
cratica bekend . Goed beschouwd stelde deze zogehe
ten democratische raad niet veel meer voor dan een 
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kern van PCE-politici en enige sympathisanten, maar 
vanwege het ontbreken van duidelijke andere opposi
tiegeluiden verzekerde de internationale pers Carrillo 
optimale publiciteit en daardoor een kostbare voor
sprong. Niet alleen linkse, ook rechtsgeoriënteerde 
politici zochten contact - er reisde zelfs een neef van 
Franco naar Parijs om te bezien of er zaken met de 
PCE waren te doen. 
Carrillo stelde zijn partij in op een 'ruptura' , op het 
tot stand brengen van een volledige breuk met het be
wind, ook met het zogenoemde 'neofranquismo' dat 
enkele hervormingen in het staatsbestel overwoog. De 
communisten verwachtten dat zij zich op grond van 
hun reputatie als actiefste partij, zowel in het verzet te
gen de Francodictatuur als bij de behartiging van de 
dagelijks sociale belangen van de arbeidersbevolking, 
weldra zouden kunnen manifesteren als dominerende 
kracht van de oppositie. De PSOE, die kort na de Bur
geroorlog door de Franco-politie was gedecimeerd en 
zich tijdens de illegaliteit nauwelijks had kunnen her
stellen, leek hen gezien de geringe organisatie en de 
jonge, onervaren leiding niet meer in staat een derge
lijke gang van zaken te voorkomen. Maar koning 
Juan Carlos, opgegroeid in de kleine kring van politie
ke machthebbers rond Franco, na de dood van Carre
ro Blanco door de dictator zelf uitverkoren als toe
komstig staatshoofd, dankzij vorstelijke familietradi
ties beter opgevoed dan schematischer denkende poli
tici voor mogelijk hielden, bleek tot een wettelijke ' re
forma' in de richting van een democratisch meerpar
tijensysteem te komen . Hij benoemde na Franco's 
dood een kabinet waarin vernieuwingsgezinde politici 
van het bestaande bewind domineerden onder leiding 
van de jeugdige 'reforma'-gezinde Suarez. Voordien 
verzekerde Juan Carlos zich tijdens een bezoek aan de 
Verenigde Staten van de dekking van Washington, 
waar men zich indertijd in ruil voor militaire bases tot 
politieke steun aan Franco verplichtte. 
Carrillo's koers bleef gericht op 'ruptura', onvoor
waardelijke afwijzing van het 'neofranquismo' en een 
openlijk beoogde hegemonie van de PCE binnen de 
oppositie tegen het Francobewind. Suarez' succes bij 
een referendum over de staatsrechtelijke hervormin
gen richting parlementaire democratie en de legalise
ring van de PCE eind 1976 dwongen Carrillo echter 
zijn confrontatiepolitiek te matigen. Op de eerste lega
le bijeenkomst van het partijbestuur van de PCE in 
Madrid liet men de eis varen dat Spanje weer een repu
bliek zou worden en werd de door Franco als nationale 
vlag ingevoerde monarchistische tweekleur aanvaard 
en de republikeinse driekleur opgeborgen. Bij de eerst 
parlementsverkiezingen (1977) bleek Carrillo' s strate
gie tot een slag in de lucht te leiden: Suarez behaalde 
34, de PSOE 29 en de PCE een magere negen procent 
van de stemmen. Zonder scrupules wendde Carrillo de 
steven van de PCE naar de ooit als 'neofranquisten' 
verdoemde Suarez-stroming om te voorkomen dat de 
jonge, verrassend sterk uit de bus gekomen PSOE-Iei
ding hem alle kansen op hegemonie ter linkerzijde zou 
ontnemen. De door de PSOE geleide vakcentrale Co
missiones Obreras pacteerde met de regering en de 
communistische parlementsfractie redde de centrum-
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rechtse regering bij de stemming over een socialisti
sche motie van afkeuring. 

Erkenning in Moskou 
Een en ander ging gepaard met een reeks eurocommu
nistische spektakelstukken waarmee Carrillo zich ge
loofwaardiger probeerde te maken als voorstander 
van een democratische weg naar het socialisme. Hij 
lokte opzienbarende publieke herries en spreekverbo
den uit in de betrekkingen met Moskou, kondigde tij
dens een rondreis door de Verenigde Staten de af
schaffing van het leninisme in de PCE aan, enzovoort. 
De kaders van de in 1978 inmiddels tweehonderddui
zend, overwegend jonge, leden tellende PCE bleven 
hem op grond van datzelfde leninisme gediciplineerd 
volgen tot het moment waarop zijn koers geen noe
menswaardige resultaten in termen van kiezerswinst 
en invloed op het regeringsbeleid opleverde. Vanaf 
1979 werd Carrillo binnen de PCE geconfronteerd 
met groeiende oppositie tegen zijn persoonlijke hege
monie en menige ruptura waarop hij niet had gere
kend. 
In 1982, toen de regering-Suarez werd weggevaagd en 
de PSOE de absolute meerderheid in de 'Cortes ' be
haalde, terwijl de PCE nog slechts 3,8 procent van de 
stemmen en vier van de 23 zetels overhield, trad Car
rillo eigen er beweging af ten gunste van de Asturische 
partij secretaris Gerardo Iglesias. De nieuweling bleek 
minder genegen aan Carrillo's leiband te lopen dan 
waarop deze had gerekend en er ontwikkelde zich tus
sen beide een bitter gevecht over de te volgen koers te
genover de PSOE. Daarbij kritiseerde Iglesias de 
steun die Carrillo aan Suarez had verleend. Op het 
partijcongres in 1984 kreeg Iglesias 386 afgevaardig
den achter zich en Carrillo 376 - de 'gerardisten' ble
ken het sterkst in Andalusië, Catalonië en Asturië, de 
carrillisten in Madrid en Galicië. Men bleef elkaar 
krachtig bestrijden bij diverse regionale verkiezingen 
en binnen de Comisiones Obreras . Bij de parlements
verkiezingen in 1986 behaalde Carrillo 1,1 procent van 
de stemmen maar nergens genoeg om zijn parlements
zetel te kunnen behouden. Het door de gerardistische 
PCE gevormde Verenigd Links behaalde met 4,6 pro
cent zeven zetels . 
Een en ander is de laatste vier jaar gepaard gegaan met 
ingewikkelde manoeuvres tussen de diverse groeperin
gen Spaanse communisten om de erkenning en steun 
van Moskou. De in 1984 afgesplitste Partido Comu
nista de los Pueblos de Espana onder leiding van Gal
lego, die de posities van de PCE ernstig aantastte in 
Andalusië en Madrid, genoot onmiddellijk openlijk 
steun van de Sovjet-partij. Carrillo zocht toenadering 
tot deze groepering om zijn positie tegenover Iglesias 
te versterken en prees de nieuwe Sovjetleider Gorbats
jov. Iglesias deed hetzelfde om Carrillo de baas te kun
nen blijven. In Madrid kwam enige tijd nog een 
Carrillo-Galego-coalitie tot stand tegen Iglesias, maar 
uiteindelijk verenigden de Iglesias- en GaIego
stromingen zich in gemeenschappelijke inspanningen 
tegen aansluiting van Spanje bij de NAVO, tegen de 
verrechtsing van de PSOE en voor een federaal staats
bestel. 
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Begin dit jaar bleek men in Moskou een definitieve 
keus te hebben gemaakt. Men ontving een delegatie 
van de Iglesias-Ieiding van de PCE en stelde in een ge
meenschappelijk communiqué niet alleen vast dat er 
overeenstemming bestond over de beoordeling van de 
internationale situatie, maar ook, en wel met weder
zijdse voldoening, dat voorbehouden uit het verleden 
jegens elkaar uit de weg waren geruimd en de onderlin
ge betrekkingen verder zouden worden ontwikkeld. 
Over het Eurocommunisme praat niemand meer. (gv) 

Boeken 

Nederland en West-Europa 

Jan Pronk bespreekt: 
S. Rozemond, Nederland in West-Europa. Een 
plaatsbepaling, 's-Gravenhage, Nederlands Instituut 
voor Internationale Betrekkingen 'Clingendael', 
1987. 

Europa is weer volop in discussie. Enerzijds worden er 
pleidooien gevoerd voor een nauwere Europese sa
menwerking op het gebied van de defensie, wenselijk 
geacht nu de besprekingen tussen Oost en West over 
de wapenbeheersing in een stroomversnelling zijn ge
komen. Anderzijds zijn met betrekking tot de econo
mische samenwerking binnen Europa aarzelingen ont
staan na de uitbreiding van de Europese Gemeenschap 
met enkele Zuidelijke, minder welvarende lidstaten. 
Die uitbreiding brengt grote financiële problemen met 
zich mee naast de problemen die er al waren tengevol
ge van de financiering van het Gemeenschappelijk 
landbouwbeleid. Het is de vraag of de Europese Acte 
door alle regeringen even serieus is bedoeld. Het is on
zeker of de volgende fase van de Europese integratie, 
de totstandkoming van de interne markt, wel in het 
voorgenomen jaar 1992 kan worden afgesloten. De 
discussie gaat niet alleen over de wenselijkheid maar 
ook over de mogelijkheid van' een intensivering van de 
Europese integratie. Interessant is dat zij niet meer al
leen gevoerd wordt met argumenten die louter op 
Europa zelf betrekking hebben . Ook overwegingen 
betreffende het Nederlandse belang spelen een rol. 
Het boekje van Rozemond is een uitstekende bijdrage 
tot het debat. Het is een helder geschreven betoog, 
goed gedocumenteerd, waarin met vele andere scri
benten in discussie wordt getreden . Een van hen is 
Paul Scheffer, die in Socialisme en Democratie van 
november 1986 een pleidooi hield voor een, veel meer 

dan thans het geval is, op Europa gericht Nederlands 
beleid. Rozemond is het daarmee niet eens en brengt 
daartoe tal van argumenten in stelling. Het zijn zowel 
argumenten ontleend aan de historie als overwegingen 
omtrent de huidige en toekomstige internationale 
(economische) politiek. 

Het Nederlandse nationaal belang 
Uitgangspunt van Rozemond is de wenselijkheid dat 
het debat over de buitenlandse politiek in Nederland 
plaatsvindt in termen van een afweging van nationale 
belangen. Dat gebeurt inderdaad minder vaak dan in 
andere landen. Zeker na de Tweede Wereldoorlog 
hebben normatieve argumenten omtrent internationa
le gerechtigheid, solidariteit en vrede het debat gedo
mineerd. Hoewel hij een aantal cynische opmerkingen 
maakt over de oprechtheid die een en ander soms ken
merkt, distantieert Rozemond zich niet van normatie
ve, morele argumenten. Hij presenteert zelfs een defi
nitie van het begrip nationaal belang niet alleen in ter
men van veiligheid en welvaart, maar ook in termen 
van normbesef en nationaal zelfrespect. Dat is voor 
een deel een kunstgreep, nodig om niet langs elkaar 
heen te praten. Maar het is een greep op goede gron
den, want, aldus Rozemond, ook in de buitenlandse 
politiek is een gevoel van eigenwaarde nodig. Een be
leid dat daarmee grondig in strijd komt boet vroeger 
of later in aan effectiviteit omdat de steun van de pu
blieke opinie erodeert. Het probleem is niet dat morele 
overwegingen een rol spelen in de buitenlandse poli
tiek - Rozemond maakt geen geheim van zijn eigen 
subjectieve voorkeuren in een aantal concrete geval
len - maar dat de ideële component zo'n grote greep 
op het buitenlands beleid heeft gekregen, dat een zake
lijke discussie over andere thema's vaak nauwelijks uit 
de verf is gekomen. 
Die andere thema's zijn dus de veiligheid en de wel
vaart. Verscheidene auteurs hebben geprobeerd uit de 
Nederlandse geschiedenis een aantal constanten af te 
leiden, rationele tradities in de buitenlandse politiek 
gericht op een zo duurzaam mogelijke verwezenlijking 
van de Nederlandse belangen op deze gebieden. Men 
kan, aldus Rozemond, van mening verschillen over de 
vraag hoe krachtig die tradities zijn. Soms zijn ze be
wust overgeleverd, soms onbewust voortgezet. Ze ste
ken periodiek de kop op, afhankelijk van ontwikke
lingen in het buitenland, en niet zelden zijn het argu
menten 'pour besoin de la cause' . Maar het is frappant 
dat diverse auteurs (Scheffer, Heldring, Schaper, 
Voorhoeve, Kossmann) allen tot ongeveer dezelfde 
lijst van constanten komen, ook al gebruiken zij ver
schillende termen en noemen zij verschillende voor
beelden (waaraan ik in het onderstaande zelf een paar 
toevoeg). 
In grote lijnen is men het er over eens dat de historisch 
dominante interpretatie van het Nederlandse natio
naal belang bestaat uit een drietal factoren: anticonti
nentalisme (een maritieme instelling, een concentratie 
op Engeland, op overzeese koloniën, op de Verenigde 
Staten, op de Derde Wereld), een strenge scheiding 
tussen economie en politiek (ondermeer tot uiting ko
mend in een voorkeur voor vrijhandel en voor multila-
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terale in plaats van bilaterale conflictoplossingen), en 
een gerichtheid op de status quo. Deze laatste impli
ceert een streven naar evenwicht tussen de omringende 
staten, voorheen soms gezocht via een politiek van 
neutraliteit, later door actief te ijveren voor een inter
nationale rechtsorde en een sterke Verenigde Naties 
- een voorkeur die ook uit de beide andere constan
ten kan worden afgeleid -, alsmede een Europese in
tegratie met een gedeeltelijk supranationale besluit
vorming. Het zal misschien velen verbazen, maar niet 
zelden kwam en komt dit streven tot uiting in een zeke
re mate van conservatisme, in het vervullen van een 
achterhoedefunctie in de internationale politiek. 
Wat de economische belangen betreft laat Rozemond 
aan de hand van een aantal voorbeelden zien dat de 
traditionele Nederlandse gerichtheid op de wereld
markt, die voortvloeide uit de geringe schaal van onze 
economie en uit enkele deels geografisch bepaalde 
comparatieve voordelen, niet altijd vanzelfsprekend 
geleid heeft tot het praktizeren van vrijhandel. En het 
is evenmin waar dat deze internationale gerichtheid 
tot een zeer grote spreiding van de export heeft geleid. 
De export naar de andere landen van de Europese Ge
meenschap overtreft verre die naar de rest van de we
reld . De wereldwijde oriëntatie komt meer dan in de 
export tot uiting in de samenstelling van de Neder
landse import alsmede in het internationale diensten
en kapitaalverkeer. 
Verder zijn er belangen op het gebied van de nationale 
veiligheid . Traditioneel heeft het streven naar machts
evenwicht op het Europese vasteland, waarmee onder
meer kon worden voorkomen dat er een oppermachti
ge buur zou ontstaan, een belangrijke rol gespeeld in 
het Nederlandse veiligheidsbeleid. Duitsland was, al
dus de door Rozemond geciteerde Beunders, 'gevaar 
en markt tegelijk'. Dat was, naast economische over
wegingen, een belangrijke reden om voor een geïnte-

I greerd Europa te opteren. Maar van dat Europa dien
de, naar Nederlands inzicht, Engeland deel uit te ma
ken. Het diende bovendien een nauwe band met de 
Verenigde Staten te onderhouden. Dat inzicht vloeide 
logisch voort uit de genoemde constanten van het Ne
derlandse buitenlande beleid. 
Nu is met name door Scheffer de vraag opgeworpen of 
er niet een zodanige trendbreuk in de internationale 
omstandigheden is opgetreden dat een herijking van 
de traditionele en tot nu toe ook rationeel juiste en 
consistent gemaakte keuze gewenst is. Scheffer wijst 
in dit verband op een viertal tendensen: I) een minder 
centrale plaats voor Europa in de Amerikaanse aan
dacht, die zich in westwaartse richting verplaatst; 2) de 
discrepantie tussen een toenemende economische inte
gratie van Europa enerzijds en de afwezigheid van een 
politiek-militaire identiteit van datzelfde Europa an
derzijds; de daardoor groeiende Europese economi
sche onafhankelijkheid doch politieke afhankelijk
heid van de Verenigde Staten leidt onvermijdelijk tot 
toenemende conflicten tussen beide; 3) het ontstaan 
van een as Bonn-Parijs; en 4) de erosie van de nationa
le veiligheidsconsensus binnen Europa. Op grond van 
deze tendensen bepleit Scheffer een versterking van de 
Europese samenwerking, met name op veiligheidsge-
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bied: juist daardoor kan zowel voorkomen worden 
dat de Verenigde Staten zich nog verder zullen terug
trekken, als dat een Frans-Duitse dominantie ont
staat. 
Rozemond acht dat nog niet zo voor de hand te liggen. 
Het is zijns inziens helemaal nog niet zo zeker dat er, 
min of meer met uitsluiting van andere landen, een as 
Bonn-Parijs ontstaat. De tegenstellingen tussen de 
Bondsrepubliek en Frankrijk zouden wel een kunnen 
toenemen wanneer de Gemeenschap een meer naar 
binnen gericht beleid zou gaan voeren. Rozemond ver
wacht bovendien dat een dergelijke as, dan wel een 
versterking van de Europese economische, politieke 
en militaire samenwerking, het Amerikaanse disenga
gement niet voorkomt maar juist zou verhaasten. Ik 
weet niet wie op deze punten gelijk heeft, of beter ge
zegd, in de praktijk gelijk zou krijgen. Voor beide mo
gelijke reacties zijn argumenten aan te voeren. Maar 
ik ben het wel met Rozemonds derde tegenwerping 
eens: het staat geenszins vast dat binnen Europa de na
tionale consensus over de veiligheidspolitiek zal toene
men wanneer eenmaal een gezamenlijk beleid terzake 
wordt gevoerd. Daarom ben ik geneigd Rozemonds 
conclusie te delen: als de door Scheffer genoemde ten
densen inderdaad de belangrijkste structurele veran
deringen zijn die zich hebben voorgedaan, is het be
paald nog niet zeker dat de beste Europese reactie 
daarop bestaat uit een eenzijdige versterking van 
Europa zelf. 

Een sterker Europa? 
Zou zo'n sterker Europa wel in het Nederlandse be
lang zijn? Gemeten aan de hand van de bovengenoem
de eeuwenoude constanten in het Nederlandse buiten
landse beleid heb ik daarover ernstige twijfels. Histo
risch gezien kan men over de door Scheffer onder
scheiden vier nieuwe tendensen zeggen: 'is dat alles?'. 
Het is nog maar de vraag of zij gezamenlijk een zoda
nige structurele verandering in de internationale ver
houdingen betekenen dat een ombuiging van het Ne
derlandse buitenlandse beleid gerechtvaardigd zou 
zijn. In elk geval zijn zij op langere termijn ook niet al
le even nieuw. Door de eeuwen heen zijn in de relatie 
tussen de Verenigde Staten en Europa, in die tussen 
Groot-Brittannië en het Europese vasteland, in die 
tussen Frankrijk en Duitsland alsmede in de mate 
waarin binnen Europa over gemeenschappelijke vraag
stukken consensus bestond aanzienlijke golfbewegin
gen te constateren. Het is ook geenszins zeker dat de 
huidige tendensen een lang leven zal zijn beschoren. 
Twee ervan, die welke betrekking hebben op de relatie 
tussen Europa en Amerika, dragen weliswaar een min 
of meer structureel karakter, maar de beide andere, de 
binneneuropese, lijken vooral door politieke cycli be
paald. 
Als hiermee de verandering in de internationale ver
houdingen afdoende zou zijn beschreven dan zou men 
zelfs kunnen stellen dat de constanten in het Neder
landse buitenlandse beleid nog steeds gelden. Ik kan er 
althans geen argumenten aan ontlenen om afte wijken 
van een in zeer belangrijke mate mede op de wereld 
buiten Europa gerichte politiek. Evenmin zou ik er een 
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beleid op willen baseren dat meer dan tot nu toe eco
nomie en politiek met elkaar vermengt of dat 
doorslaat ten gunste van protectionisme. En het lijkt 
mij al helemaal niet verstandig om op basis van deze 
tendensen te kiezen voor een wijziging van de status 
quo met betrekking tot het onderlinge machtseven
wicht tussen de voor ons land belangrijke landen . 
Tegenover tendensen tot wijziging in de internationale 
betrekkingen die volgens Scheffer om een aanpassing 
van de Nederlandse buitenlandse politiek zouden vra
gen, staan ook enkele factoren die niet zijn gewijzigd: 
de geringe omvang van de Nederlandse binnenlandse 
markt, onze geografische positie. Eerlijk gezegd lijkt 
het mij nog steeds in het Nederlandse belang om de 
hoofdoriëntatie van het beleid van zowel Johan de 
Wilt als Max van der Stoel voort te zetten: wed, om 
goede betrekkingen te onderhouden met de grote lan
den om ons heen, op meer paarden tegelijk. 
Hier sta ik dus dichter bij Rozemond dan bij Scheffer. 
Maar zijn conclusie is mij te pregnant: 'De Nederland
se economische belangen, veiligheidspolitieke tenden
ties, ideële behoeften en politieke cultuur wijken over 
het geheel genomen bij uitstek af van wat een opschui
ving van het zwaartepunt in continentale richting als 
Westeuropese signatuur zou opleveren'. Wat de Ne
derlandse economische belangen betreft ligt het opti
mum mijns inziens noch in een meer continentale noch 
in de tegenovergestelde richting. Hier moet zeker op 
beide paarden worden gewed, niet alleen vanwege het 
gedifferentieerde karakter van de huidige buitenland
se economische betrekkingen van ons land, maar 
vooral omdat beide paarden een span vormen. De eco
nomische toekomst van Europa is sterk afhankelijk 
van de rest van de wereld, welke op haar beurt veel 
baat zou vinden bij een hogere economische groei in 
de Gemeenschap. Wat de veiligheidsbelangen betreft 
vloeit Rozemonds pregnante conclusie logisch voort 
uit zijn hierboven kort samengevatte argumentatie. 
Ergens in zijn boekje nuanceert hij die logica echter, 
door er op te wijzen dat belangrijker dan de feitelijke 
ontwikkelingen (bijvoorbeeld Amerikaans disengage
ment) de perceptie daarvan is in Moskou, en nog be
langrijker de perceptie van die perceptie in Westeuro
pese hoofdsteden als Bonn. De feiten beïnvloeden de 
percepties, maar helaas is ook het omgekeerde het ge
val. Een versterking van de Europese politieke samen
werking zonder de Atlantische betrekkingen te ver
zwakken zou, indien mogelijk, de wederzijdse percep
ties doorzichtiger kunnen maken. 

De derde categorie van belangen is die van de ideële . 
Hier gaat Rozemond mij veel te ver . Hij gaat er van uit 
dat de Nederlandse ideële behoeften en politieke cul
tuur bij uitstek afwijken van die van Frankrijk, het 
land dat onvermijdelijk een leidinggevende rol zou 
spelen binnen een meer geïntegreerd Europa. De zich 
wel eens als francofiel afficherende Rozemond geeft 
inderdaad enkele overtuigende voorbeelden van het 
verschil in politieke cultuur en normbesef tussen ons 
land en Frankrijk : het Greenpeace schip, de kalimij
nen, de kernenergie, het militarisme, de 'raison 
d'état' . Maar net zulke indrukwekkende lijstjes kun-

nen worden opgesteld met betrekking tot de Bondsre
publiek (de intolerantie ten opzichte van radicaal 
links, de autoriteiten-cultuur, het flirten van rechts 
met fascistische opvattingen), Engeland (het Britse su
perioriteitsgevoel, het 'right or wrong, my country' , 
het isolationisme) en vooral ook de Verenigde Staten: 
de totale afwezigheid van de sociaal-democratie, de 
religieuze aanbidding van het kapitalisme, de vereen
zelviging van alles wat links is met communisme, de 
interventies in de Derde Wereld, het 'benign neglect' 
van de bondgenoten in cruciale veiligheidskwesties als 
SDI, enzovoort. Dat kan dus allemaal geen reden vor
men om meer of minder met de een dan wel de ander 
samen te werken. Je bent nu eenmaal tot elkaar ver
oordeeld . Doorslaggevend voor de samenwerking is, 
naast het hebben van gemeenschappelijke belangen, 
de vraag of - met alle verscheidenheid in politieke 
cultuur - de democratische besluitvorming en de 
mensenrechten kunnen worden gewaarborgd. En dat 
kan nog steeds met al deze Westelijke landen, zij het 
met vallen - diep. vallen soms - en opstaan. 

Veranderingen in de wereldeconomie 
Er is echter een door Rozemond noch door Scheffer 
genoemde overweging die de balans toch in een be
paalde richting zou kunnen doen doorslaan. Dat is een 
ontwikkeling die weliswaar niet door Scheffer is opge
nomen in zijn lijstje van vier structurele tendensen in 
de internationale betrekkingen doch deze naar mijn 
mening in betekenis overtreft. Ik doel op de grote ver
anderingen die in de jongste decennia in de wereldeco
nomie zijn opgetreden ten gevolge van de snelle tech
nologische veranderingen die gepaard gaan met een gi
gantische schaalvergroting van de economie. De revo
lutie in de communicatie; de zeer sterk geworden on
derlinge afhankelijkheid tussen voorheen afzonderlijke 
markten; het slechten van schotten tussen research, in
vesteringen, produktie, distributie en financiering; de 
groei van multinationale ondernemingen en de trans
formatie van vele daarvan tot transnationale conglo
meraten waarin beslissingen over de keuze van pro
duktietechnologieën, de locatie van de produktie, de 
hoogte van de investeringen en de aard van het pro
dukt niet op micro-bedrijfseconomische gronden wor
den genomen en ook niet op basis van macro-sociaal
economische kosten-baten analyses, maar vanuit het 
mega-gezichtspunt van giganten die in principe de ge
hele wereld tot hun markt rekenen; het zijn ontwikke
lingen die de nationale economieën onderling uiterst 
kwetsbaar hebben gemaakt, veel kwetsbaarder dan 
bijvoorbeeld ten tijde van de oprichting van de Euro
pese Economische Gemeenschap. Dat heeft tal van ge
volgen, waaronder een versterking van het dualisti
sche karakter van de wereldeconomie. 2 Een belangrijk 
aspect daarvan is de snelle wijziging in de comparatie
ve voordelen van de diverse regio's in de wereld. Het 
tempo waarin een economische voorsprong in een 
achterstand kan verkeren neemt toe, en andersom. 
Amerika hoeft in een dergelijke wervelgang niet op 
een voorkeurspositie te rekenen. Dat moge blijken uit 
de daling van de produktiviteit in de Verenigde Staten, 
de veroudering van de industrie en de verzwakking 
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van de dollar. Zelfs Japan heeft het moeilijk gekregen 
in haar concurrentie met de nieuwe industrielanden in 
Zuid-Oost Azië. China moderniseert snel. En ook in 
India en in tal van Latijns-Amerikaanse landen neemt 
de moderne sector snel in kracht toe, overigens zonder 
de andere helft van de economie mee te trekken. Niet 
qua niveau, doch qua dynamiek lijkt Europa - na A
frika - de zwakste regio . Achterblijvende investerin
gen, gebrekkig ondernemerschap, een tamelijk sta
tisch arbeidsethos, een logge bureaucratie en een trage 
intergouvernementele besluitvorming hebben er toe 
geleid dat Europa althans in vergelijking met andere 
markten aan kracht inboet. 
Nederland ondervindt daarvan onvermijdelijk de 
weerslag. Het kan niet uit de boot stappen om zich 
meer op de rest van de wereld te oriënteren. Daarvoor 
is de Europese integratie reeds te ver voortgeschreden. 
Bovendien werkt een naar buiten gerichte oriëntatie 
slechts vanuit een sterke en brede thuismarkt. Dat kan 
het Europese industriële bedrijfsleven beamen. Om 
die reden, en niet om de vier redenen die Scheffer 
noemt, is een intensivering van de Europese integratie 
een conditio sine qua non. 
Rozemonds argumenten houden stand in een discussie 
binnen het beperkte, door Scheffer aangegeven kader. 
Maar zij schieten naast de roos wanneer dat kader 
wordt verbreed tot de vraag of er voor Europa, en dus 
ook voor Nederland, wel een behoorlijke toekomst is 
zonder een veel nauwere onderlinge samenwerking. 
Rozemond moet zich daarvan bewust zijn, aangezien 
hij verwijst naar opvattingen die De Vree enige jaren 
geleden ventileerde omtrent een Westeuropese relatie
ve neergang, zij het minder op economische dan op de
mografische en veiligheidspolitieke gronden. 3 In het 
verdere betoog van Rozemond speelt dit echter geen 
rol. 

Zelf ben ik over het belang van een verdere Europese 
integratie van mening veranderd. Ik placht de nadruk 
te leggen op de tekortkomingen in het Europese be
leid: het was te kapitalistisch en te nationalistisch. Een 
meer geïntegreerd en dus sterker Europa zou nog kapi-

. talistischer en nog (regio-)nationalistischer worden . 
Met name de Derde Wereld dreigde daarvan de dupe 
te worden. Bovendien zou Nederland bij een verder
gaande harmonisering van het financiële en sociaal
economische beleid te veel van haar verworvenheden 
moeten inleveren. Daarom bepleitte ik dat het mee
werken daaraan aan zeer strenge voorwaarden om
trent het te voeren beleid zou worden onderworpen. 
Eerst garanties voor een beter - dat wil zeggen socia
listischer - beleid, dan pas verdere integratie .4 

Ik deel die vrees nog steeds. Maar het gaat thans niet 
meer om een keuze tussen een slechter beleid in een 
meer geïntegreerd Europa, of een beter beleid vanuit 
een lossere samenwerkingsvorm. De keus is tussen 
vooruitgang dan wel stagnatie. Dat is een keus tussen 
wel of geen beleid dat een antwoord vormt op de be
dreiging van Europese, en dus ook Nederlandse, eco
nomische en veiligheidsbelangen. Het is dus ook een 
keus tussen wel of niet effectief strijden voor zelfres
pect en morele waarden. Het is van het grootste belang 
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dat de nationale strijd van sociaal-democratische par
tijen voor een specifieke inhoud te geven begrippen als 
vrijheid, recht, welvaart en veiligheid zo spoedig mo
gelijk naar het Europese vlak wordt opgetild. De ver
dergaande Europese samenwerking kan daarop maar 
beter niet wachten. De politieke discussie binnen 
Europa over de toekomst van Europa, op welk niveau 
dan ook gevoerd, zou zonder die verdergaande samen
werking anders wel eens steeds minder van belang 
kunnen worden. 
Daarom ben ik het uiteindelijk toch minder met Roze
mond eens dan met Scheffer , zij het om andere rede
nen dan die welke de laatste gebruikt. En Rozemonds 
additionele overweging om aan een verdere integratie 
binnen Europa voorlopig geen grote prioriteit toe te 
kennen, namelijk de huidige schier onoplosbaar lij
kende crisis in de Europese besluitvorming (de land
bouw, de financiering, de zwakte van het Europese 
parlement, enzovoort) beschouw ik juist als een reden 
te meer om die prioriteit te verhogen . 

Tenslotte. Rozemonds betoog bevat een kostelijk 
hoofdstuk over de mate waarin Nederland traditio
neel hecht aan machtsspreiding in de politieke besluit
vorming. Deze komt niet in de laatste plaats tot uiting 
in een pluralistische besluitvorming omtrent de bui
tenlandse politiek. Dat was al zo ten tijde van de Repu
bliek, kreeg een andere invalshoek vanuit de verzui
ling, en vindt thans vooral haar uitdrukking in een 
specifiek Nederlandse besluitvorming tussen de parle
mentaire fracties en tussen de departementen. Het 
leidde doorgaans altijd tot consensus, maar ook tot 
traagheid. Die kan zich, zo stelt Rozemond, in het bui
tenlands beleid ook laten omschrijven als een specifiek 
soort realisme dat graag op door anderen geschapen 
voldongen feiten wacht. Helaas worden in ons land in 
de vaak zo provinciaal gevoerde discussie over de bui
tenlandse politiek veel van die eenmaal geschapen fei
ten niet eens als zodanig onderkend. Dat is ook het ge
val in de Partij van de Arbeid. De recentelijk door 
Scheffer en Rozemond gepresenteerde betogen heb
ben de grote verdienste dat de discussie weer over de 
feiten gaat, voldongen of niet. 

Jan Pronk is lid van de Tweede Kamer voor de Partij 
van de Arbeid en redacteur van SenD. 
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In vitro fertilisatie 

F.P. Wibaut bespreekt: 
Joke H.B. van der Meer, Nieuw leven, ander recht: in 
vitro fertilisatie. Brielle, Prins, 1986. 

Sinds enige tijd is er een stijgende belangstelling voor 
in vitro fertilisatie (IVF) te constateren. Niet alleen bij 
de medici en hun onvruchtbare patiënten die weer 
hoop gaan koesteren, maar ook bij de politici die van
wege de financiële en ethische consequenties wellicht 
beslissingen moeten nemen over wettelijke voorschrif
ten op dit gebied. Joke van der Meer, lid van de Eerste 
Kamer voor de Partij van de Arbeid heeft een boek ge
schreven bedoeld als oriëntatie op alle facetten van in 
vitro fertilisatie. 
Na een uitgebreide inleiding waarin alle mogelijkhe
den van kunstmatige bevruchtingstechnieken de revue 
passeren, worden achtereenvolgens de ethische, medi
sche en juridische aspecten van deze mogelijkheden 
besproken, gelardeerd met uitspraken over de impli
caties van moge lij ke wetgeving. De medische beschrij
ving van IVF is hier en daar te gedetailleerd hetgeen de 
duidelijkheid niet steeds ten goede komt, maar soms 
ook niet gedetailleerd genoeg. De lezer komt bijvoor
beeld niet te weten dat in vitro behalve 'in glas' ook 
'buiten het lichaam' betekent, in tegenstelling tot in vi
vo 'in het lichaam'. 
Dat de eitjes bij de vrouw tegenwoordig zonder opera
tie en zonder narcose door middel van een eenvoudig~ 
vaginale punctie verzameld kunnen worden staat he
laas nog niet in het boek vermeld. Voor de schrijfster 
is namelijk de inmiddels ouderwetse operatieve me
thode om eitjes te verzamelen een belangrijk argument 
om ei-donorschap af te wijzen. Nadat zij met enige 
verbazing geconstateerd heeft dat er over het alge
meen geen ernstige bezwaren tegen eicel- en embryo
donatie worden ingebracht, omdat deze handelingen 
gelijkwaardig zouden zijn aan kunstmatige donor in
seminatie (KID), kondigt de schrijfster aan dat voor 
haar eicel- en embyro-donatie grensoverschrijdend 
zijn en dus onaanvaardbaar. 'Niet alles wat kan dient 
ook te worden toegepast'. 
Kennelijk wat huiverig dat deze duidelijke stellingna
me, waarin impliciet de eicel als hoogwaardiger wordt 
gekwalificeerd dan de zaadcel, haar tot een soort me
vrouw Simonis bombardeert, geeft Joke van der Meer 
een uitvoerige motivatie van haar standpunt. Zowel 
bij eiceldonatie als bij embryo-transfer is het genetisch 
·materiaal van een andere vrouw; zoals dat bij donor
inseminatie van een andere man dan de vader is. De 
vrouw die de zwangerschap draagt en het kind baart is 
niet de biologische moeder. Zij wordt een 'baar'moe
der. 'Met een dergelijk medisch-technisch ingrijpen 
wordt voor mij de grens van het toelaatbare overschre
den' schrijft Van der Meer. 
Daar stel ik tegenover dat met het negen maanden 
groeien in eigen baarmoeder, waardoor wel degelijk 
een (secundair) biologische binding tot stand gebracht 
is, een sterke emotionele binding met het groeiend le
ven ontstaat, waarvan de intensisteit niet te vergelij-

ken is met die met een adoptie-kind. Overigens is dit 
vooral een pleidooi voor het individueel bepalen van 
grenzen. Want hoe ruim men deze ook wil stellen, het 
recht op een kind is niet te claimen of af te dwingen. 

Na een heldere beschrijving van de gevolgen van wat 
in het Burgerlijk Wetboek over juridische afstamming 
is vastgesteld, stelt de schrijfster de politieke vraag aan 
de orde in hoeverre er wettelijke beperkingen aan de 
nieuw verworven kennis moet worden aangebracht. 
Zonder zich expliciet uit te spreken heft de schrijfster 
toch een waarschuwende vinger tegen de neiging om, 
ondanks adviezen van onder andere de Gezondheids
raad, met wettelijk voorschriften te komen die in de 
praktijk niet werkbaar zullen blijken te zijn. 
'Nieuw leven, ander recht' is een vlot geschreven, hel
dere uiteenzetting van de problematiek rondom IVF, 
waarbij alle aspecten behalve de emotionele ruim aan 
de orde komen. De lezer kan zich goed oriënteren en 
wordt over· het algemeen geen standpunt opgedron
gen. 

F.P. Wibaut is seksuoloog, verbonden aan het Acade
misch Medisch Centrum te Amsterdam. 

De Arbeidersgemeenschap der W oodbrookers 

S. Patijn bespreekt: 
Coos Huijsen, Socialisme als opdracht. De religieus
socialistische Arbeidersgemeenschap der Woodbroo
ker en de PvdA - de geschiedenis van een relatie, 
Baarn, Anthos, 1986. 

De geschiedenis van de Arbeiders Gemeenschap der 
Woodbrookers (AG) loopt voor een niet onaanzien
lijk deel parallel met die van de Partij van de Arbeid en 
de vooroorlogse SDAP. De schrijver van dit boek 
noemt het een cadeau van de AG voor de PvdA. Een 
cadeau vanuit de religieus socialistische hoek voor de 
partij die, zoals Den Uyl in zijn voorwoord schrijft, 
zich evenals de SDAP nooit heeft laten voorstaan op 
de hechte relatie met religieuze socialisten en hun insti
tuties, er was eerder sprake van koudwatervrees. 
Zo zagen en zien de religieus-socialisten dat van hun 
kant veelal niet. Huijsen stelt dat zij hun keus voor het 
socialisme zien als een ethische stellingname en dat zij 
de nadruk leggen op de persoonlijke verantwoorde
lijkheid van de mens. Vandaar de titel van het boek: 
socialisme als opdracht. Zonder veel koudwatervrees. 
In een aantal korte hoofdstukken beschrijft Huijsen 
de oorsprong en de ontwikkeling van Arbeiders Ge
meenschap der Woodbrookers en parallel daaraan die 
van de SDAP. De religieus-socialisten waren aanvan
kelijk voornamelijk vrijzinnige predikanten, rond het 
blad de Blijde Wereld (later Tijd en Taak) die zich aan 
het begin van deze eeuw verenigden. De Nederlandse 
Arbeidersgemeenschap werd, in navolging van het 
Engelse voorbeeld, in 1908 opgericht. 
De invloed op de partij van de AG als organisatie is al-

socialisme en democratie 
nummer 7/ 8 

253 juli/ augustus 1987 



socialisme en democratie 
nummer 7/ 8 
juli/ augustus 1987 

, ---------------

tijd betrekkelijk gering geweest en dat geldt, voor zo
ver ik kan overzien tot de dag van vandaag. Het is ook 
inherent aan de structuur van de hedendaagse partij 
die invloed van groeperingen of organisaties niet enkel 
op grond van hun bestaan toelaat. Het zijn dus slechts 
de individuele leden die op grond van hun persoonlij
ke inzet en kwaliteiten de koers mee bepalen. 
Dat laatste is voor wat betreft de Arbeiders Gemeen
schap onverbrekelijk verbonden met de persoon van 
W. Banning. Banning was vrijwel vanaf het allereerste 
begin bij de AG betrokken. Huijsen beschrijft uitvoe
rig de gang van zaken in de jaren twintig en dertig 
waarin de religieus-socialisten en de SDAP langzaam 
naar elkaar toe groeien, ook door Bannings lidmaat
schap van het partijbestuur. 
In de jaren dertig waren Banning, de AG, Tijd en 
Taak en Bentveld praktisch synoniemen, iets wat bin
nen de Arbeiders Gemeenschap soms tot spanningen 
leidde. Huijsen constateert dat toen al, maar zeker na 
de Tweede Wereldoorlog, de politieke betekenis van 
de persoon Banning eigenlijk belangrijker was dan die 
van de Arbeiders Gemeenschap als zodanig. 
Voor de AG zelf stond centraal, zoals Huijsen stelt, 
dat men de sociaal-democratie op enigerlei wijze van 
dienst wilde zijn. Die dienstbaarheid lag en zou later in 
de toekomst kunnen liggen op het terrein van de bezin
ning en op het uitdragen van de oorspronkelijke ethi
sche en sterk op de mens gerichte benadering van de 
politiek. 
Deze taakopvatting is er niet een waarvoor in de Partij 
van de Arbeid de handen op elkaar gaan. Veeleer is er 
met betrekking tot het werk van de AG sprake van wat 
in het Engels 'benign neglect' wordt genoemd. De 
mislukking van het door het partijbestuur gepropa
geerde Centrum voor levensbeschouwing en politiek is 
daarvan een voorbeeld. 
Huijsen herinnert er in dit verband nog eens aan dat in 
het beginselprogramma van 1977, anders dan in de 
programma's van 1947 en 1959, niet meer de innige 
band tussen levensovertuiging en politiek inzicht werd 
erkend en gewaardeerd. Een dergelijke uitspraak werd 
overbodig geacht. 
De schrijver eindigt met een pleidooi de Arbeiders Ge
meenschap der Woodbrookers te beschouwen als be
zinningsorganisatie en als dicussieforum voor diege
nen die willen praten over de verhouding tussen le
vensbeschouwing en politiek. Dit beroep op een ieder 
die het aangaat schetst naar mijn oordeel duidelijk de 
hedendaagse verhouding tussen de sociaal-democrati
sche beweging het religieus socialisme. Die is er een 
van vriendelijke vrijblijvendheid voortvloeiend uit 
wederzijdse aanvaarding zonder de principiële discus
sies uit de jaren twintig en dertig. Zelfs een nieuwe 
Banning zou daar weinig aan kunnen veranderen. 

S. Patijn is Commissaris der Koningin in Zuid
Holland en redacteur van SenD. 
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Pen op papier 

Wiardi Beekman 

De democratisering van onze samenleving heeft het 
gelukkig ook mogelijk gemaakt, dat een auteur het 
recht op weerwoord heeft tegen de recensent van zijn 
of haar boek. En tegen de recencie van C.H. Wiedijk 
(mei-nummer SenD) , is een weerwoord nodig. Niet 
zozeer vanwege de vele vragen die Wiedijk mij stelt 
naar aanleiding van mijn boek, hoewel ik me daarbij 
wel afvraag of ik nu werkelijk zo ontoegankelijk heb 
geschreven dat Wiedijk niet enkele vragen beant
woord heeft kunnen vinden in mijn boek, terwijl ik 
daarnaast toch heb duidelijk gemaakt hoeveel handi
çaps de onvolledige archieven van de socialistische be
weging uit de jaren dertig de historicus bezorgen. 
Mijn repliek betreft twee aspecten van mijn boek die 
voor de geschiedschrijving van de SDAP en ook van 
de PvdA van groot belang zijn. Dat zijn het beginsel
program van de SDAP van 1937 en het leiderschap 
van Drees van de PvdA. Om met het laatste te begin
nen. Nergens zeg ik in mijn boek dat Wiardi Beckman 
'de leider van de Partij van de Arbeid' was geworden 
zoals Wiedijk abusievelijk schrijft. Letterlijk zeg ik in 
mijn inleiding: 'De kans was daarom erg groot dat 
Wiardi Beckman na de oorlog de leider van de SDAP 
was geworden en vervolgens van de Partij van de Ar
beid'. Enigszins ironisch bedoeld voeg ik daar aan toe 
dat Drees 'dus eigenlijk Wiardi Beckmands "plaats
vervanger" 'is geworden. Dat die kans groot was licht 
ik op tal van plaatsen in mijn boek toe en dat vat ik 
hierbij kort samen. 
Wiardi Beckman was in de jaren dertig degene, die in 
de beginselprogramcommissie in staat was een zodani
ge tekst te maken dat alle richtingen in die commissie 
zich daarin konden vinden of er zich bij neer konden 
leggen. Dat de toenmalige partijleider Albarda daar
bij het nodige gewicht in de schaal legde, doet aan die 
kwaliteit van Wiardi Beckman niets af. Drees zat daar 
niet bij. 
Daarnaast had Wiardi Beckman al voor de oorlog een 
nauw contact met vertegenwoordigers uit de groepen 
die na de oorlog met de SDAP de Partij van de Arbeid 
hebben opgericht. In het begin van de bezetting zit hij 
met een aantal van hen in verschillende werkgroepen 
die zich bezig hielden met de vraag hoe de politieke 
kaart van ons land er na de oorlog uit zou moeten zien. 
Daar zat Drees toen niet bij. 
Verder is het Wiardi Beckman geweest die in het begin 
van de bezettingstijd voor het toenmalige illegale par
tijbestuur van de SDAP in een nota heeft uiteengezet 
wat voor nieuwe partij er moest komen en welke weg 
de SDAP moest volgen om aan de oprichting van die 
nieuwe partij bij te dragen. Deze nota hoorde zelfs tot 
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de beschrijvingsbrief van het SDAP-congres dat de 
partij ophief om de oprichting van de PvdA mogelijk 
te maken. Drees verzette zich daar tegen. 
Ten slotte heb ik in mijn boek op verschillende plaat
sen aangegeven dat Wiardi Beckman nauwelijks enige 
affiniteit had met de journalistieke kant van zijn 
hoofdredacteurschap van Het Volk. Hij was algemeen 
politiek hoofdredacteur en legde zelf op de politieke 
kant de nadruk. Hij keek veel meer naar de manier 
waarop de door hem vereerde Troelstra het hoofdre
dacteurschap van de partijkrant vervulde, dan zoals 
zijn directe voorganger Ankersmit dat deed. In tegen
stelling tot Ankersmit toonde Wiardi Beckman zijn 
politieke ambities. Het is daarom volstrekt uit de lucht 
gegrepen te zeggen zoals Wiedijk suggereert en andere 
recensenten zoals Wim Thomassen elders nadrukke
lijk veronderstellen, dat Wiardi Beckman weer hoofd
redacteur had willen worden. 
Het is daarbij opvallend dat Wiedijk bij zijn tegenwer
pingen tegen mijn veronderstelling zelf een fout maakt 
in het vermelden van een feit, terwijl hij zich in zijn re
censie als een schoolmeester opstelt bij het verbeteren 
van wat volgens hem onjuiste feiten zijn. Wanneer hij 
zegt: 'Feit is namelijk dat in augustus 1939 Drees Al
barda opvolgde.' , dan is die vermelding onvolledig en 
daarmee fout. Drees volgde Albarda als fractievoor
zitter in de Tweede Kamer op en niet als leider van de 
partij. Om een vergelijking te maken: toen Ed van 
Thijn tijdens het kabinet-Den Uyl fractievoorzitter 
werd volgde hij Den Uyl niet op als leider van de partij 
en dat deed Wim Meyer evenmin toen hij tijdens het 
ministerschap van Den Uyl fractievoorzitter was. 
Mijn veronderstelling dat de PvdA onder Wiardi 
Beckman een andere partij zou zijn geworden heeft 
twee gronden. De eerste is, dat Wiardi Beckman zich 
zo nadrukkelijk met de voorbereiding voor het oprich
ten van een dergelijke partij heeft bemoeid en er zich 
tot het moment van zijn gevangenneming voor heeft 
ingezet. De tweede grond is, dat na de oorlog op ver
schillende momenten in de tijd prominente leden van 
de partij het gemis van Wiardi Beckman voor de PvdA 
opmerkten. Zij hebben daarbij vergeleken wat Drees 
er van maakte met wat naar hun mening Wiardi Beck
man er van had kunnen maken. Mijn ook door Wie
dijk gewraakte veronderstelling is mede op deze oog
getuigenverslagen gebaseerd. En wat daar fout aan is 
begrijp ik werkelijk niet. 
Over de vraag of de beginselprogramherzieningscom
missie van 1933 een mislukte poging was valt te discu
siëren. Omdat ze Albarda niet volgde, noem ik diens 
poging mislukt niettegenstaande het feit, dat wat Al
bard a in het rapport nog opgemerkt kon krijgen later 
als een 'prelude' voor het program van 1937 geken
merkt kan worden. Het is de knappe tacticus Albarda 
geweest die kans zag bij de mislukking toch nog zoveel 
binnen te halen dat hij daar later op terug kon komen 
bij een hernieuwde poging het beginselprogram te her
zien. De mislukking van 1933 is daarom wel te relati
veren in het licht van wat er in 1937 gebeurde, maar het 
was in 1933 een mislukking. 
Dat Vorrink zijn toelichting op het beginselprogram 
van 1937 niet in 1941, maar in 1940 schreef - hoewel 

hij in een DB-vergadering van 22 januari zei dit nog 
niet te hebben gedaan - laat onverlet mijn constate
ring dat het toch wel lang duurde voordat die toelich
ting kwam, terwijl het zo'n revolutionair program 
was. Ik heb niet kunnen achterhalen waarom Wiardi 
Beckman de hem door het partijbestuur gegeven op
dracht niet heeft vervuld. Maar ik verbaas me er wel 
over dat Wiedijk, zelf de biograaf van Vorrink, mij 
verwijt dat ik niet uitleg waarom Vorrink het heeft ge
daan. Het antwoord op die vraag had hij toch zelf 
kunnen geven in zijn boek over Vorrink. 

Johan S. Wijne, Utrecht. 

Nachrift 

Nu het in dit maandblad tot een gedachtenwisseling 
komt over het belang van de jaren dertig in de ontwik
keling van de Nederlandse sociaal-democratie, wijs ik 
erop dat schrijver en recensent beiden het boek over 
Beckman zien als een bijdrage aan die discussie. Daar
bij moet worden bedacht dat Johan Wijne dat belang 
nog eens grondig zal analyseren in zijn aan dit onder
werp gewijde proefschrift. Mijn recensie en mijn du
pliek kunnen dus mede een kleine bijdrage aan die 
analyse zijn. 
Wijne vindt dat ik zoveel vragen stelde en hij vraagt 
mij, van zijn kant, of ik 'niet enkele vragen beant
woord had kunnen vinden in zijn boek'. Zeker heb ik 
dat. Zijn boek is helemaal niet ontoegankelijk ge
schreven. In plaats van mijn vragen nog eens de revue 
te laten passeren, voeg ik mij liever naar de orde die 
Wijne in de discussie brengt. Hij noemt twee aspecten 
waarom het draait: het leiderschap van Drees en het 
beginselprogram van 1937. Op p. 12 van de inleiding 
van zijn boek schrijft Wijne: 'Maar desondanks kan 
wel gezegd worden dat er onder Wiardi Beckmans lei
ding een andere Partij van de Arbeid zou zijn ontstaan , 

Ik denk dat Wijne de positie en invloed van Dr Willem 
Drees Sr in de SDAP onderschat. Drees was vanaf 
1919 wethouder van Den Haag. Al in de jaren twintig 
(Drees was toen veertig jaar) had het een haar ge
scheeld of hij was partijvoorzitter geworden. Alleen 
omdat Drees het opeens zèlf niet wilde, werd hij het 
niet. Vanaf 1933 was hij lid van de Tweede Kamer. 
Daarnaast bekleedde hij tal van functies in de bewe
ging. Hij was echter geen lid van de programcommis
sie die in november 1935 werd ingesteld. Dat 
betekende niet dat Drees zich niet intensief met de dis
cussie over het program bemoeide. In Sociaal-Demo
craat geeft hij in de zomer van 1936 duidelijk zijn 
mening over het ontwerp, hij komt met amendemen
ten, in de programcommissie wordt de bijdrage van 
Drees uitvoerig besproken en partijbestuurder Drees 
komt in de vergadering van het partijbestuur, op 19 
december 1936, op het program terug. Zoals ik overi
gens el der heb uiteengezet was het lidmaatschap van 
de programcommisie nu ook weer niet zó belangrijk. 
Als er maar een nieuw program kwam met 'gevoelens 
van rechtvaardigheid' (art. VI) en 'handhaving van de 
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menselijke persoonlijkheid' (art. XVIII) en 'wil' (art. 
XIX) en, vooral: 'algemeen belang' (passim). Naar 
Drees terugkerend merk ik op dat deze in augustus 
1939, als de SDAP haar drie in plaats van twee mi
nistersposten had gekregen, de derde minister was ge
worden. Dat heeft Albarda per telefoon tegen Drees 
gezegd, dat heeft Drees gestenografeerd en het korte 
protocol wordt in het Rijksinstituut voor Oorlogsdo
cumentatie bewaard. Ik constateer: dus niet Wiardi 
Beekman. 
Maar, zegt Wijne, het was toch Beekman die de nota 
van 1941 over de vernieuwing van de partij heeft ge
schreven. Die nota van 1941, Het Nederlandse partij
wezen en de SDAP, was slechts twee gedrukte 
pagina's (kleine letters, dat wel) groot. Beckman wil 
volgens die nota: andere bestuursvormen, een andere 
partijleiding, een andere dan de evenredige vertegen
woordiging. Hij wil een volkspartij op brede 
grondslag, behartiging van de belangen van het gehele 
volk en bevordering van de gezondheid van de Neder
landse democratie. Maar zelfs hij ziet geen kans in 
twee pagina's precies duidelijk te maken op welke wij
ze zo'n volkspartij uit de SDAP zou kunnen voortko
men. Drees kon dat wel. Hij wilde een PvdA, zoals die 
echt is ontstaan, omdat deze partij, met de woorden 
van Drees, 'democratisch, socialistisch en bereid tot 
internationaal samengaan' was . 
Het is waar dat Albarda ook na augustus 1939 leider 
van de SDAP bleef. Maar Wijne en ik verschillen van 

Vervolg van blz. 225 
5. Zie Eerste evaluatie van FNV, CNV en MHP over de 

Stichtingsafspraken van mei 1986, juni 1987. 
6. In januari 1987 publiceerde de Loontechnische Dienst 

van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegen
heid een onderzoek over jeugdwerkplannen. Daaruit 
bleek dat in veel CAO's geen jeugdwerkplannen voor
kwamen. Daar waar op bedrijfstakniveau wél afspraken 
waren gemaakt over jeugdwerkplannen, bleken die in 
een aantal gevallen in bedrijven niet te zijn uitgewerkt. 

7. Zie over de relatie tussen vakbeweging en politiek ook P . 
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Fortuyn en R. Vreeman in Naar een regio- en sectorge
oriënteerde technologiepolitiek, Groningen, 1986. Ove
rigens: de gedragslijn in de FNV is dat bez<;>ldigden 
geacht worden zich niet kandidaat te stellen voor ge
meenteraden en provinciale staten. 

mening over de plaats die toen respectievelijk Drees en 
Wiardi Beckman als mogelijke opvolgers innamen. 
De grootste zwakte van Drees na 1945 was zijn Indo
nesië-politiek. Wij weten niet hoe Beekman de dekolo
nisatie van Indonesië zou hebben aangepakt. 
Wijne zegt ' dat het Herzieningsrapport van 1933 
'mislukt' was. Als dat zo was had, volgens mij, in 1934 
nooit een gezindheidssocialist partijvoorzitter kunnen 
worden. 
Zijn verwijt dat ik niet heb uitgelegd waarom Vorrink 
een uitvoerige (123 pagina's, zonder de bijlagen) toe
lichting op het beginselprogram van 1937 heeft ge
schreven, is niet terecht. Ik verwijs in dit verband naar 
de pagina's 302 en 410 van mijn Vorrink-boek. 
Opnieuw stel ik hier dus toch nog enkele vragen. Waar
om schreef Beckman die toelichting niet? Waarom 
kon hij in het voorjaar van 1940 (Handelingen Staten
Generaal, Eerste Kamer, 7 maart 1940) niet duidelijk 
maken wat de aard van de beginselen van de aanhan
gers van de moderne arbeidersbeweging was? W.aar
om keerde hij na de capitulatie niet naar Het Volk 
terug? Op die laatste vraag geeft Wijne wel een ant
woord. Maar is het antwoord niet een ander? 
Het leek wel of vanaf 1937 'de aaltjes' (Nescio, Dich
tertje) Beckman niet meer smaakten . Hij wilde in de 
strikte zin van het woord geen sociaal-ç1emocraat meer 
zijn. 

C.H. Wiedijk, Alkmaar. 

8. De werkgroep Tripartitisering Arbeidsvoorzieningsap
paraat, onder leiding van R. de Boer, is ingesteld door 
het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid . 

9. Zie Voortgangsrapportage van de Nota het Noorden 
aan zet, Bestuurscommissie Noorden des Lands, Assen 
1986. 

10. Het 'Aktieplan Nijmegen' was een van de eerste en beste 
voorbeelden van dit soort initiatieven. Voor informatie 
over de actuele ontwikkelingen is er een nieuwsbrief. 
Redactie-adres: Groenestraat 294, Nijmegen. 

11. Zie hiervoor ook 1 .H.l . Verhoof en F.W.M. Boekema: 
'Lokale initiatieven; naar een nieuwe conceptie van re
gionale ontwikkelingen '. 

,.' 



Oppositie? 

~TAilECENTRUM 
Doe E1I\LAND$E POLITIEKe. 
NED PARTIJeN 

Het beeld van Den Uyl als oppositieleider was dat van 
de man aan de interruptiemicrofoon, niet van zins om 
maar iets over zijn kant te laten gaan. In zijn toon 
klonk een oprechte verontwaardiging door, maar ook 
verongelijktheid, verbittering en onverzoenlijkheid. 
Politieke waarnemers beweerden steevast dat de PvdA 
zichzelf met deze' drammerigheid' buiten spel zette en 
van lieverlee gingen de socialisten dat zelf ook gelo
ven: als de 'stijl' niet veranderd werd, bleef de partij 
veroordeeld tot een onafzienbare en vruchteloze op
positie. 
Inmiddels is daaruit lering getrokken. Van de weer
omstuit hangt er nu rond de PvdA een merkwaardig 
soort radiostilte. In Den Haag lijkt het soms alleen te 
gaan tussen CDA en VVD. Er heerst een massa maat
schappelijke onvrede - over tandartskosten voor 
eigen rekening, over gefnuikte gezinszorg en zoveel 
meer bezuinigingen - maar de PvdA slaagt er niet in 
zich tot het concentratiepunt daarvan te maken. Ster
ker nog, ze lijkt het nauwelijks te proberen. 
Onder aanvoering van het duo Kok & Sint koos de 
PvdA blijkbaar voor lager van de toren blazen, om de 
weg naar een toekomstige coalitie niet op voorhand te 
blokkeren. Alleen heeft kennelijk nog niemand be
dacht hoe je zo'n koers van pacificatie kunt combine
ren met zakelijke, dus indien nodig harde oppositie. 
Het moet toch mogelijk zijn de linkervuist te ballen te
gen Lubbers cum suis en hem onderwijl, voor straks, 
de rechterhand alvast te reiken? Bij het debat over de 
visquoteringen stelde de PvdA de verantwoordelijk
heid van minister Braks aan de orde zonder daaruit de 
consequenties te trekken. De vuist werd geheven, 
maar halverwege ingetrokken. Bij het CDA zullen ze 
deze geste dankbaar begrepen hebben, maar op de 
pont van kwart over zeven maakte men er uit op dat de 
hoge heren elkaar weer de hand boven het hoofd hiel
den. 
Over de stijl van' ome Joop' kon je van alles beweren, 
niet dat hij op de pont van kwart over zeven mis
verstaan werd. Die roos in de vuist is een effectief han
delsmerk, maar in een vaasje, ontdaan van doornen, 
zal hij weldra verleppen. 

John Jansen van Galen 
Hoofdredacteur van de 
Haagse Post 
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Het ANC en de toekomst van Zuid-Afrika 

Het onderhouden van contacten met het African Na
tional Congress (ANC) is in de Westelijke Wereld 
sinds enkele jaren nauwelijks controversieel meer. 
Terwijl regeringen zich blijven onthouden van steun 
aan de gewapende strijd van deze Zuidafrikaanse be
vrijdingsbeweging, hebben ze hun oude huiveringen 
voor officiële ontmoetingen met de ANC-leiding laten 
varen. Vertegenwoordigers van ANC en van het Pan 
Africanist Congress (PAC), dat zich in 1959 van het 
ANC afscheidde, hebben al sinds 1976 deelgenomen 
aan de debatten in de VN-assemblee en krijgen van 
tijd tot tijd gelegenheid de Veiligheidsraad toe te spre
ken. Nederland verstrekt al tien jaar humanitaire hulp 
aan het ANC. Maar nu blijken zijn vertegenwoordi
gers ook welkom in hoofdsteden als Londen en Was
hington. Minister Ho we ontving O/iver Tambo in sep
tember 1986, Schultz had enkele maanden later een 
ontmoeting met de ANC-leider. Beide ministers deden 
een beroep op het ANC af te zien van geweld, maar 
beiden onderstreepten ze het contact te willen voort
zetten. Volgens Schultz is het ANC 'een belangrijk 
deel van de Zuidafrikaanse vergelijking'. 1 

Deze ontwikkeling is des te opmerkelijker omdat het 
bewind in Pretoria de afgelopen jaren heviger dan ooit 
een propagandacampagne heeft gevoerd waarin het 
ANC als het werktuig van Moskou en als een verzame
ling terroristen werd gebrandmerkt. Wat verklaart de
ze Westelijke ommezwaai en welke ontwikkelingen 
doen zich binnen het ANC zelf voor? 
De eerste en belangrijkste oorzaak is de toestand in 
Zuid-Afrika zelf, waar door de inzet van het leger in 
de zwarte 'townships' in feite een burgeroorlog is uit
gebroken. Botha'sbeleid van 'coöptatie' van gematig
de zwarten is grotendeels mislukt, het passieve en ac
tieve verzet van de zwarten tegen de apartheid heeft 
een massale omvang aangenomen en door de afkondi
ging van de noodtoestand hebben de autoriteiten zelf 
te kennen gegeven dat zij de stabiliteit van het regime 
in gevaar achten. Een spoedige ineenstorting van de 
huidige orde is nog steeds onwaarschijnlijk, al is het 
alleen maar omdat in Zuid-Afrika niet verwacht kan 
worden dat leger en politie zomaar van partij zullen 
wisselen, zoals dat in Iran en op de Filippijnen gebeur
de. Maar voor de zwarten geldt wat de - intussen ge
vangen gezette - journalist Zwelakhe Sisulu vorig 
jaar op een congres in Durban als volgt aanduidde: 
'We bevinden ons nog niet op de drempel van directe 
machtsoverdracht. We staan echter op de drempel van 
een fase die tot zo 'n overdracht kan leiden. ' 2 Het alge
mene gevoelen heerst dat het initiatief nu bij de zwar
ten ligt, hoe zwak zij qua organisatie voorlopig ook 
zullen zijn . 
Hierdoor heeft zich de internationale aandacht sterk 

op het ANC gericht . Zonder twijfel is deze 75-jarige 
beweging de populairste organisatie onder de zwarten. 
Volgens de politicoloog Thomas Karis zou bij een 
vrije verkiezing in Zuid-Afrika het ANC driekwart 

. van de zwarte stemmen (Indiërs en 'kleurlingen' inbe
grepen) behalen, alsmede een aantal blanke stem
men. 3 Bij de verkiezingen die het zwarte blad The So
wetan onlangs onder zijn lezers hield; eindigde de ge
vangen leider Nelson Mandela op de eerste plaats en 
werd ANC-voorzitter Tambo tweede. Oppositiegroe
pen in het land zelf wenden zich steeds vaker tot de in 
ballingschap levende leiding in Lusaka. Door de grote 
aantallen doden die er door het optreden van de veilig
heidstroepen zijn gevallen is het prestige van het ANC, 
dat zich aanvankelijk tot 'gewapende propaganda' be
perkte maar intussen de 'volksoorlog' heeft afgekon
digd, eveneens toegenomen. De gewapende strijd, 
vaak gevoerd door pas getrainde groepjes, breidt zich 
uit en hierdoor neemt het gevoel van weerloosheid en 
machteloosheid af. Natuurlijk vormen de gueril
lastrijders nog nauwelijks een bedreiging voor de 
Zuidafrikaanse strijdkrachten. Behalve echter dat ze 
bijdragen tot de politieke mobilisatie van de zwarte 
bevolking knagen ze aan de politieke en economische 
basis van het regime. Het gaat hier weliswaar om een 
langzaam proces, maar de ervaring in Rhodesië heeft 
niettemin geleerd dat een blank minderheidsbewind 
ineen kan storten zonder ook maar één militaire ne
derlaag te hebben geïncasseerd. 
Ongewild heeft president P. W. Botha zelf het prestige 
van het ANC nog verder vergroot door zijn recente 
verkiezingscampagne vrijwel volledig te wijten aan het 
'revolutionair geweld' waar zijn land aan blootstaat. 
Dit zou geheel geïnstigeerd zijn door het ANC en de 
hiermee gelieerde Zuidafrikaanse communistische 
partij (SACP). Gevolg van deze voorstelling van za
ken was dat het ANC in feite als het belangrijkste al
ternatief voor de Nationale Partij naar voren kwam. 
Doordat de liberale PFP zetels kwijtraakte en de ultra
rechtse Conservatieve partij van dominee Treurnicht 
nu de grootste oppositiepartij in het blanke parlement 
is geworden, staat intussen vast dat effectieve aan
drang op ontmanteling van de apartheid voortaan van 
buiten het parlement zal moeten komen. (Eerder al 
was duidelijk geworden dat de rol van de in 1984 ge
creëerde vertegenwoordigingen van 'kleurlingen' en 
Indiërs in dit opzicht minimaal is). Ook deze ontwik
keling heeft de positie van het ANC, dat immers de be
langrijkste extra-parlementaire groepering is, be
gunstigd. Mede om deze reden hebben sinds septem
ber 1985 ettelijke delegaties van liberale blanken en 
vertegenwoordigers van het bedrijfsleven ontmoetin
gen met ANC-leiders in Zambia gehad, benieuwd als 

J. W. van der Meulen 
Wetenschappelijk medewerker 
van het Nederlandse Instituut 
voor Internationale 
Betrekkingen 'Clingendael' 

socialisme en democratie 
nummer 9 

259 september 1987 



s' 
n socialisme en democratie 
j, nummer 9 

september 1987 

ze waren naar de opvatting van de betrokkenen over 
kwesties als het gebruik van geweld en de inrichting 
van de toekomstige Zuidafrikaanse samenleving. 
Een tweede oorzaak van de groeiende aandacht voor 
het ANC is de sinds de afkondiging van de nood
toestand (1985) sterk toegenomen internationale be
moeienis met Zuid-Afrika. De EG-landen en de VS 
hebben ondanks interne weerstanden economische 
sancties afgekondigd. Oliver Tambo, die al jaren ij
vert voor isolering van het apartheidsregime, kan dit 
als een lang verbeide vorm van waardering beschou
wen. Recente internationale bemiddelingspogingen 
hebben eenzelfde opwaardering van het ANC tot ge
volg gehad. De door het Britse Gemenebest ingestelde 
Groep van Eminente Personen zag het onder meer als 
zijn taak een politieke dialoog tussen Pretoria en de 
zwarte oppositie op gang te brengen. Het ANC ver
klaarde zich daarop bereid met de Groep te praten en 
bezorgde zich hiermee een fiks diplomatiek succes. De 
Gemenebestleiders concludeerden in hun rapport dat 
voorzitter Tambo en Nelson Mandela verantwoordf:
lijke en serieuze gesprekspartners waren waarvan de 
tegemoetkomende houding zich gunstig onderscheid
de van die van P. W. Botha. 
Andere oorzaken van de behoefte aan contact met het 
ANC zijn de veranderende Westelijke opinies over de 
positie van de Sovjet-Unie en over het gewelddadige 
karakter van de beweging. Wat dit laatste betreft: Pre
toria's opvatting dat het ANC als een terroristische or
ganisatie moet worden beschouwd is altijd al in zekere 
zin onjuist geweest. Het Congres heeft zich gedurende 
de eerste halve eeuw na zijn oprichting in 1912 steeds 
beperkt tot vreedzame vormen van oppositie. Pas toen 
het passieve verzet door de blanke autoriteiten met ge
weid werd onderdrukt en de in 1960 verboden bewe
ging zich gedwongen zag uit te wijken naar het buiten
land, besloot de leiding over te gaan tot de gewapende 
strijd. Sindsdien zijn echter de christelijke afkeer van 
geweld en de traditie van Gandiaans pacifisme bij een 
aantal ANC-leiders, waaronder voorzitter Tarnbo 
zelf, blijven bestaan. Uitdrukkelijk wordt geweld bo
vendien niet als de enige methode beschouwd om het 
apartheidsbewind ten val te brengen; ook op de nood
zaak van onderhandelingen wordt nadruk gelegd. 
En hoewel Radio Freedom heeft opgeroepen tot de 
'volksoorlog' en tot de liquidatie van collaborateurs 
en politiemensen, is de 'necklace' nooit goedgekeurd. 
De ANC-leiding is bovendien gekant tegen het doden 
van blanken omdat het blanken zijn, al is het uiteraard 
onvermijdelijk dat er bij sabotage-acties slachtoffers 
onder de burgerbevolking vallen. De Gemenebest
groep concludeerde dan ook dat 'tot dusver diegenen 
die verantwoordelijk zijn voor het gewapend verzet in 
Zuid-Afrika een groot respect voor onschuldige levens 
hebben getoond. '4 De eis van de regering-Bot ha dat 
het ANC eerst het geweld zou moeten afzweren alvo
rens er van onderhandelingen sprake zou kunnen zijn, 
vond de Groep onredelijk. Het ANC, als de zwakkere 
partij, zou dan geheel van de goede bedoelingen van 
de regering-Botha afhankelijk worden. Botha's ken
nelijke vastbeslotenheid het verzet in Zuid-Afrika met 
geweld te breken, het verlenen van steed ruimere vol-
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machten aan leger en politie, de militaire invallen in 
buurlanden en de herhaalde verzekering dat 'de rege
ring tot dusverre slechts een fractie van de macht die 
tot zijn beschikking staat heeft ingezet '5 hebben in be
langrijke mate tot dit standpunt bijgedragen. 
Onverteerbaar voor veel Westelijke regeringen was tot 
voor kort de sterke vertegenwoordiging van leden van 
de Zuidafrikaanse communistische partij in de ANC
leiding. De angst dat de Sovjet-Unie erop uit was langs 
deze weg van Zuid-Afrika een satellietstaat te maken 
en vervolgens het Westen met afsnijding van de Kaap
route en stopzetting van toevoer van grondstoffen te 
bedreigen was vooral in Washington zeer groot. Nu is 
het altijd al de vraag geweest of het Kremlin dergelijke 
activiteiten ooit serieus zou overwegen. Gesteld al dat 
Moskou er welbewust op uit zou zijn Westelijke 
vrachtschepen te torpederen, waarom zou het dit dan 
bij de verafgelegen Kaap doen en niet bij voorbeeld in 
de Perzische Golf? En wat de 'strategische mineralen' 
betreft: tot dusverre heeft de Sovjet-Unie nimmer een 
beleid gevoerd dat er consequent op was gericht de 
Westelijke industrielanden deze metalen te onthou
den. De behoefte aan harde valuta is zelfs dermate 
groot dat men bij de verkoop van mijnbouwproduk
ten samenwerking met het apartheidsregime niet heeft 
geschuwd. Volgens Kurt Campbell wordt een groot 
deel van de Russische diamantproduktie door De 
Beers aan het Westen doorverkocht. 6 De belangrijkste 
motieven van Moskou om de gewapende strijd van het 
ANC te steunen zijn dan ook steeds politiek en niet 
economisch geaard geweest. Invloed in de Derde We
reld en het verkrijgen van een internationaal erkende 
rol bij een regeling van het conflict zijn de belangrijk
ste oogmerken. 
De afgelopen jaren zijn in Moskou bovendien de ver
wachtingen omtrent de mogelijkheid om in Afrika 
marxitisch-Ieninistische regimes in het zadel te helpen 
sterk getemperd. Zeker de ervaringen in Mozambi
que, waar de toepassing van het marxistisch-leninisti
sche model bij de economische ontwikkeling - vooral 
in de landbouw - in een fiasco is geëindigd, hebben 
de Russische leiding tot meer terughoudendheid ge
bracht. Militaire samenwerking als middel om de ge
beurtenissen in Afrika te beïnvloeden heeft eveneens 
aan populariteit ingeboet. De voordelen op korte ter
mijn worden geheel overschaduwd door de verplich
tingen en risico's die op de langere termijn zijn te voor
zien. Het marxistische bewind in Angola, dat voortdu
rend nieuwe wapenzendingen uit Moskou ontvangt, is 
in een uitzichtloze strijd verwikkeld met opstandelin
gen die steun vanuit Zuid-Afrika en de VS ontvangen. 
In Mozambique is de nood van het regime zo mogelijk 
nog groter en groeit de afhankelijkheid van Westelijke 
steun. Door deze ervaringen rijker geworden hebben 
de Sovjet-leiders Zimbabwes verzoeken om militaire 
bijstand grotendeels afgewezen. Hoewel de wapenle
veranties aan het ANC zeker gecontinueerd zullen 
worden, zal dus van uitbreiding geen sprake kunnen 
zijn. Met enige bezorgdheid zien Russische Afrika
experts verder de mogelijkheid van een ongeremde 
escalatie van het conflict onder ogen, dat in nieuwe 
Oost-Westspanningen zou kunnen resulteren en de 
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Zuidafrikaanse economie zou ruïneren. Een pro
socialistisch bewind dat vervolgens bij de Sovjet-Unie 
om massale economische hulp aanklopt en zal moeten 
worden afgewezen is wel het laatste waar men behoef
te aan heeft. Moskou lijkt er nu van uit te gaan dat 
Zuid-Afrika ook na een omwenteling nauwe economi
sche contacten met het Westen zal blijven houden. Te
gelijk rekent het er echter op dat het, eenmaal onder 
zwart bewind, zal toetreden tot de beweging van niet
gebonden landen en de (in Russische ogen nog altijd 
volop aanwezige) militaire samenwerking met NA VO
landen definitief zal verbreken. 7 

Karakter van het ANC 
Uit het voorafgaande blijkt dat de redenen waarom 
Westerse landen toenadering zoeken tot het ANC, 
nauwelijks te maken hebben met ontwikkelingen bin
nen de beweging zelf. Omdat bij toenemend contact, 
zeker wanneer dit op een vredesregeling gericht zal 
zijn, echter onvermijdelijk het karakter, de doelstel
lingen en de invloed van het ANC aan de orde zullen 
komen, verdienen deze nadere beschouwing. 
Over de communistische invloeden binnen het ANC is 
de afgelopen jaren druk gespeculeerd. Omdat invloed 
nu eenmaal moeilijk valt te meten heeft de discussie 
zich geconcentreerd op de vraag hoeveel leden van de 
SACP er in het uitvoerend comité van het ANC zitting 
hebben. Maar omdat de sinds 1950 verboden SACP 
geheimhouding over het ledenbestand betracht, is de 
verlangde statistische objectiviteit uitgebleven. The 
Economist schat het aantal op veertien tot vijftien8 ; de 
Zuidafrikaanse overheid omschrijft 25 leden van het 
dertig mensen tellende comité als 'leden en/of actieve 
ondersteuners van de SACP.'9 Thomas Karis heeft 
echter vastgesteld dat de bewijsvoering op zeer du
bieuze gronden berust. Zo is Aziz Pahad als commu
nist gebrandmerkt omdat hij door 'een Zuidafrikaan
se politieke wetenschapsman' als zodanig is omschre
ven en omdat hij artikelen heeft geschreven in The Af
rican Communist; indien dit laatste al het geval ge
weest is dan moet het echter onder pseudoniem zijn 
gebeurd. Van slechts drie leiders is publiekelijk be
kend dat ze tot de SACP behoren, namelijk Joe Slovo, 
de (blanke) partijvoorzitter en tot voor kort als staf
chef de op drie na hoogste man in de militaire vleugel 
van het ANC; en voorts Steve DIamini en Dan Tloo
me. lo 

Wat verder vaststaat is dat beide organisaties sinds het 
begin van de jaren zestig, toen ze besloten tot de gewa
pende strijd over te gaan, hecht hebben samenge
werkt . Dankzij de nauwe banden tussen SACP en de 
Communistische partij van de Sovjet-Unie kon de mi
litaire ANC-vleugel Umkonto We Sizwe (Speer van de 
Natie) al spoedig rekenen op een gestage toelevering 
van wapens, munitie en instructeurs vanuit Moskou. 
De Sovjet-Unie kwam bovendien met een programma 
om een kader van Zuidafrikanen aan universiteiten of 
militaire trainingscentra op te leiden. In 1969 kreeg de 
alliantie tussen ANC en SACP organisatorisch gestal
te door de vorming van een Revolutionaire Raad met 
de bevoegdheid leiding te geven aan Umkonto; in dat 
jaar trad ook Slovo (en vermoedelijk een aantal ande-

re communisten) toe tot de ANC-leiding. Sindsdien 
heeft Tambo de samenwerking met de SACP en de rol 
van de Sovjet-Unie in de strijd tegen het apartheidsbe
wind regelmatig geprezen. 
Maar heel moeilijk is vast te stellen hoe zwaar het ge
wicht van de SACP binnen de bevrijdingsbeweging nu 
werkelijk is. Aangenomen mag worden dat het feit dat 
naar schatting negentig procent van de militaire hulp 
uit Moskou komt, de communisten in de ANC-leiding 
enige extra invloed verschaft. Het is bovendien on
denkbaar dat de Sovjet-Unie zelf niet enige tegen
prestatie voor deze hulp verlangt. Zo heeft het ANC 
het Russische besluit om de Olympische Spelen van 
1984 te boycotten toegejuicht en de plaatsing van 
Amerikaanse kruisraketten in West-Europa veroor
deeld. Maar of het karakter van het Congres door de 
band met de SACP ingrijpend is gewijzigd kan moei
lijk worden aangetoond. Voor het ANC biedt zolang 
Zuid-Afrika niet is bevrijd, de connectie evidente 
voordelen, gelet op de terughoudendheid en het on
vermogen van het Westen c.q. de organisatie voor Af
rikaanse Eenheid om militaire steun van betekenis te 
bieden. Graag wijzen ANC-leiders erop dat ook 
Westelijke landen samen met de Sovjet-Unie tegen een 
gemeenschappelijke vijand hebben gevochten. Walter 
Sisulu, secretaris-generaal van het ANC tussen 1949 
en 1954, beantwoordde kritiek op de band met com
munisten met de verzuchting: 'Kunnen die mensen 
niet begrijpen dat wij wel eens de communisten zou
den kunnen gebruiken?'11 
Dergelijke inzichten beginnen gestaag in Westelijke 
hoofdsteden veld te winnen, ook in Washington. Hier 
is de kwestie dermate omstreden dat in de Anti-Apart
heid Act, waarmee het Congres in oktober 1986 sanc
ties tegen Zuid-Afrika uitvaardigde, tegelijk de rege
ring werd opgedragen te rapporteren 'in hoeverre 
communisten zijn geïnfiltreerd in zwarte en niet-blan
ke Zuidafrikaanse organisaties die betrokken zijn bij 
de strijd tegen het apartheidssysteem' (art. 509). Het 
rapport, dat in februari 1987 verscheen 12, bevat behal
ve de twee alom door de pers geciteerde bevindingen 
('Het ANC heeft zich sterk verplicht aan de SA CP en 
de Sovjet-Unie door de wapens en ( ... )' en 'Ruwweg 
de helft van de dertig leden van het Nationaal Uitvoe
rend Comité staan bekend als SA CP-leden of staan 
onder de verdenking lid te zijn ') tal van opmerkelijke 
nuanceringen. Onder meer concludeert het dat de 
SACP geen massale aanhang heeft en slechts één ele
ment is in de coalitie van belangen die in het ANC zijn 
vertegenwoordigd. Het wijst erop dat het Freedom 
Charter van 1955, dat de doelstellingen van het ANC 
bevat, niet als een marxistisch document kan worden 
beschouwd. Het zegt dat de invloed van militante jon
ge zwarten in de Umkonto We Sisze vermoedelijk zal 
toenemen, maar dat de SACP hier niet noodzakelij
kerwijs van zal profiteren, 'gegeven de wijdverbreide 
nationalistische gevoelens, die het wantrouwen van de 
zwarten tegenover een partij met dermate nauwe ban
den met een buitenlandse mogendheid kunnen verster
ken'. Op het United Democratic Front (UDF), dat in 
Zuid-Afrika niet-gewelddadige buitenparlementaire 
oppositie voert, heeft de SACP weinig aantoonbare 
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invloed. En hoewel de partij zich beschouwt als de le
ninistische voorhoede van de werkende klasse hebben 
de zwarte vakbonden in Zuid-Afrika zich de afgelo
pen jaren op eigen kracht ontwikkeld. 
Nu kunnen er uiteraard op grond van een dergelijk 
rapport verschillende beleidsconclusies worden ge
trokken. Het kan het begin zijn van nauwere contac
ten met de ANC-leiding. Maar als gezegd wordt dat 
Afrikaans nationalisme qua ideologische aantrek
kingskracht een krachtige concurrent is van het ortho
doxe marxisme, kan dit ook een aanmoediging zijn 
voor pogingen om het ANC te splijten. Dit is herhaal
delijk de tactiek van P. W. Botha geweest, die onder 
meer in april 1986 een oproep deed tot de niet-commu
nistische leden van het ANC om naar Zuid-Afrika te
rug te keren en deel te nemen aan onderhandelingen 
over een nieuwe grondwet. 'Ze zullen welkom zijn -
ze kunnen morgen terugkomen', aldus de president. 13 

Het Amerikaanse rapport lijkt deze tactiek te steunen 
waar het concludeert: 'Als Pretoria zijn verzet tegen 
onderhandelingen opgeeft of als de relaties van het 
ANC met Westelijke landen (en de hoop op erkenning 
door hen) blijven verbeteren, zouden ernstige politie
ke tegenstellingen binnen het ANC kunnen rijzen. De 
interne stabiliteit van het ANC en zijn belangrijkste 
politieke oogmerken zullen bepaald worden door de 
mate waarin Pretoria de labiele cohesie ervan al dan 
niet op de proef stelt. ' 
Het splijten van een organisatie als het ANC, waarin 
tal van stromingen zijn ondergebracht, houdt echter 
grote risico's in. Ook voor gematigde ANC-leiders 
zullen de huidige voorstellen van P.W. Botha, met 
hun nadruk op 'groepsrechten' ,onaanvaardbaar blij
ven. Het door Pretoria afgewezen gedeelte zal zich ge
dwongen zien de ondergrondse strijd te verhevigen en 
het huidige respect voor blanke levens geheel laten va
ren. Mocht het blanke bewind tot de conclusie komen 
dat onderhandelingen met enige alternatief voor toe
nemend geweld zijn, dan zal het er alleen maar baat bij 
hebben als althans één van zijn gesprekspartners een 
beweging is met enige cohesie, die het nodige prestige 
geniet om namens de onderdrukten akkoorden af te 
sluiten. Dit laat natuurlijk onverlet de noodzaak van 
het voortbestaan van verschillende ideologieën en be
langengroepen onder de zwarte oppositie, dat voor 
een democratisch systeem een eerste vereiste is. 

Doelstellingen en invloed 
Het ANC zelf heeft de afgelopen jaren erg zijn best ge
daan om zowel dit prestige onder de zwarten te ver
sterken als de buitenwereld enigszins gerust te stellen 
over het democratische en pluralistische karakter van 
de Zuidafrikaanse samenleving na de komst van een 
zwarte meerderheidsregering. In beide doelstellingen, 
die onderling trouwens niet altijd verenigbaar zijn, is 
het echter slechs ten dele geslaagd. 
Het probleem van het ANC is dat het geleid wordt 
door ballingen. Door de talrijke onderdrukkings
maatregelen van de Zuidafrikaanse overheid is het on
mogelijk een organisatie van betekenis in Zuid-Afrika 
zelf op te bouwen voor een beweging die - anders dan 
Inkatha van Zoeloe-leider Buthelezi - niet bereid is 
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binnen het bestaande systeem oppositie te voeren. 
Ook in de frontlijnstaten heeft het ANC natuurlijk 
niet de bewegingsvrijheid die het zou wensen. Geen 
enkel onmiddellijk zwart buurland van Zuid-Afrika, 
afgezien van Angola, heeft de ANC-guerillastrijders 
toestemming gegeven op zijn grondgebied militaire 
bases of trainingsfaciliteiten in te richten . Mozambi
que sloot zelf in 1984 met Pretoria het akkoord van 
Nkomati dat deze aanwezigheid uitdrukkelijk ver
bood. Maar niettemin is het in Lusaka gevestigde poli
tieke hoofdkwartier erin geslaagd enerzijds een opval
lende internationale status en bekendheid te verwer
ven en anderzijds voeling te houden met de ontwikke
lingen in Zuid-Afrika zelf. 
De populariteit van de beweging onder de zwarten 
hoeft nauwelijks onderstreept te worden. De zwart
groen-gouden vlaggen bij begrafenissen van zwarte 
opposanten vormden hier de afgelopen jaren een dui
delijke illustratie van. Oproepen om 'het land onre
geerbaar, de apartheid onuitvoerbaar' te maken heb
ben grote weerklank gekregen. Wat misschien nog 
meer zegt is dat het mede de invloed van het ANC is ge
weest die heeft gemaakt dat zwarte scholieren hun leus 
van 'bevrijding vóór onderwijs' hebben opgegeven, de 
boycot van scholen grotendeels hebben gestaakt en 
naar de leslokalen zijn teruggekeerd. Overleg tussen 
ANC en oppositie bewegingen in Zuid-Afrika (waar
onder het National Education Crisis Committee) zou 
hieraan zijn voorafgegaan. De rechtvaardiging die het 
ANC hiervoor heeft gegeven is dat 'de strijd niet tegen 
onderwijs als zodanig is maar tegen het inferieure 
"Bantoe-onderwijs" '. De scholieren moeten terug 
naar school om daar aan te dringen op 'revolutionair 
volksonderwijs' en onderlinge ervaringen uit te wisse
len. 14 Opvallend is verder dat niet alleen de meeste op
positiebewegingen in Zuid-Afrika legalisering van het 
ANC eisen, maar ook de thuislandleiders Buthelezi en 
Mabuza. De laatste, die aan het hoofd staat van 
KaNgwane, bezocht in maart 1986 Tambo in Lusaka 
en kondigde aan gezamenlijk met het ANC voor af
schaffing van de apartheid te zullen ijveren. ll 

Niettemin is duidelijk dat lang niet alle oppositie in 
Zuid-Afrika georganiseerd wordt door het ANC. Het 
UDF, dat in 1983 als een losse bundeling van zo'n zes
honderd bestaande organisaties tot stand kwam als 
protest tegen Botha's nieuwe grondwet en dat zijn 
kracht voor een deel ontleent aan het gedecentraliseer
de karakter, heeft door in te spelen op lokale grieven 
een geheel nieuwe dimensie aan het verzet gegeven. In 
het bijzonder de huurboycot, die maakte dat 
township-bewoners plotseling meer koopkracht had
den, is een groot succes geworden. Tussen UDF en 
ANC bestaan in het ideologische en personele vlak 
overigens tal van bindingen. Daarnaast zijn er echter 
ettelijke groeperingen die met het Congres op voet van 
oorlog verkeren. Dit geldt onder meer voor het PAC, 
dat zich in 1959 heeft afgescheiden uit protest tegen de 
multiraciale doelstellingen van het ANC en de invloed 
van (blanke) communisten. Later opgerichte zwarte 
bewustzijnsorganisaties, die eveneens de nadruk leg
gen op de noodzaak voor zwarten om zichzelf te be-
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vrijden en waarvan de Azanian People's Organization 
(AZAPO) de belangrijkste is, vallen in dezelfde cate
gorie . Militante jongeren in de 'townships', die mede
zwarten met afgrijselijke methoden hebben gedwon
gen aan consumentenstakingen mee te doen, erkennen 
het gezag van geen enkele organisatie. En dan zijn er 
bovendien duidelijke generatietegenstellingen binnen 
het ANC zelf tussen enerzijds de leiders in Lusaka, die 
tussen de vijftig en zeventig jaar oud zijn, en de jonge
re guerrillastrijders, die de afgelopen jaren uit Zuid
Afrika zijn gearriveerd en vinden dat de bevrijding 
veel te traag verloopt. Een opstand in een trainings
kamp in Angola zou in 1984 met harde hand zijn on
derdrukt. 16 

Extra conflictstof binnen de beweging is vermoedelijk 
ontstaan door pogingen van de ANC-leiding om Zuid
afrikaanse blanken, Westelijke regeringen en het be
drijfsleven gerust te stellen over de structuur van de sa
menleving na de machtsoverdracht. Zowel UDF als 
ANC heeft zich programmatisch gebonden aan het 
Freedom Charter van 1955, dat in de eerste plaats 
oproept tot een multiraciaal en democratisch Zuid
Afrika waarin 'alle nationale yoepen gelijke rechten 
zullen hebben'. Hoewel het document geen bepaalde 
ideologie vertegenwoordigt, kunnen enkele passages 
worden uitgelegd als socialistisch. Speciaal door de 
marxisten in het ANC wordt nadruk gelegd op zinsne
den als: 'De minerale rijkdom onder de grond, de ban
ken en monopolie-industrieën zullen in het bezit wor
den gesteld van het volk als geheel. '17 Voorzitter Tam
bo heeft echter herhaaldelijk betoogd dat een dergelij
ke transformatie geleidelijk zou moeten geschieden en 
dat hij voorstander is van een gemengde economie, 
met een belangrijke rol voor de particuliere sector. De 
groep van Zuidafrikaanse liberale blanken die in juli 
1987 in Dakar (Senegal) een ontmoeting met het ANC 
had was verder aangenaam verrast door de bereidheid 
de culturele identiteit van de Afrikaners te accepteren 
en deze in een codificatie van grondrechten (een 'bill 
of rights') van garanties te voorzien. IS 

Dergelijke verzekeringen onderstrepen nog eens dat 
ANC en SACP, hoewel ze wat betreft de bevrijding 
van het apartheidsbewind gelijke opvattingen hebben 
en daarom samenwerken, van mening verschillen over 
de orde die er in het multiraciale Zuid-Afrika zou 
moeten heersen. De SA CP-leiding is vastbesloten een 
socialistische samenleving te stichten die georiënteerd 
zal zijn op Oosteuropese concepties; die ANC
voorlieden die met blanke zakenlieden hebben gepraat 
lijken zich meer tot het Zweedse model aangetrokken 
te voelen. 19 Enige scepsis is echter geboden. In de eer
ste plaats kan niet genoeg benadrukt worden dat het 
ANC in dit stadium voornamelijk is gericht op het om
verwerpen van de apartheid en zich, om het verzet een 
zo breed mogelijke basis te geven, wil openstellen voor 
uiteenlopende ideologische opvattingen. Deze nadruk 
op eenheid heeft echter interne discussies over strate
gie en ideologie tot dusverre in de weg gestaan; het 
ANC beschouwt zich nu eenmaal niet als een politieke 
partij maar als een alternatieve structuur voor het 
apartheidsstelsel. 
Ten tweede: hoewel het moeilijk is vast te stellen welke 

voorstellingen de zwarte Zuidafrikaanse bevolking 
zich van de toekomstige samenleving maakt, kan zeer 
in het algemeen worden gezegd dat deze drie verlan
gens koestert: een fikse verbetering van de economi
sche positie van de zwarten; gegarandeerde werkgele
genheid; en een menselijke behandeling. Van systema
tische opvattingen over de gewenste economische orde 
is geen sprake. Echter, door de nauwe banden tussen 
kapitaal en apartheid, of liever, de wat halfslachtige 
en nogal late pogingen die het bedrijfsleven doet om 
zich van de apartheid te distantiëren, bestaat er een 
emotionele affiniteit tot het socialisme - wat men 
daar ook onder wil verstaan. Afschaffing van de 
apartheid is voor tal van zwarten identiek geworden 
aan afschaffing van het kapitalisme. 20 Dit geldt na
tuurlijk niet voor Buthelezi en de Inkathabeweging, al 
is het goed te onthouden dat de Zoeloe-leider in vroe
gere jaren een groot bewonderaar van het Afro-Socia
listische model in Tanzania is geweest. Misschien dat 
zijn huidige pleidooien voor een vrije-markteconomie 
slechts een tactische poging zijn om de steun van het 
bedrijfsleven te winnen. 
De dichter Breytenbach gelooft niet in 'enige moge
lijkheid dat het ANC zich transformeert tot een vrije 
democratische organisatie' omdat het 'slachtoffer is 
van zijn vrienden, zijn geschiedenis en de omstandig
heden waaraan het onderhevig is in een arena die 
wordt beheerst door een wrede en misdadig onverant
woordelijke tegenstander'.21 Dit is een te pessimisti
sche opvatting. Ten slotte bestaat er geen sociologi
sche wet die zegt dat autoritaire en immorele gedragin
gen onvermijdelijk door tegenstanders worden over
genomen. De zwarte vakbonden in Zuid-Afrika heb
ben de afgelopen jaren een verrassende mate van 
interne democratie aan de dag gelegd. Bovendien heb
ben de bonden die bij de in 1985 tot stand gekomen fe
deratie COSA TU (Congress of South African Trade 
Unions) zijn aangesloten, weliswaar hun oorspronke
lijke terughoudendheid tegenover politieke acties la
ten varen, maar hebben in hun ontmoetingen met het 
ANC uitdrukkelijk gewezen op de onafhankelijke rol 
van de vakbonden. De grootste COSATU-bonden on
derschrijven het Freedom Charter maar leggen hierbij 
de nadruk op de noodzaak van herverdeling van pro
duktiemiddelen en zeggenschap van de arbeiders hier
over. Ook voor COSATU zijn overigens het Zweedse 
model en bepaalde doelstellingen van de Labour partij 
een belangrijker leidraad dan het marxisme-leninis
me. Anders geaard zijn de zwarte bewustzijns-bonden 
die deel uitmaken van het Azanian Congress of Trade 
Unions (AZACTU) en bij wie trotzkistische concep
ties populair zijn - overigens zonder dat dit in hun ac
ties tot uiting is gekomen. Hoe dan ook, autonome or
ganisaties vormen een zekere garantie dat post
apartheid Zuid-Afrika zich niet onmiddellijk tot een 
gecentraliseerd-autoritaire socialistische staat zal ont
wikkelen. 
De vraag of dit zal gebeuren is echter vooral afhanke
lijk van de wijze waarop de machtswisseling zich zal 
voltrekken. Een langdurige burgeroorlog, waarin het 
blanke bewind het dictoriaal systeem verder uitbouwt 
en de jonge zwarte vakbonden zal ontbinden, vergroot 
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In memoriam Kees de Galan 

Op 9 augustus j.1. overleed Kees de Galan, econoom en op velerlei wijze verbonden met de politiek, in het bijzon
der met de Partij van de Arbeid. Hij was onder meer, van 1964 tot 1967, directeur van de Wiardi Beckman Stich
ting en eindredacteur van Socialisme en Democratie. Na zijn vertrek naar de Universiteit van Groningen had hij 
enige tijd zitting in het Curatorium van de WBS. PvdA-leden zullen hem vooral kennen als informateur, samen 
met Victor Halberstadt, van het kabinet-Van AgtiDen Uyl, en als voorzitter van de commissie die, aan het eind 
van de jaren zeventig, de PvdA adviseerde over de te voeren sociaal-economische politiek. 
De redactie heeft Piet Stoffelen gevraagd om een enkele herinnering aan De Galan, uit de periode dat zij in WBS
verband samenwerkten, op schrift te stellen. 

Het was in 1966 dat ik Kees de Galan voor het eerst 
ontmoette; eerst als iemand die bij de Wiardi Beck
man Stichting wilde gaan werken en vervolgens als 
jong stafmedewerker van de WBS. De Galan was toen 
directeur van de WBS. Hij maakte een grote, onuit
wisbare indruk op me. Het was toen net een boeiende 
tijd waarin de PvdA moeizaam bezig was te ontwaken 
uit een starre winterslaap, maar nogal geteisterd werd 
door moeizaam geharrewar tussen Nieuw Linksers en 
anderen. De Galan, die als WBS-directeur de vergade
ringen van het partijbestuur bijwoonde en de ontwik
kelingen in de partij nauwlettend volgde, liet toen 
vooral zien wat zijn vele sterke kanten waren. 
Het democratisch socialisme en de partij waren hem 
zeer dierbaar. Niettemin behield hij altijd een zekere 
afstand tot met name de woelingen in de partij. Hij 
merkte ietwat verbaasd, lichtelijk geërgerd maar ook 
geamuseerd op dat de beide kampen die er toen waren 
meer op elkaars reacties en houding acht sloegen, dan 
zich bezig hielden met de essentie van het dispuut. Die 
essentie: de noodzaak om de partij democratie op te 
frissen, de leden weer de nodige zeggenschap te geven 
en te komen tot een vernieuwing en actualisering van 
het beleid van de partij boeiden hem zeer. Hij was niet 
in het minst behept met eerbied voor gezagsdragers en 
andere autoriteiten. Hij had een groot gevoel voor hu
mor, veel zelfspot en nam zichzelf niet altijd te serieus. 
Hij zag de verstarring en probeerde die te doorbreken. 
Hij droeg bij tot vele, vaak zeer goede rapporten in de 

264 

serie Om de kwaliteit van het bestaan. Hij inspireerde 
ons, stafmedewerkers, steeds om actief, creatief en zo 
mogelijk vernieuwend bezig te zijn. 
Talloos en pittig waren al onze gesprekken over de 
vakbeweging en de 'geleide' loonpolitiek. Hij stelde 
toen al - ook als voorstander van een vorm van gelei
de loonpolitiek - dat partij en vakbeweging een nauw 
contact moeten hebben, en dus zeker niet echt vijandig 
tegenover elkaar kunnen staan maar juist als bondge
noten moeten optreden. Niettemin kunnen en moeten 
partij en vakbeweging soms grondig met elkaar van 
mening verschillen. Dat was zijn opvatting. 
Hij hield zeer van de politiek maar was geen politicus, 
wilde dat ook niet zijn. Hij wilde niet opgeslorpt wor
den door de partij en de politiek maar een zekere af
stand bewaren. Als zeer intelligent mens, als wijs mens 
met een scherp inzicht in de politieke ontwikkelingen 
en als inspirator was hij als WBS-directeur groots. Hij 
had een uitzonderlijk vermogen de meest ingewikkel
de zaken glashelder uiteen te zetten. Zijn gevoel voor 
humor, zijn grote aandacht en zorg voor andere men
sen: al deze eigenschappen maakten hem toen al tot 
een geliefd mens . Zo heb ik hem ook sindsdien steeds 
gezien op partij- of WBS-vergaderingen: als wijs, on
afhankelijk waarnemer en adviseur van de partij en als 
iemand die met heel zijn gevoel en verstand tot de de
mocratisch socialistische beweging behoorde. Wij zul
len hem heel erg missen. 

] 

, 
l 

A 

r; 

E 
h 

E 



Een handleiding door het liberalisme 

In het najaar van 1986 organiseerde de Wiardi Beckman Stichting een conferentie over het thema 'Het krachten
veld rondom de PvdA'. Beoogd werd daarmee de belangstelling van sociaal-democraten voor de gang van zaken 
in andere partijen te stimuleren. Van de inleidingen die op de conferentie werden gehouden en die steeds één par
tij tot onderwerp hadden publiceerden we in het aprilnummer, Paul Scheffers betoog over de christen democra
tie te zamen met een beschouwing van A.M . Oostlander van het Wetenschappelijk Instituut voor de CDA . In dit 
nummer besteden we aandacht aan het liberalisme. J os de Beus bewerkte zijn inleiding tot het artikel dat wij ver
derop publiceren en K. Groenveld en A.A.M. Kinneging schreven op verzoek van de redactie, onderstaand arti
kel, waarin zij aangeven dat men over de inhoud van het liberalisme verschillend kan denken. 

Gesteld voor de vraag een artikel te schrijven over de 
koers en positie van de VVD mede in het licht van libe
rale uitgangspunten, komt men bij het schrijven alras 
in problemen. Over vele zaken kan men verschillend 
denken, ook binnen één politieke partij. En zeker bin
nen een liberale partij behoort er wederzijds respect te 
zijn ten aanzien van argumenten en contra-argumen
ten . Onderstaande dialoog tussen twee VVD-ers heb
ben wij aangehoord en opgetekend en vanwege de 
kwaliteit en het niveau ervan, lijkt het ons goed deze 
discussie door te geven aan de lezers van dit blad. Men 
beschouwe dit als substituut voor een artikel dat bol 
zou staan van enerzijds en anderzijds. 

Ernie en Bert, iedereen wel bekend, gaan op een goeie 
dag weer eens samen een biertje drinken. Na enkele 
glazen van het edele vocht genuttigd te hebben, komt 
het gesprek op de politiek . Zij kennen elkaar al jaren, 
maar hebben dit onderwerp tot nu toe nooit bij de kop 
gevat. Met name Bert heeft dat altijd afgehouden, 
want hij weet, als de oudere en de wijzere van de twee, 
dat de politiek al vele vrienden uit elkaar heeft gedre
ven. Bovendien kent hij Ernie: over alles een boude 
opinie. Maar enfin, het moest er een keer van komen. 
En zo zijn zij dan toch in een discussie over politiek ge
raakt. Al snel blijkt dat zowel Ernie als Bert lid zijn 
van de VVD en zich beschouwen als liberaal. Beiden 
staan paf. Zij, die het altijd en overal oneens zijn met 
elkaar, zijn het eens over politiek? Maar dan vraagt 
Bert aan Ernie: Wat versta je eigenlijk onder het libe
ralisme, Ernie? 

Ernie: Een kant en klare definitie van het liberalisme 
heb ik niet, Bert. Onder liberalisme kan men veel ver
schillende dingen verstaan. Vaak wordt het gebruikt 
als een synoniem voor tolerantie, of als een indicatie 
van het openstaan voor nieuwe ideeën. Soms ook 
wordt het liberalisme gekenschetst als een ideologie, 
wier hoogste doel de vrijheid van het individu is . Alle 
definities reduceren naar mijn mening echter in te ver
gaande mate de multi-dimensionaliteit van het libera
lisme. 

Bert: Laten wij het dan eens historisch benaderen. In 

welke tijd is volgens jou het liberalisme ontstaan en 
wie zijn de belangrijkste theoretici van het libera
lisme? 

Ernie: Het liberalisme kan gevoeglijk worden be
schouwd als een kind van de achttiende eeuwse Ver
lichting, al hebben vele liberale ideeën een lange voor
geschiedenis, teruglopend tot in de oudheid. De be
langrijkste theoretici zijn Montesquieu, Locke, Smith 
en Hume. 

Bert: Maar die leefden allemaal in de achttiende eeuw. 
Het liberalisme heeft zich toch wel verder ontwikkeld, 
sedert die tijd? 

Ernie: De wijze van formulering is misschien anders, 
maar in de kern is het liberalisme van tegenwoordig 
het liberalisme van de Verlichting. Neem nou dit. Als 
zich een maatschappelijk probleem aftekent, zijn het 
de conservatieven en de socialisten die er wat aan wil
len doen, terwijl de liberalen manen pas op de plaats te 
maken en niets te doen, omdat het probleem zich van
zelf oplost en ingrijpen in de loop der dingen op den 
duur averechts werkt. Dat was in de achttiende eeuw 
zo, en nu nog. 

Bert: De opvatting dat liberalen veelal manen tot pas 
op de plaats en vaak stellen maar niets te doen, klopt 
toch niet helemaal, Ernie. Zo kun je bijvoorbeeld niet 
ontkennen dat liberalen aan de wieg hebben gestaan 
van de wetgeving op het gebied van de sociale zeker
heid, met name in Nederland. En zeker heden te dage 
wil het liberalisme de zaken niet op zijn beloop laten. 
Ernie, wil je eens uitleggen waar jouw idee over het li
beralisme, dat wars is van ingrepen, vandaan komt? 

Ernie: Wat behelst het liberalisme? Laat ik beginnen 
bij het begin: het mensbeeld . Een niet-liberaal zal ge
neigd zijn te zeggen dat het liberalisme een negatief 
mensbeeld heeft. De eigenschap die de liberaal het 
meest kenmerkend acht voor de mens is zijn egoïsme. 

Bert: De mens een egoïst? Nou, nou. Ik denk dat vele 
liberalen dit niet onderschrijven. Was het niet Adam 

K. Groenveldl A.A.M. 
Kinneging 
Groenveld is directeur van de 
Prof Mr. B.M. 
Teldersstichting; Kinneging 
werkzaam bij Z WO en 
een proefschrift over het 
liberalisme 

socialisme en democratie 
nummer 9 

265 september 1987 



socialisme en democratie 
nummer 9 
september 1987 

Smith zelf die in zijn Theory of Moral Sentiments zei, 
dat de mens er naar streeft in harmonie met anderen te 
leven? Daarmee geeft deze welbekende liberaal toch 
aan dat je de mens niet louter kunt zien als egoïst. Als 
je om je heen kijkt, Ernie, dan zie je toch ook dat men
sen wel wat voor elkaar over hebben. 

Ernie: De liberaal verstaat echter iets anders onder 
egoïsme dan men er in het algemeen taalgebruik onder 
verstaat. De mens is volgens de liberaal hoofdzakelijk 
geïnteresseerd in zijn eigen belang en in het belang van 
zijn eventuele naasten, zijn vrouwen kinderen boven
al. Deze interesse prikkelt hem voldoende om ten be
hoeve van de zorg voor zichzelf en zijn naasten de na
tuurlijke luiheid te overwinnen, die hij tegenover alles 
wat hem niet direct aangaat in meer of mindere mate 
heeft. 

Bert: Ik weet ook wel dat 'het hemd nader is dan de 
rok', maar dat de mens in het algemeen alleen denkt 
aan zichzelf en aan zijn familie, dat gaat mij te ver. 
Hoe verklaart die liberaal van jou dan dat wij met z'n 
allen hebben afgesproken om mensen zonder inkomen 
bijstand te verlenen? Zoals je weet, maken wij ons in 
Nederland nogal druk over zaken als de 'rechtvaardi
ge inkomensverdeling' en er bestaat grote consensus 
over de noodzaak tot ontwikkelingshulp. Ook libera
len zien dat en zijn het ermee eens, zodat jouw opvat
ting over het liberale mensbeeld niet deugt. Verder 
denk ik dat liberalen helemaal niet vinden dat de mens 
van nature lui is. De mens heeft volgens liberalen toch 
een drang tot zelfontplooiing en zelfredzaamheid. Ik 
heb als liberaal toch een veel optimistischer mens
beeld. Je ziet toch om je heen dat jouw mensbeeld niet 
klopt? 

Ernie: De luiheid en onverschilligheid van de mens 
maken soms plaats voor gevoelens van medelijden en 
barmhartigheid of van vriendschap, dat weet ik wel, 
maar deze gevoelens zijn meestal niet erg stabiel en 
diepgaand. Anderzijds kunnen de luiheid en de onver
schilligheid van de mens ook worden weggevaagd 
door gemeenheid en wreedheid, maar gelukkig zijn 
zulke buien over het algemeen evenmin erg stabiel en 
langdurig. 

Bert: Jij onderbouwt jouw boude stellingen met nog 
boudere. Heb je verder wel eens bedacht dat met name 
liberalen nogal eens benadrukken dat de mensen on
derling sterk verschillen. Elk mens is uniek en heeft 
een eigen aard. 

Ernie: De liberaal weet maar al te goed hoe verschil
lend mensen zijn. Hij beseft dat medelijden en barm
hartigheid bij sommigen en gemeenheid en wreedheid 
bij anderen dominante karaktertrekken zijn, maar hij 
is ervan overtuigd dat dit relatief weinig voorkomt en 
dat verreweg de meeste mensen gewoon hun eigen be
lang nastreven, inclusief het belang van hun naasten, 
en verder lui en onverschillig zijn. 

Bert: Jouw liberale mensbeeld is het mijne niet. Ik zie 
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als liberaal ook de positieve kanten van de mens. Moe
ten wij niet juist daarop inspelen, in plaats van uit te 
gaan van al die negatieve kanten? Voor je het weet 
worden mensen inderdaad egoïstisch en lui, als wij 
daar steeds vanuit gaan. 

Ernie: Zoals gezegd, zou een niet-liberaal het liberale 
beeld een negatief mensbeeld noemen. De liberaal zelf 
denkt daar echter anders over. Hij gaat er prat op de 
mens te nemen zoals hij is en kritiseert andere opvat
tingen over de mens, die in zijn ogen de mens nemen 
zoals zij hem graag zouden zien en derhalve onrea
listisch zijn. Het liberalisme heeft, veel meer dan het 
conservatisme, een onkritische houding ten opzichte 
van de menselijke drijfveren, motieven en wensen. 

Bert: 0 ja? John Stuart Mill maakte anders verschil 
tussen 'hogere' en 'lagere' strevingen, en wij weten al
lebei wat hij onder 'hoger' en wat hij onder 'lager' ver
stond. 

Ernie: John Stuart Mill was geen echte liberaal, maar 
een halve socialist. Voor liberalen zijn de drijfveren, 
motieven en wensen van de mens de hoogste norm. De 
mens dient vrij te zijn na te streven wat hij wil. Deze 
vrijheid mag slechts beperkt worden door de gelijke 
vrijheid van andere mensen en door niets anders. Dit is 
de kern van het liberalisme. 

Bert: Met dat laatste ben ik het grotendeels eens, maar 
besef je wel dat 'de gelijke vrijheid van andere men
sen' als randvoorwaarde nogal vergaande implicaties 
kan hebben. Op welk moment zeggen wij dat de vrij
heid van de één ten koste gaat van de ander? Betreft 
het hier vrijheid in formele zin, of in materiële zin? In 
dat laatste geval kom je snel terecht bij inperkingen 
van individuele vrijheid zoals die voor socialisten wel 
acceptabel zijn, maar voor liberalen zeker niet. Hoe 
zie je trouwens de verhouding tussen conservatisme en 
liberalisme op dit punt? 

Ernie: Ik heb je net uitgelegd wat de kern van het libe
ralisme is. Die leidt tot een visie op de religie, de tradi
tie, de moraliteit, het recht, de samenleving, enzo
voort, die principieel verschilt van de visie van het con
servatisme op deze dingen. Liberalen accepteren de re
ligie, de traditie, de moraliteit etc. alleen indien en 
voor zover zij de vrijheid van het individu ondersteu
nen en bevorderen en staan er daarom apriori kritisch 
tegenover. Het conservatisme daarentegen beschouwt 
deze veeleer als noodzakelijke beteugelingen van het 
individu en staat er daarom apriori positief tegenover . 

Bert: Dan denk ik in jouw ogen toch soms conserva
tief. Je kunt traditie en moraliteit toch niet zo negatief 
benaderen, en als je gelijk hebt met je stelling dat libe
ralen de mens zien als van nature lui en egoïstisch, dan 
juist wordt de betekenis van moraliteit, de traditie en 
de religie erg groot. Zonder normbesef is de mens 
stuurloos en zijn normbesef ontleent hij grotendeels 
aan de moraliteit, de traditie en de religie in de samen
leving. 
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Ernie: Laten wij de opvattingen van de liberaal over al 
deze dingen onder de loep nemen. De samenleving is er 
ten behoeve van het individu en niet andersom. De sa
menleving heeft ten doel hem te ondersteunen in zijn 
streven, wat dit ook moge zijn (tenzij hij daarmee an
deren schaadt). De liberaal wantrouwt de conservatief 
die zegt dat de gemeenschap het individu moet on
dersteunen om een goed mens te zijn. De mens is vol
gens de liberaal nou eenmaal niet goed en zal dat ook 
nooit worden . Het streven naar goedheid maakt de 
mens alleen maar ongelukkig, omdat dit streven on
herroepelijk op een mislukking uitloopt en de mens 
dat niet voor zichzelf verborgen kan houden. Omdat 
het de mens ongelukkig maakt, wordt het door de libe
raal afgewezen. 

Bert: Dat is weer zo'n cynische gedachte waarmee ik 
juist als liberaal zo veel moeite heb. Natuurlijk onder
schrijf ik wel dat het individu niet ondergeschikt is aan 
de samenleving, maar dat betekent nog niet dat de sa
menleving ten doel heeft hem in elk streven te on
dersteunen. Binnen de samenleving bestaan nu een
maal waarde-oordelen ten aanzien van individuele 
doeleinden. Dat zijn normen en waarderingen, waar 
vaak een grote mate van consensus over bestaat. Ik zeg 
niet dat het individu daaraan ondergeschikt is, zeker 
niet. Hij heeft zijn eigen geweten en mag zelf oordelen 
over goed en kwaad, maar dat wil nog niet zeggen dat 
hij geheel en al voorbij kan gaan aan opvattingen 
waarover een grote mate van eenstemmigheid bestaat. 
Tolerantie gebiedt ook de waarderingen van anderen 
te respecteren en er in het eigen gedrag dus rekening 
mee te houden. Ik denk dat elk mens van nature een 
streven kent naar harmonie met zijn omgeving. Wel
licht kun je dat zien als een streven om een goed mens 
te zijn. Om nu te zeggen dat elk streven naar goedheid 
de mens alleen maar ongelukkig maakt, omdat het al
tijd op een mislukking uitloopt, is onzin. De een slaagt 
beter, de ander veel minder. Ik vraag mij trouwens af 
waarom je bij de opvattingen van jouw liberaal steeds 
spreekt over samenleving, maar over gemeenschap als 
je de conservatieve visie wilt uitleggen. 

Ernie: De liberaal wordt wat kriebelig van het begrip 
'gemeenschap', dat de conservatief steeds gebruikt. 
Het prefereert het te spreken van 'samenleving', om
dat 'gemeenschap' te zeer de suggestie wekt van een
heid en harmonie, terwijl 'samenleving' naast de sug
gestie van eenheid en harmonie, ruimte laat voor con
flictueuze en competitieve elementen. 

Bert: Dat lijkt mij een duidelijk onderscheid. 

Ernie: De liberaal erkent dat de samenleving de erva
ring van velen, in heden en verleden, in zich bergt en 
dat het individu van de samenleving en haar tradities 
veel leert. Hieruit volgt volgens hem echter niet dat 
men de samenleving en haar tradities onschendbaar 
moet verklaren. Het is de zaak van het individu om uit 
te vinden hoeveel van de overgeleverde ervaring wer
kelijk van toepassing is op zijn eigen karakter en om
standigheden. De tradities en gebruiken van anderen 

zijn, tot op zekere hoogte, een bewijs van wat de erva
ring hen geleerd heeft; voorlopige aanwijzingen, die 
als zodanig respect verdienen, maar meer ook niet. De 
liberaal vertrouwt meer dan de conservatief op de er
varing die de mens zelf gedurende zijn leven opdoet en 
heeft daarom minder eerbied voor de gewoontes en de 
tradities in de samenleving. 

Bert: Nu vind ik dat je verstandiger gaat praten. Tra
dities en gebruiken van anderen zijn voor conservatie
ven inderdaad een belangrijker gegeven dan voor libe
ralen. Eigen ervaring, eigen geweten op grond van 
eigen interpretaties zijn inderdaad van groot belang. 
Bovendien voorkom je zo, dat het individu zijn eigen 
verantwoordelijkheid wegschuift en zich verschuilt 
achter gewoonten en gedrag van anderen. 

Ernie: De liberaal heeft bovendien oog voor de minder 
positieve aspecten van de invloed van de gewoontes en 
de tradities in de samenleving op de mens. De vrijheid 
van het individu om na te streven wat hij wil, is de 
hoogste norm van het liberalisme. Om te weten te ko
men wat hij wil, moet het individu zelf kiezen en niet 
iets geloven omdat anderen het geloven of iets doen 
omdat anderen het doen. De samenleving moet hem 
een zekere ruimte laten en hem niet al te nadrukkelijk 
een bepaalde richting insturen. Als de gewoontes en de 
tradities in een samenleving een te grote invloed krij
gen, betekent dat volgens de liberaal het eind van de 
vrijheid van het individu. 

Bert: Akkoord. Al erken ik, zoals gezegd, de nood
zaak om niet onverschillig te zijn ten opzichte van ge
woonten en tradities, de zogenoemde sociale controle 
in met name dorpsgemeenten gaat soms wel heel ver. 
Andersdenkenden voelen zich dan soms zeer onvrij. 

Ernie: Dit is ook de reden dat het liberalisme kritisch 
staat tegenover het plattelandsleven in dorpsgemeen
schappen, waar iedereen iedereen kent en op allen een 
grote druk ligt zich te bekennen tot, of tenminste aan 
te passen aan de vigerende gewoontes en tradities. De 
liberaal heeft een voorkeur voor de stad, die de mens 
de privacy biedt die hij nodig heeft om vrij te zijn. 

Bert: Ook aan het stadsleven kleven mijns inziens be
zwaren. Je kent de verhalen over vervreemding. De 
keerzijde van de vrijheid van het individu in de grote 
stad, in de zin van het ontbreken van sociale controle, 
is toch soms ook eenzaamheid. Ook de liberaal erkent 
dat de mens een sociaal wezen is, die zich zonder wer
kelijk contact met anderen toch niet goed kan ont
plooien. Maar laten wij het nu eens hebben over het li
berale geloof in de vooruitgang in relatie tot de vrij
heid van het individu. 

Ernie: Het einde van de vrijheid van het individu is te
vens het einde van de vooruitgang. De grootste prikkel 
van de vooruitgang is het idee dat verbetering ten op
zichte van het heden en het verleden mogelijk en wen
selijk is. Dat zal echter niet opkomen in hen-die de 
autoriteit van de traditie klakkeloos aanvaarden. 
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Bert: Daar ben ik het mee eens. 

Ernie: De vooruitgang wordt door de liberaal primair 
afgemeten aan de groei van de levensstandaard. Hij 
kan zich nauwelijks voorstellen dat er mensen zijn die, 
als zij moeten kiezen tussen een traditionele waarde en 
een arbeidsbesparende nieuwigheid, kiezen voor het 
eerste en het daarmee gepaard gaande ongemak op de 
koop toe nemen, maar hij vindt ook dat die mensen 
het zelf moeten weten; als hij de nieuwigheid maar aan 
kan schaffen. 

Bert: Ik vind dat je hiermee het bestaan van de funda
mentele onzekerheid waarmee de mens moet leren le
ven, te veel wegschuift. Ook liberalen kiezen niet altijd 
direct voor nieuwigheden die de efficiëntie vergroten. 
Onzekerheid leidt soms tot een zekere mate van iner
tie, vanwege de angst voor het onbekende. Je over
drijft dus weer. Bovendien stel je de liberaal voor als 
zeer materialistisch, en vraag mij af of je dat wel kunt 
volhouden. 

Ernie: De liberaal is duidelijk materialistischer dan de 
conservatief. Hij is echter niet gefixeerd op de mate
riële zijde van het bestaan en ziet wel in dat bijvoor
beeld het algemene beschavingspeil van even groot be
lang is. Hij rechtvaardigt zijn toch wat eenzijdige be
langstelling voor materiële vooruitgang dan ook met 
het argument, dat het beschavingspeil als gevolg van 
en evenredig aan de stijging van de levensstandaard 
toeneemt, waarbij aangetekend moet worden dat de li
beraal onder beschaving zowel goede manieren als 
correcte omgangsvormen verstaat als interesse voor 
kunst, cultuur en het geestelijk leven in het algemeen. 
Zou men een liberaal vragen of hij vindt dat het be
schavingspeil doelbewust moet worden verbeterd, dan 
zal hij een ontkennend antwoord geven. In de eerste 
plaats acht hij het niet mogelijk en in de tweede plaats 
acht hij het niet nodig. Het beschavingspeil neemt al
leen toe als de levensstandaard toeneemt en neemt dan 
vanzelf toe . 

Bert: Dat lijkt mij ook een eenzijdig beeld van liberale 
opvattingen. Natuurlijk, bij groot materieel gebrek 
blijft er meestal weinig beschaving meer over. Maar 
anderzijds heeft het beschavingspeil weer een positie
ve invloed op het vermogen van de gemeenschap (sor
ry, samenleving) de levensstandaard te handhaven of 
te vergroten. Er is mijns inziens niet sprake van een 
eenrichtingsverkeer, zoals je suggereert, maar van een 
wisselwerking. Zonder materiële welvaart geen cul
tuur, maar zonder cultuur ook geen hoge produktivi
teit. Je miskent mijns inziens ook te zeer de mogelijk
heid van cultuurpolitiek om het beschavingspeil te ver
beteren. De mogelijkheden zijn zeer beperkt, ik weet 
het, maar ook liberalen erkennen de noodzaak van 
bijvoorbeeld een mediabeleid, waarbij het aanbod op 
televisie wat breder is dan SKY .CHANNEL. Ook 
neemt het beschavingspeil niet altijd toe met de le
vensstandaard. Kijk maar eens om je heen, dan zie je 
dat van een rechtlijnig verband geen sprake is. Je ziet 
de zaken weer wat te ongenuanceerd, maar ga verder. 
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Ernie: Dat vooruitgang wenselijk en mogelijk is, staat 
voor het liberalisme als een paal boven water: dat 
vooruitgang vanzelfsprekend is, zeker niet. Het is 
zelfs één van zijn grootste zorgen. Dit maakt hem 
waakzaam en achterdochtig tegen alles wat de vrijheid 
en de vooruitgang zou kunnen verstikken. De vooruit
gang is verzekerd als er vrijheid bestaat, aldus de libe
raal. Maar hoe kan men de vrijheid verzekeren? Eerst 
en vooral mogen de vijanden van de vrijheid geen kans 
krijgen haar te vernietigen. Daar waar de religie een 
bedreiging vormt voor individuele vrijheid komen li
beralen in het geweer. 

Bert: Nu suggereer je dat religie een vijand is van de 
vrijheid, of althans dat de liberaal de religie argwa
nend beschouwt. Toch heeft het christendom op de 
vrijheid in het Westen waarschijnlijk een positieve in
vloed gehad. Alhoewel ik ook erken dat bij die stelling 
wel kanttekeningen te plaatsen zijn . 

Ernie: De liberaal realiseert zich wel dat de rol van de 
religie, en van de georganiseerde religie in het bijzon
der, in de geschiedenis niet altijd een onverdeeld nega
tieve is geweest, maar hij weet ook dat zij vaak aan de 
zijde van de reactie, de autoriteit en de traditie heeft 
gestaan en vernieuwingen heeft gedwarsboomd. Het 
beroemdste voorbeeld hiervan is wellicht het proces 
van de kerk tegen Galileo Galilei. Vandaar dat libera
len op hun hoede zijn wanneer de vooruitgang op deze 
wijze wordt belemmerd. De liberalen die tevens belij
dend christen zijn, leggen de relevantie van hun geloof 
vooral in het hiernamaals. 

Bert: Hoe weet je dat, kun je dan in het hart van een li
beraal kijken die belijdend christen is? Je komt, zoals 
zo vaak , wel weer erg snel met beweringen die je niet 
goed waar kunt maken. Het is toch ook zo, dat christe
nen vrijheidsrechten voor het individu ontlenen aan de 
bijbel. Dat is relevant voor 'het hier en nu', zodat de 
relevantie van het geloof voor christen-liberalen niet 
alleen, of vooral in het hiernamaals ligt. Maar hoe het 
ook zij, ik zou mij daar geen oordeel over aanmatigen. 

Ernie: In ieder geval zal de liberaal, om de vrijheid van 
het individu te verzekeren, het individu expliciete rech
ten toekennen, die in zekere zin het domein afbakenen 
waarop hij soeverein is. 

Bert: (knikt instemmend). 

Ernie: Ten aanzien van hetgeen tot zijn domein be
hoort, heeft het individu volgens de liberaal een onbe
perkt beschikkingsrecht. Hij kan het gebruiken zoals 
hem dat goeddunkt, ook al zouden alle overige mensen 
dat misbruik noemen. Zij hebben over zijn domein 
geen enkele zeggenschap. Van een plicht tot verant
woord gebruik en goed rentmeesterschap, die een recht 
volgens het conservatisme met zich mee brengt en de 
beschikkingsvrijheid aan banden legt, vinden wij in het 
liberalisme weinig of niets terug. 

Bert: Daar ben ik het weer niet mee eens. Hebben libe-

ra 
ee 
Ie 
m 
al 
d, 
D 

E. 
ht 
dt 
dt 
pi 
ge 
w. 

B. 
lij 
ht 
gt 
si: 

El 
dt 
te 
ze 
lil 
ht 
sil 
zi. 
sc 
kt 
v( 

pI 
m 

Be 
ge 
wc 
D: 
ze 

EI 
m 
he 
ga 
hi 
m 
bi 
di. 
'0 

lij 
m, 
lal 
de 

Bt 
kl. 
m· 
B 
va 
tel 



ralen in Nederland bijvoorbeeld niet steeds gesteld, dat 
een groot financieringstekort een te grote schuldenlast 
legt bij toekomstige generaties? Ook de zorg voor het 
milieu gaat liberalen aan het hart. Dat kun je toch zien 
als 'goed rentmeesterschap' . Je zou ook kunnen zeggen 
dat vrijheid ook verantwoordelijkheid met zich brengt. 
Dat wordt door liberalen steeds onderstreept. 

Ernie: Je moet je niet in verwarring laten brengen door 
het feit dat liberalen eveneens spreken van verantwoor
delijkheid. Zij bedoelen daarmee iets anders, en wel dat 
de volstrekte vrijheid van de mens over zijn domein im
pliceert dat hij zelf de consequenties van zijn beslissin
gen moet dragen en dat hij deze op niemand mag af
wentelen. 

Bert: Akkoord, in deze zin is de mens verantwoorde
lijk, maar ook in de zin van medeverantwoordelijk
heid voor het wel en wee van anderen en toekomstige 
generaties. Daarbij speelt zelfdiscipline en zelfbeheer
sing een belangrijke rol. 

Ernie: Ja, maar het argument van de conservatief dat 
de mens er rijp voor moet zijn alvorens men hem rech
ten toe kan kennen, en dat deze rijpheid blijkt uit een 
zekere zelfdiscipline en zelfbeheersing, wordt door de 
liberaal omgekeerd. Het hebben van rechten, de vrij
heid, dwingt de mens tot zelfdiscipline en zelfbeheer
sing, omdat de consequenties voor zijn eigen rekening 
zijn. De vrijheid zelf is wat dat betreft de beste leer
school. Alleen een vrij mens kan deze kwaliteit ontwik
kelen. Het recht op vrije meningsuiting bijvoorbeeld 
vooronderstelt niet dat hij realiteitszin en gevoel voor 
proportie heeft, zoals de conservatief graag beweert, 
maar draagt er in grote mate toe bij. 

Bert: Waar jij de relatie tussen realiteitsvermogen en 
gevoel voor proportie enerzijds en vrijheid anderzijds 
weer eenzijdig legt, denk ik weer aan een wisselwerking. 
Dat betekent aldus dat niets absolute betekenis heeft, 
zelfs niet de rechten van de mens. 

Ernie: Daar ben ik het niet mee eens. De rechten van de 
mens zijn voor het liberalisme een vrij absolute groot
heid. Zij liggen immers ten grondslag aan de vooruit
gang. Dat de erkenning van de rechten van de mens een 
historisch proces is geweest, geeft de liberaal graag toe, 
maar dat wil niet zeggen dat die rechten zelf slechts 
historische, aan tijd en plaats gebonden waarden zijn 
die soms wel en soms niet toegepast kunnen worden. De 
'ontdekking' van de rechten van de mens zijn te verge
lijken met de ontdekking van de zwaartekracht. En nie
mand zal beweren dat de zwaartekracht alleen in Enge
land van toepassing kan zijn, omdat de zwaartekracht 
door een Engelsman is ontdekt. 

Bert: Dat is aardig gezegd, maar het miskent dat er een 
kloof is tussen normen, waartoe de 'rechten van de 
mens' behoren en feiten zoals de zwaartekracht. Heeft 
Hume dat niet gezegd? Die beschouw jij nog wel als een 
van de aartsvaders van het liberalisme. Overigens kan 
terzake van natuurwetten eveneens worden getwijfeld 

aan de absolute waarheid ervan. Het valt mij trouwens 
op dat je steeds in je opvattingen het individu isoleert 
van de samenleving en de historische ontwikkelingen. 
Een werkelijkheid bestaat niet zonder geschiedenis, en 
die is dus relevant. Maar dat zal in jouw ogen wel weer 
een conservatieve opvatting zijn. 

Ernie: De liberaal is het met de conservatief eens, wan
neer deze de samenleving vergelijkt met een organisme. 
Natuurlijk is de samenleving geen optelsom van indivi
duen die niets met elkaar te maken hebben. De liberaal 
- die dit toch als vanzelfsprekend ervaart - begrijpt 
niet waarom de conservatief dit met zoveel nadruk zegt 
en daarbij zijn kant uitkijkt. 

Bert: (zwijgt, zichtbaar geïrriteerd). 

Ernie: Het gaat de liberaal echter te ver om de samenle
ving een eenheid van functionele groepen te noemen. 
De samenleving bestaat in zijn optiek uit een enorm 
netwerk van interacterende individuen, die zich soms in 
permanente en soms in tijdelijke groepen aaneenslui
ten. Groepen zijn secundaire verschijnselen in het 
maatschappelijk leven. De mens heeft ze niet per se no
dig, al zijn ze vaak wèl nuttig. 

Eert: Natuurlijk heeft de mens de groep nodig. De 
groep is de eeuwenoude boom, waarvan het individu 
een tak is. Hij heeft zijn leven te danken aan de boom, 
die hem met verleden en toekomst verbindt. 

Ernie: Als je nu de samenleving een eeuwenoude boom 
zou noemen, dan ben ik het met je eens. Net als een 
oude boom is de samenleving het resultaat van een 
langdurig groeiproces, dat door niemand voorzien is en 
zeker niet gepland had kunnen worden. De ontwikke
lingsgang van de samenleving was, en is, onbeheersbaar 
en zal dat ook altijd wel blijven. 

Eert: Wat vreemd dat je dat vindt. Het lijkt mij een 
conservatieve gedachte. Ik ben het er trouwens niet mee 
eens. Ik veronderstel dat je me nu een socialist gaat noe
men, wanneer ik zeg dat alhoewel zeer moeilijk be
heers baar, de ontwikkelingsgang van de samenleving 
niet geheel en al onbeheersbaar is. Je maakt van het li
beralisme een verzameling dogma's, met absolute gel
digheid. Daarmee misken je de levendigheid en dyna
miek in het liberalisme, waarbij er interacties plaatsvin
den met andere politieke stromingen. 

Ernie: Het is geen conservatieve gedachte, want de con
servatief interpreteert deze stelling op een andere wijze 
dan de liberaal en trekt er een andere conclusie uit. 
Voor de conservatief schept het heden, ingebed in het 
verleden, de orde, de regelmaat en de zekerheid die de 
mens nodig heeft om zonder angst de ongewisse toe
komst tegemoet te kunnen treden. Verandering is daar
om alleen aangebracht bij gebleken duidelijke nood
zaak en dient behoud als doelstelling te hebben. Het 
sturend vermogen van de mens is echter uiterst gering 
en daarom moet men er niet van opkijken wanneer een 
verandering niet brengt wat ervan verwacht werd. Het 
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is dan ook belangrijk dat iedere verandering voorzich
tig en stap voor stap wordt geëntameerd en dat zo min 
mogelijk onomkeerbare beslissingen worden genomen. 

Bert: Wat je hier zegt over de opvattingen van conser
vatieven, daar zullen vele liberalen zich mee vereni
gen. Ik zie hier niet zo'n tegenstelling. 

Ernie: Toch wel, want de liberaal is het met de conser
vatief eens dat geen mens de kenmerken van de toe
komstige samenleving kan voorspellen en naar zijn 
hand kan zetten, alhoewel alle mensen deze toekomst 
mede vormgeven, maar, in tegenstelling tot de con ser -
vatief, beweert hij een coherent stelsel van principes te 
kennen, dat voor de samenleving betekent wat opti
male ecologische omstandigheden voor een boom be
tekenen: de garantie van de maximale groei en voor
uitgang. Niemand kan voorspellen hoe lang en om
vangrijk een boom in de toekomst zal worden, maar 
een goede hovenier kan wel bewerkstelligen dat een 
boom zo lang en omvangrijk wordt als mogelijk is. 
Niemand kan voorspellen hoe de samenleving er in de 
toekomst precies uit zal zien, maar een liberaal kent wèl 
het recept, zegt hij, om de toename van de levensstan
daard en daarmee ook van het beschavingspeil te maxi
maliseren. Dit recept heet: het marktmechanisme. 

Bert: Ik erken de grote betekenis van het marktmecha
nisme als coördinatiemechanisme, waardoor zonder 
centrale sturing een chaos wordt voorkomen. Door 
eerherstel van dit mechanisme kan de economische 
groei worden bevorderd. Maar ook hier moeten wij 
realistisch zijn. Ook liberalen erkennen dat het hier 
bedoelde mechanisme zijn feilen kent. Dat heeft te 
maken met (tijdelijke) monopoloïde situaties op 
markten en met het feit dat prijs- en hoeveelheidsaan
passingen, die moeten zorgen voor een evenwichtige 
economische ontwikkeling, tijd kosten. Bij trage aan
passingen kunnen er zich cumulatieve processen voor
doen, waarbij de onevenwichtigheden zich voortplan
ten door de economie. Traagheid ontstaat door inertie 
als gevolg van onzekerheid en als gevolg van het feit 
dat aanpassingen investeringen in fysiek en menselijk 
kapitaal vergen. Bij investeringsbeslissingen gaat men 
echter niet over 'één nacht ijs', zodat aanpassingen 
veel tijd kosten. Als je deze feiten erkent, dan moet je 
ook erkennen dat er soms een taak ligt bij de overheid 
om de voorwaarden te scheppen voor een adequate 
marktwerking. Ik ga hier nu niet verder op door. Je 
kunt wat deze zaken betreft de geschriften van de Tel
dersstichting raadplegen. Een meer pragmatische be
nadering en incrementalistische politiek verdienen 
vaak de voorkeur boven een politiek gebaseerd op 
ideologische dogma's. 

Ernie: Maar je bent het toch met me eens dat voor de 
liberaal niet het heden - ingebed in het verleden - re
ferentiekader en maatstok is, maar de principes van 
het marktmechanisme en dat hij verandering aan deze 
principes toetst. Dit impliceert dat het common-sense
criterium van gebleken duidelijke noodzaak, waarop 
het conservatisme vaart, door de liberaal wordt afge-
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wezen. Zijn principes maken het hem onmogelijk bij 
de aanpak van maatschappelijke problemen pragma
tisch te werk te gaan. 

Bert: Ja, maar nogmaals, principes zijn belangrijk, 
maar hebben ook hun betrekkelijkiheid. 

Ernie: Gegeven deze principes, zullen de standpunten 
van de liberaal vaak tegengesteld zijn aan de stand
punten van de conservatief. Wat voor de laatste een 
gebleken duidelijke noodzaak is, is voor de liberaal 
vaak niet meer dan het plaatsmaken voor het verou
derde, en het inefficiënte voor het vernieuwde en het 
verbeterde; een proces dat meestal met pijn gepaard 
gaat, maar desalniettemin voortgang moet vinden en 
het best zo min mogelijk gehinderd en vertraagd kan 
worden. Dit oogt dikwijls koud en onverschillig, maar 
wordt wel degelijk ingegeven door een visie die het 
beste voor heeft met de gehele samenleving. 

Bert: Akkoord, 'zachte heelmeesters maken soms 
stinkende wonden', maar neem nu het volgende voor
beeld. Stel dat een patiënt steeds weer geplaagd wordt 
door bronchitis. Nu kun je zeggen dat deze aandoe
ning wordt veroorzaakt door het feit dat de patiënt te 
weinig is gehard. Deze diagnose geeft echter nog niet 
in, de patiënt in ijskoud zwemwater te laten zwemmen 
op het moment dat er zich weer een ontsteking mani
festeert. Pragmatisme waarbij rekening wordt gehou
den met de gegroeide situatie is dan geboden. Dat is 
geen conservatisme, maar liberalisme met realiteits
ziu. Je moet je niet rigide aan regels houden. 

Ernie: Ha, regels, daar wilde ik het net over hebben. 
De principes van het marktmechanisme, die de libe
raal van zo groot belang acht, kunnen in sommige op
zichten vergeleken worden met de (spel)regels van een 
sport. Ze geven aan waar de spelers zich aan te houden 
hebben, of liever gezegd, wat de spelers verboden is. 
Over de uitkomst van het spel zwijgen zij. De liberaal 
heeft dan ook geen opvattingen over de uitkomst van 
het maatschappelijke 'spel', althans wanneer het vol
gens zijn principe gespeeld wordt. Deze principes 
waarborgen volgens de liberaal een gelijke vrijheid 
van allen. Wat hem betreft is dat voldoende. 

Bert: Sommige liberalen, zoals Hayek, zijn het met 
jou eens, maar ik denk dat deze opvattingen door de 
meerderheid der liberalen niet wordt onderschreven. 
Niet alleen de 'spelregels' zijn van belang, maar ook 
de uitkomsten van het spel, juist omdat die uitkomsten 
de 'startpositie' voor morgen bepalen. Eigenlijk kun je 
het maatschappelijke proces niet vergelijken met een 
spel, omdat een spel op een bepaald moment ophoudt, 
waarna men morgen een nieuw spel kan beginnen en 
waarbij een ieder weer eenzelfde startpositie verkrijgt. 
Bij maatschappelijke processen ligt dat anders. Verle
den, heden en toekomst staan niet los van elkaar. Al
hoewel ik dus erken dat het beginsel van 'fair play' 
door liberalen sterk wordt benadrukt, is ook voor libe
ralen de uitkomst van het spel niet irrelevant. Mag ik 
je wat deze zaken betreft verwijzen naar de publikaties 
van Rawls en anderen. 
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Ernie: Ook in de ogen van Rawls c.s. is het evident dat 
de samenleving verder een grote mate van maatschap
pelijke ongelijkheid vertoont. De arbeidsverdeling en 
de specialisatie, oorzaak en gevolg van de vooruit
gang, bevorderen dit nog eens. 

Bert: Rawls beoordeelt die ongelijkheid in het licht 
van de positie van de minst draagkrachtigen in de sa
menleving. Dat wil zeggen dat ongelijkheid gerecht
vaardigd is, als deze groep daar op lange termijn de 
meeste baat bij heeft . 

Ernie: Het idee van een aristocratie, in welke vorm 
dan ook, is het liberalisme overigens volkomen 
vreemd. De ongelijkheid die de liberaal erkent, vloeit 
voort uit het feit dat alle mensen anders zijn, andere 
talenten en smaken hebben. Hij zal de ongelijkheid 
niet snel in termen van meer en minder, beter en slech
ter, hoger en lager zien, zoals de conservatief dat doet. 
Het liberale ongelijkheidsbegrip is veel 'horizontaler' 
dan het conservatieve. 

Bert: Akkoord, iemand die minder verdient is daar
mee niet 'minder ' of ' lager'. 

Ernie: De liberaal vindt niet dat iedereen er baat bij 
heeft als de 'besten' komen bovendrijven en tot lei
dinggevende posities worden geroepen. Hij vindt dat 
iedereen er baat bij heeft als een ieder zich zoveel mo
gelijk daar inzet waar anderen het meeste baat hebben 
van zijn specifieke talenten . Als hij al over een boven
laag en een onderlaag spreekt, dan doelt hij op inko
mensverschillen die zich nu eenmaal gemakkelijk le
nen voor een vergelijking in termen van meer en min
der. 

Bert: Ook dit kan ik onderschrijven. 

Ernie: Een tweede gevolg van het feit dat de principes 
van het marktmechanisme centraal staan in het libera
lisme, is dat de liberaal , gemiddeld genomen, meer 
oog heeft voor de belangentegenstellingen en conflic
ten in de samenleving dan de conservatief, deze posi
tiever waardeert en minder snel zal proberen door 
overleg voor te stellen of anderszins, meer harmonie te 
bereiken. Het zijn in de optiek van de liberaal voorna
melijk de mensen die vanuit maatschappelijk oogpunt 
veel overeenkomsten vertonen en een min of meer ge
lijke positie innemen, die antagonistisch tegenover el
kaar staan. De liberaal noemt dit concurrentie en hij 
verwacht er veel van . 

Bert: Je miskent hier toch wel het feit dat anderen de 
samenleving als gesegmenteerd percipiëren. Deze rea
liteit gebiedt dan ook dat liberalen de positieve beteke
nis van overleg wel inzien. Als je jouw standpunt op 
die wijze nuanceert, heb ik er vrede mee . 

Ernie: Zodra deze antagonisten een zekere loyaliteit 
en sympathie ten opzichte van elkaar gaan vertonen, 
krijgt de liberaal wantrouwen. Hij ruikt dan samen
werking en kartelvorming en daar is hij meestal tegen. 

Dan heeft hij nog liever de ordenende hand van de 
staat. 

Bert: Je raakt hier een belangrijk punt. Kartelvorming 
en corporatisme worden door liberalen met wantrou
wen bekeken . Ordening door en in het maatschappe
lijk middenveld moet worden gecontroleerd. Hier 
heeft de staat een taak Om verkalking bij het ontstaan 
van rigide structuren tegen te gaan. 

Ernie: Maar de staat komt in het liberalisme pas op de 
tweede plaats, omdat hij slechts de ' bovenbouw' van 
het leven is . De 'onderbouw' is in het liberalisme ech
ter niet de religie, de traditie, de gemeenschap en de 
groep, maar het vrije rechtssubject dat op basis van de 
principes van het marktmechanisme interacteert met 
andere vrije rechtssubjecten. 

Bert: Ga verder . 

Ernie: De staat kan het marktmechanisme nooit ver
vangen. Hij kan, mits goed georganiseerd en gecon
troleerd, een nuttige functie vervullen, maar slechts 
indien hij het marktmechanisme zoveel mogelijk on
verlet laat. Als de staat het marktmechanisme wil 
doorbreken, dan is hij op zijn best ineffectief en op 
zijn slechtst schepper van tekorten en overschotten en 
veroorzaker van ontbering en verspilling. 

Bert: Ik heb je al duidelijk gemaakt, dat er bij de ' idea
le ' werking van het marktmechanisme wel een aantal 
kanttekeningen te maken zijn . Soms moet de staat, 
waar het gaat om de coördinatie van produktie, verde
ling en consumptie van bepaalde goederen, het markt
mechanisme wel vervangen . Het betreft hier collectie
ve of quasi-collectieve goederen, waarbij de coördina
tie van de allocatieve beslissingen niet aan de markt 
kan worden overgelaten vanwege externe effecten en 
om andere redenen. Dit wordt door liberalen erkend. 

Ernie: Ik ben daar sceptisch over. De staat is niet een 
respons van de mens op bepaalde behoeften. De staat 
is bijna overal en bijna altijd het instrument van enke
len om velen uit te buiten. In die zin is de staat de wel
haast natuurlijke vijand van de mens . Pas na een strijd 
van eeuwen is men er hier en daar in geslaagd de staat 
in dienst te stellen van de velen. Alleen daar kan de 
staat worden beschouwd als het werktuig van de mens 
en kan men stellen dat er geen fundamentele tegenstel
ling bestaat tussen de staat en de mens . Aangezien die 
situatie echter, ook heden ten dage uitzonderlijk is, 
blijft de liberaal op zijn hoede voor de staat. 

Bert: Grotendeels mee eens, alleen de toonzetting be
valt mij niet. Je zegt dat 'de staat bijna overal en bijna 
altijd het instrument van enkelen is om velen uit te bui
ten' . Dit is een zeer strijdbare, bijna marxistisch aan
doende zegswijze. Ik hou daar niet van. 

Ernie: De liberaal vergelijkt de staat graag met vuur. 
Zolang men het vuur onder controle heeft, kan het 
zeer waardevol zijn, maar zodra men het vuur niet 
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meer onder controle heeft, hoedde men zich. Dan is 
het de gevaarlijkste aller elementen. Om te voorko
men dat de staat onbeheersbaar wordt, dient eerst en 
vooral de omvang van de staat beperkt te blijven, zo
wel in termen van mankracht als van geld als van regel
geving. Dit impliceert dat de staat slechts een beperkt 
takenpakket mag hebben. 

Bert: Ook dat kun je wat anders verwoorden. 

Ernie: De voornaamste taken zijn volgens de liberaal 
tweeërlei. In de eerste plaats dient de staat het individu 
en de gemeenschap te beschermen tegen agressie en ge
weld en aldus de vrijheid en de rechten van de mens te 
verzekeren door middel van een leger en een justitieel 
apparaat. In de tweede plaats dient de staat bijstand te 
verlenen in gevallen van duidelijke nood en kan hij, 
mits de welstand van de gemeenschap dat toelaat, de 
burger een minimum aan materiële voorzieningen ga
randeren. 

Bert: Je vergeet toch nog een aantal belangrijke 
staatstaken. Ik noem enkele terreinen: onderwijs, cu 1-
tuurspreiding, infrastructuur, inkomenspolitiek 
(waaronder sociale zekerheid). In een land als Neder
land kan bijvoorbeeld ook de ruimtelijke ordening 
niet geheel aan de particuliere sector worden overgela
ten. Maar je had het over voorzorgen tegen het onbe
heersbaar raken van de staat. 

Ernie: De voorzorgen tegen het on beheersbaar raken 
van de staat die de liberaal, naast de beperking van het 
aantal staatstaken nodig acht, zijn de volgende. De 
macht in de staat moet zoveel mogelijk verspreid en 
uitgebalanceerd worden en alle beslissingen moeten 
zoveel mogelijk in eenduidige wetten worden vastge
legd, opdat de beleidsvrijheid van ambtenaren mini
maal is. 

Bert: Zeker, 'checks and balances' , 'separation of po
wers' in het landsbestuur zijn van belang. Of je daar
mee voorkomt dat bijvoorbeeld de overheidsuitgaven 
onbeheersbaar raken, is echter de vraag. Bovendien 
zou ik aan je lijstje willen toevoegen, dat de belang
rijkste staatsorganen democratisch gekozen moeten 
worden. 

Ernie: Ja, de liberaal is een democraat. Dat zal nie
mand verwonderen. Zelfs de conservatief is tegen
woordig een democraat. De liberale democratie-op
vatting moet echter goed worden onderscheiden van 
andere, radicalere democratie-opvattingen. Als de li
beraal de democratie propageert, heeft hij het uitslui
tend over de staat en niet over de samenleving. De mi
nisters moeten gekozen worden, niet de directeur van 
ondernemingen. 

Bert: Hoe men de besluitvorming per onderneming re
gelt, lijkt mij een zaak van de onderneming zelf. De-
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mocratisering van de besluitvorming aldaar heeft ook 
zijn goede kanten. Denk aan de arbeidsvreugde van de 
werknemer. Daarvoor hebben liberalen ook aandacht. 

Ernie: In ieder geval is de democratie voor de liberaal 
een voornamelijk instrumentele waarde, al zien som
migen van zijn geestverwanten er meer in, en daarom 
prefereert hij over het algemeen de representatieve de
mocratie boven de directe democratie. Dat is immers 
ook een vorm van arbeidsverdeling. 

Bert: Mee eens, maar ook in liberale kring acht men 
onder bepaalde omstandigheden meer directe vormen 
van democratie mogelijk en gewenst. 

Ernie: De liberaal kan slechs glimlachen om het argu
ment van de conservatief, dat representatie bovendien 
een aristocratisch element in de democratie brengt. 
Ministers en de leden der Staten-Generaal zijn voor 
hem geen aristrocraten, maar politieke handelaren en 
kooplieden, die de kiezerconsument een concurrerend 
produkt willen aanbieden. 

Bert: Dat is me te cynisch. 

Ernie: Komen we bij de VVD. Ik denk dat het nodig is 
dat wij de liberale principes in de partij hoog houden. 
De VVD is toch een beginselpartij. 

Bert: Dit betekent echter niet dat jouw rechtlijnige 
principes en dogma's zonder meer door een politieke 
partij in de praktijk gebracht kunnen worden. Het po
litieke bedrijf is nu eenmaal van dien aard dat politici 
tot compromissen bereid moeten zijn, óók liberale. 
Met name deelname aan regeringscoalities vereist 
plooibaarheid. 

Ernie: Tot welke grens? Jouw pragmatisme lijkt op 
'Zoals de wind waait, waait mijn jasje'. 

Bert: Je overdrijft. Inderdaad, accenten kunnen in de 
tijd verschuiven, maar dat heeft toch nog nooit geleid 
tot beginselloosheid. 

Ernie: Daarover heb ik mijn twijfels. 

Bert: Ach Ernie, een volkspartij is toch ook een plat
form voor discussie, waarbij men, zoals ik zei, soms 
over de uitgangspunten van mening kan verschillen. 
Ons gesprek is een illustratie van het feit dat de ene li
beraal de ander niet is. 

Ernie: Als jij denkt dat je liberaal bent, dan heb je niet 
goed naar mij geluisterd. Ik zal het nog één keer uitleg
gen: Uitgaande van het liberale mensbeeld ... 

Bert grijpt, zoals zo vaak in discussies met Ernie, ver
twijfeld naar zijn hoofd en verdwijnt. Ernie ontdekt 
na een tijdje dat hij in zichzelf zit te praten. 
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Het democratisch liberalisme van de VVD 

Wie zoekt naar een geharnaste analyse van de naoor
logse verhouding tussen socialisten en liberalen in 
SenD, moet teruggaan tot een betoog van Den Uyl in 
de dertiende jaargang (1956). Den Uyl stelt vast dat de 
VVD géén conservatieve partij is. Elementen van con
servatisme (een streven naar bestendiging van privile
ges, sociale hiërarchie, irrationalisme, staats auto no
mie, nationalisme en 'plattelandsrelaties ') zijn niet te
rug te vinden. De blijken van liberalisme zijn daaren
tegen talrijk: geleidelijke en zelfs volgzame acceptatie 
van medezeggenschap van werknemers en soevereini
teit van voormalige kolonies, soortgelijke acceptatie 
van de welvaartsstaat, ondersteuning van winststre
ven en concurrentie, afwijzing van groei van over
heidsbestedingen, gematigde uitvoering van het begin
sel van gelijke kansen, pleidooi voor bezitsspreiding 
- in plaats van aantasting van erfrecht of nationalisa
tie, en interstatelijke samenwerking als prioriteit bo
ven een wereldregering. 
Den Uyl voegt hieraan toe dat er drie gronden zijn om 
te twijfelen aan ideologische convergentie tussen libe
ralen en socialisten: (a) de VVD gelooft niet in onom
keerbaarheid van het regelende en verzorgende optre
den van de naoorlogse overheid, (b) de VVD keert zich 
tegen gemeenschapsdenken (wat zou blijken uit haar 
passieve houding ten aanzien van opvoedende en her
verdelende staatstaken) en (c) de VVD is vrijzinnig 
(waar de PvdA in haar partijcultuur en partij structuur 
recht doet aan de doorbraakidee van veelvormigheid 
van religieuze en levensbeschouwelijke inzichten) . 
Den Uyl concludeert dat de PvdA de VVD op korte 
termijn niet mag uitsluiten als het op samenwerking in 
een coalitiekabinet aankomt, maar dat op lange ter
mijn aan de VVD geen zelfstandige en nuttige functie 
in het politieke leven toekomt als wordt uitgegaan van 
een naderende tweedeling tussen een conservatieve en 
een progressieve concentratie in Nederland. I 
We zijn thans dertig jaren verder. Den Uyls electorale 
scheidslijn is niet vanzelf gekomen en evenmin lang
durig nagestreefd, en de VVD heeft ook na haar ver
kiezingsnederlaag in 1986 nog altijd tweemaal zoveel 
Kamerzetels als in 1956. Er is een lange periode ge
weest waarin PvdA en VVD trachtten te profiteren 
van de deconfessionalisering, wat gepaard ging met 
verwijdering en formele uitsluiting van een paarse, dat 
wil zeggen rood-blauwe, coalitie (ingezet door de 
VVD in 1959 en volgehouden door de PvdA tot 1982). 
De jaren tachtig kenmerkten zich tot dusverre door 
wederzijdse bereidwilligheid tot open discussie over 
programmatische toenadering en coalitiemogelijkhe
den . Deze discussie kreeg een vast patroon. In beide 
partijen zijn de voorstanders van instant samenwer
king in de minderheid. Ze kapitaliseren een over-

eenstemming over immateriële kwesties, een afkeer 
van CDA-hegemonie en een reeks van incidentele ak
koorden tussen Kamerfracties, zoals het recente ak
koord over tariefsverlaging in de inkomstenbelasting. 
Voorts staat de leiding van beide partijen positief te
genover normalisering van verhoudingen - de term is 
van Meijer2 - doch neemt zij geen initiatief om snel 
wijziging te brengen in de toestand van vrijblijvende 
uitwisseling van meningen: liberale leiders willen de 
huidige coalitie met de christen-democraten veilig stel
len, socialistische leiders een toekomstige. Tenslotte is 
er geen druk van onderop maar is er aan de basis - ka
der, trouwe kiezers - een atmosfeer van aarzeling, 
onbegrip en wantrouwen, een neerslag van de vroege
re verkettering van weerskanten. In dit voorjaar gaven 
het partijcongres van de PvdA en de algemene leden
vergadering van de VVD nogmaals een bevestiging 
van dit beeld te zien. 
Ook in deze discussie heeft een oordeel van Den Uyl 
een zeker gewicht gekregen. 3 Hij waarschuwt dit maal 
niet voor een overschatting van conservatisme in de 
VVD maar voor een onderschatting van neo
conservatisme (nieuw rechts) in liberale kring . Dit 
staat voor verzet tegen overheidsinvloed, verkleining 
van de collectieve sector, rehabilitatie van het prijsme
chanisme, individualisme, prestatie als norm voor in
komensverschillen, bewuste vergroting van maat
schappelijke ongelijkheid, eerherstel voor kunstmati
ge elitevorming en gezagsverheerlijking. De aanwezig
heid van deze ingrediënten in de ideologie van de VVD 
is door Den Uyl niet stelselmatig onderzocht, zoals hij 
ook niet nagaat in welke mate een convergentie tussen 
PvdA en VVD voortvloeit uit vernieuwing van denk
beelden in socialistische kring. 4 Zijn standpunt is 
evenwel duidelijk. De verhouding tussen PvdA en 
VVD moet wel vijandig zijn, zolang de liberalen in een 
pact met Van Agt of Lubbers linkse verworvenheden 
pogen te keren en de gemeenschapsidee overboord zet
ten door een actieve houding inzake individualisering 
en een passieve inzake de tweedeling tussen actieven en 
inactieven. Den Uyls conclusie luidt nu dat een allian
tie tussen PvdA en VVD op korte termijn niet zal wor
den gerealiseerd. Op beslissende momenten kiest de 
VVD in de sociale politiek de rechterzijde en blijkt de 
zwakte van haar liberale vleugel. Op lange termijn is 
zo'n samenwerking echter wel mogelijk in geval van 
programmatische toenadering, verrechtsing van het 
CDA en steun van tweeërlei achterban. In termen van 
Daudts stelling over 'uiterste noodzaak' formuleert 
Den Uyl in feite 'twee voorwaarden voor coalitievor
ming van PvdA en VVD (1) er bestaat een grotere pro
grammatische afstand tussen CDA enerzijds en socia
listen en liberalen anderzijds dan tussen socialisten en 
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liberalen, en (2) de burgerlijke of seculiere partijen 
(PvdA, VVD, al dan niet aangevuld met D'66) hebben 
een absolute meerderheid in de Tweede kamer. 5 

Het navolgende betoog heeft drie delen. Ten eerste 
wordt een beknopte weergave van de ideologie van de 
VVD en de spanningen daarin gegeven. Daarbij blij
ven de structuur, de cultuur en de maatschappelijke 
verankering van de VVD buiten beschouwing. Anders 
dan Den Uyl, is het begrip democratisch liberalisme 
mijns inziens meer van toepassing op de ideologie van 
de VVD dan het begrip neo-conservatisme. Ten twee
de komt het lopende debat over de paarse coalitie aan 
de orde. Met Den Uyl acht ik een spoedige vorming 
van deze coalitie, tussen 1987 en 1990, onwaarschijn
lijk . Ten derde wordt voorgesteld om de ideologische 
confrontatie tussen PvdA en VVD te intensiveren: De 
PvdA is nog steeds te sterk georiënteerd op de chris
ten-democratie en behoort meer oog te krijgen voor 
ontwikkelingen in het liberale kamp. 

Liberale vrijheid 
De ideologie van de VVD kan worden getraceerd met 
behulp van drie beginselprogramma's (1948, 1966, 
1980), één Liberaal Manifest (uit 1981), tien verkie
zingsprogramma's (plus twee urgentieprogramma's) 
en eenenzestig geschriften van de Teldersstichting (tot 
en met 1986). Ik ga achtereenvolgens in op het liberale 
vrijheidsbegrip, de liberale maatschappelijke orde, de 
taken van de liberale staat, het liberale begrip van bur
gerschap en de continuïteit van de VVD-beloften aan 
de kiezers. 
Welke inhoud geeft de VVD aan het vrijheidsbeginsel 
en hoe verhoudt dit zich naar haar mening tot andere 
liberale principes? In het oprichtingsjaar 1948 heet het 
dat de mens naar zijn aard bestemd is om als vrije per
soonlijkheid in gemeenschap te leven. De uit het ge
meenschapsverband voortvloeiende gebondenheid 
van individuen is geen beperking van hun vrijheid 
maar een onmisbare voorwaarde om haar rechtens en 
feitelijk uit te oefenen. Wel moet bij de bepaling van 
mate en vorm van deze gebondenheid de garantie van 
een zo groot mogelijke vrijheid voor allen voorop 
staan.6 Het eerste (maximalisatie van vrijheid) bete
kent afwijzing van anarchie en dwingt tot een formu
lering van een maatschappelijke orde die voor de be
volking legitiem is. Het tweede (nivellering van vrij
heid) voert naar een afweging tussen zo groot mogelij
ke vrijheid en gelijke toedeling van vrijheid. 
Het vrijheidsbegrip van de liberalen is in vier richtin
gen uitgewerkt. Ten eerste wordt individuele vrijheid 
gekoppeld aan verantwoordelijkheid als een beginsel 
dat nevengeschikt is aan het genoemde vrijheidsbegin
sel. Het gaat om verantwoordelijkheid ten opzichte 
van zichzelf (in 1966 aangeduid als de plicht tot ont
wikkeling van eigen zelfstandige kracht), ten opzichte 
van anderen en ten opzichte van toekomstige genera
ties. 
Ten tweede wordt vrijheid ontleed in drie componen
ten, te weten geestelijke vrijheid, staatskundige vrij
heid en maatschappelijke vrijheid . De eerste vrijheid 
mag slechts worden beperkt indien dit nodig is voor 
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verzekering van dezelfde vrijheid van anderen of voor 
handhaving van algemeen erkende zedelijke normen. 
In 1980 wordt zij preciezer omschreven als het in 
woord, geschrift en gedrag uiting kunnen geven aan 
gevoelens en opvattingen, het zich naar eigen verkie
zing kunnen bewegen, het wisselen van gedachten met 
anderen en het genieten van een persoonlijke levens
sfeer. De staatkundige vrijheid houdt in dat het gezag 
van de overheid ontleend is aan het vertrouwen van 
vertegenwoordigende organen die democratisch zijn 
samengesteld. De maatschappelijke vrijheid, die in 
1980 materiële vrijheid wordt genoemd, wordt verze
kerd door samenwerking die gericht is op sociale 
rechtvaardigheid voor alle bevolkingsgroepen. Deze 
gerechtigheid wordt gezien als apart beginsel dat ne
vengeschikt is aan het vrijheidsbeginsel. Zij is dus iets 
anders dan vrijheid, want beoogt de vrijheid van alle 
burgers te realiseren door verdeling en herverdeling. 
Vanaf 1966 beroept de VVD zich hier op de Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens (Verenigde 
Naties, 1948). 
Ten derde wordt gewaagd van de wenselijkheid om 
eigen bezit te verwerven. In het verkiezingsmanifest 
van 1956 staat dat de bezitsloze veel minder vrij is dan 
de bezitter. In 1948 wordt nog gesteld dat eigenbelang 
en bezitsdrang in strijd kunnen komen met verant
woordelijkheidsbesef: eigenbelang is zowel hefboom 
voor vergroting van welvaart als bron van verdruk
king. Bezitsvorming wordt in 1966 verdedigd met het 
argument dat bewegingsvrijheid en vermogen tot dra
gen van verantwoordelijkheid hierdoor zullen toene
men, onder het voorbehoud dat er eigendomsrecht 
dient te zijn dat aangepast is aan maatschappelijke 
ontwikkeling. In 1980 verdwijnt het accent op bezit
in-vrijheid of vrijheid-in-bezit. Wel wordt het recht op 
betaalde arbeid - uit de Universele Verklaring - af
gezonderd, met vermelding van de morele plicht tot 
arbeid . Inkomensverschillen op grond van inspan
nings- en verantwoordelijkheidsverschillen zijn noch
tans rechtvaardig. In het Liberaal Manifest wordt op
gemerkt dat de mens in principe vrijelijk mag beschik
ken over verkregen inkomsten en verworven eigen
dom, mits in de vorming en verdeling van inkomen 
wordt gerekend met een recht op bijstand, vergroting 
van de welvaart van minst bedeelden en afwezigheid 
van marktimperfecties. Ik leid uit deze derde uitwer
king af dat gelijke vrijheid ofwel gelijke maatschappe
lijke/ materiële vrijheid niet alleen om gelijke mensen
rechten vraagt maar ook om een zekere gelijkheid van 
de inkomens- en vermogens verdeling tussen personen. 
Ten vierde wordt verdraagzaamheid als sluitstuk ge
zien. Een geordende maar vrije samenleving is veel
vormig: er ontstaan toelaatbare, zelfs wenselijke, 
maar ook grote en blijvende verschillen. In 1966 is de 
tolerantie van deze verschillen gepromoveerd tot vier
de beginsel en in 1981 wijst het Manifest de strijd tegen 
discriminatie aan als mikpunt van liberale agitatie in 
de jaren tachtig, met een appél op tolerantie in een 
multiraciale en multiculturele samenleving. 
Het vrijheidsbegrip van de VVD is rijk en omvat meer 
dan alleen de vrijheid van producenten en consumen
ten . Het zal duidelijk zijn dat er spanningen bestaan 



tussen de vier beginselen, de universele mensenrechten 
en de waarden sociale rechtvaardigheid en economi
sche efficiëntie (Oud beklemtoonde het laatste afwe
gingsprobleem). Ik attendeer op de spanning in het 
vrijheidsbeginsel tussen zo groot mogelijk vrijheid en 
gelijke vrijheid. De verzoening hiervan heeft geleid tot 
een terugval op het ongrijpbaarder begrip gelijkwaar
digheid maar ook tot pogingen om operationele in
houd te geven aan ideeën over gelijke kansen (in het 
onderwijs) en over spreiding van welstand (ontleend 
aan de politieke theorie van John Rawls).7 

Liberale orde 
De VVD wenst in 1948 een gemengde orde die het mid
den houdt tussen hardvochtig 'laissez-faire'individua
Iisme en repressief étatisme. Deze orde wordt geken
merkt door een constitutioneel-parlementaire monar
chie, een rechtsstaat, een door zelfstandige gezinnen 
en rechtsgelijkheid tussen mannen en vrouwen gedo
mineerde samenlevingsvorm, een verregaande decon
centratie en decentralisatie en machtsverhoudingen, 
een toezichthoudende overheid die terwille van het al
gemene belang desnoods ingrijpt in de betrekkingen 
tussen maatschappelijke organisaties en een particu
liere ondernemingsgewijze produktie, alsmede een op 
samenwerking tussen werkgevers en werknemers ge
richte organisatie van het bedrijfsleven. Nadien komt 
er nauwelijks wijziging in deze conceptie. In 1966 
wordt de wenselijkheid van Europese integratie en re
gulering van vrije prijsvorming vanwege conjuctuur
beheersing en bepaling van minimumloon toege
voegd. In 1980 wordt de conceptie geherformuleerd in 
termen van sociale markteconomie - een ideaal van 
Duitse neo-Iiberalen (Erhard, Eucken, Müller
Armack) - en democratische rechtsstaat. 
De sociale markteconomie heeft drie eigenschappen: 
- het produktieproces is gebonden aan het algemene 
belang en aan sociale randvoorwaarden die de heer
sende opvatting over arbeid, arbeidsvoorwaarden en 
deelname aan besluitvorming belichamen; 
- de organisatie tussen en binnen organen is gericht 
op overleg en complementariteit tussen overheid en 
bed rij fsleven; 
- de technische ontwikkeling wordt beheerst, onder 
meer met het oog op het natuurlijk milieu. 
Men geeft toe dat deze economische orde kan vastlo
pen op overmacht van belangengroepen van produ
centen en de vertragende invloed van consensusvor
ming op produktiviteit en innovate. Per saldo worden 
de voordelen groter geacht, want de sociale markteco
nomie zou het institutionele draagvlak zijn van con
currentie, evenwicht tussen collectieve sector en 
marktsector èn politieke democratie. 8 

De liberalen maken een scherp onderscheid tussen 
goede, marktconforme, hervorming en verkeerde. 
Tot de serie foute hervormingen behoren nationalisa
tie, ongebreidelde installatie van bedrijfs- en produkt
schappen in het kader van publiekrechtelijke bedrijfs
organisatie (men keert zich tegen overmatige concur
rentiebeperking en ondemocratische uitsluiting van 
niet-georganiseerden), machtsversterking van de 
Raad van Commissarissen ten koste van de directie 

alsmede democratisering van de RvC (gebondenheid 
van toezicht aan één belanghebbende, in de figuur van 
de werknemerscommissaris, zou in strijd zijn met het 
ideaal van een renderende en harmonieuze onderne
ming), algemene invoering van arbeiderszelfbestuur, 
centralistische en vakbondsgerichte vermogensaan
wasdeling, en wettelijke en uniforme arbeidstijdver
korting. 9 Tot de serie goede hervormingen behoren 
privatisering, de installatie van de Sociaal Economi
sche Raad, de invoering van gecontroleerde coöptatie 
bij samenstelling van de RvC, uitbreiding van verant
woordingsplicht van de ondernemingsleiding (sociale 
jaarverslagen), proefneming met maatschapscontrac
ten als nieuwe bedrijfsvorm, vrijwillige vermogens
aanwasdeling op basis van overleg tussen arbeid en ka
pitaal buiten de CAO om, en vrijwillige, gedecentrali
seerde en tijdelijk gesubsidieerde arbeidstijdverkor
ting. lo 

De democratische rechtsstaat is voor de VVD geen ter
minologische tegenspraak maar een synthese van het 
primaat van het recht (de wet, de grondrechten, de on
afhankelijke rechter) en de volkssoevereiniteit (gelijk
heid van kiezers, meerderheidsvorming, respect voor 
minderheden). Het Liberaal Manifest bevat vijf ka
rakteristieke uitspraken over respectievelijk het recht 
op vrije schoolkeuze van ouders, zelfregulering in de 
gezondheidszorg op regionale basis (waarbij elemen
taire zorg voor alle burgers toegankelijk blijft), aange
paste democratisering van privaatrechtelijke organi
saties (bewonersraden, consumentenraden, leerlin
genraden, patiëntenraden, studentenraden), actieve 
bestrijding van discriminatie van vrouwen, etnische 
minderheden, homoseksuelen en lagere klassen door 
de overheid en consultatieve referenda op lokaal ni
veau. 

De tijdgebondenheid van de liberale conceptie van 
maatschappelijke orde springt in het oog, een euvel 
waarvan overigens ook het beginselprogram van de 
PvdA lijdt. De Teldersstichting poogt het theoretische 
vacuüm te vullen op terreinen als de deregulering, de 
positie van de ambtenaren en de medische zorg. Deze 
poging is slechts ten dele geslaagd. De principes van 
deregulering zijn oppervlakkig, tegenover een plei
dooi voor wettelijke regeling van ambtelijk stakings
recht staat een pleidooi voor vertrouwen in jurispru
dentie en de verdediging van concurrentie en commer
cie in de medische zorg is gereduceerd tot een redene
ring over kostenbesparing en vrije keuze van patiën
ten , zonder dat een verband wordt gelegd met eerder 
verkondigde opvattingen over gezondheidsrechten en 
democratie. 11 Ik zie in de tijdgebondenheid van de be
ginselprogramma's van de VVD ook een indicatie van 
een spanning tussen precieze formulering van doelen 
en middelen van liberale politiek (vrije markt, rechts
gelijkheid) en rekkelijke acceptatie van verandering 
van het algemeen belang, de samenstelling van de 
meerderheid in de democratie en het heersend rechts
bewustzijn. Zo liep de VVD nimmer voorop in de 
strijd om de invoering van de ondernemingsraad, 
maar stak zij ook geen energie in dogmatisch verzet te
gen deze naoorlogse institutie. 
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Taken van de liberale staat 
In 1948 worden zeven hoofdlijnen van Liberale over
heidsbemoeienis geschetst (een achtste lijn was deko
lonisatie) . De overheid behoort te streven naar krach
tige defensie - samen met bondgenoten -, gelijke 
kansen in het onderwijs alsmede gelijke behandeling 
van algemeen en bijzonder onderwijs, evenwicht tus
sen algemene omroep en gebonden omroepverenigin
gen (in het werkprogram van 1951 verzet de VVD zich 
nog tegen commerciële etherreclame), ondersteuning 
van boeren en middengroepen (met het oog op inte
gratie en demping van klassenstrijd), evenwichtig be
grotingsbeleid (uitgavenverlaging, vermindering van 
overheidspersoneel, belasting naar draagkracht en 
handhaving van een gemeentelijk belastinggebied), 
bescherming tegen armoede en gebrek van onvrijwilli
ge aard (zonder ondermijning van eigen verantwoor
delijkheid) en volledige werkgelegenheid. Bezien van
uit de vooroorlogse visie op de centrale overheid, zijn 
de laatste twee taken nieuw. 
Nadien tekenen zich twee tendenties af die ook in de 
andere politieke stromingen te vinden zijn. In de jaren 
zestig wordt de lijst van overheidstaken uitgebreid en 
verfijnd: ontwikkelingshulp, milieubehoud, welzijn 
(recreatie, sport, vrije-tijdsbesteding) en de bekende 
SER-doelen van economische politiek. Men steunt het 
anticyclische begrotingsbeleid (wiebeltax, vorming 
van reserves door een terughoudende overheid in ja
ren van hoogconjuctuur).12 In deze fase past een groei 
van de overheid in de globale vjsie van de VVD op 
maatschappelijke ontwikkeling en evenwicht tussen 
collectieve sector en particulier initiatief (het subsidia
riteitsbeginsel, dat al door Adam Smith (1776) is ver
woord). In de jaren zeventig komt men onder de in
druk van grenzen aan de groei van de overheid, in het 
bijzonder van de verzorgingsstaat. In deze fase zoekt 
men naar een verdedigbare scheiding tussen primaire 
of elementaire staatstaken en taken die kunnen wor
den overgelaten aan inspanningen van burgers en hun 
organisaties. Ik stip drie elementen van de liberale 
waarborgstaat aan. 
De VVD streeft naar herstel van de band tussen beslis
sing, genot en betaling inzake overheidsvoorzienin
gen. Het profijtbeginsel kan variëren van retributie en 
eigen bijdrage tot het volledig in rekening brengen van 
de kostprijs. De werkingssfeer hiervan omvat niet zo
zeer de zuiver-collectieve goederen (algemeen bestuur, 
veiligheid, rechtspraak) als wel semi-collectieve goede
ren (onderwijs, medische zorg, volkshuisvesting, per
sonenvervoer en welzijn). Bij de terugdringing van 
overdrachtsuitgaven dienen voor de minst draag
krachtigen reducties te worden geschapen. 13 
Voor de beoordeling van de inkomensverdeling ge
bruikt de VVD niet de Tinbergiaanse notie van wel
vaartsgelijkheid maar de Rawlsiaanse notie van gelij
ke verdeling van primaire sociale goederen. Het oude 
pleidooi voor prestatiebeloning en afwijzing van loon 
naar behoefte - die overigens de liberale kritiek op 
uitbuiting en de aanvaarding van een wettelijk mini
mumloon niet in de weg hebben gestaan - zijn uitge
werkt tot een omvattende doctrine over redelijke inko
mensverschillen. Essentieel is het effect van bewust 
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beleid op het inkomen van de minst bevoorrechten op 
korte en lange termijn. Inkomensongelijkheid die 
voortkomt uit ongelijke talenten en risicoaanvaarding 
wordt door de VVD verworpen, tenzij deze ongelijk
heid de welstand van de minst bevoorrechten gunstig 
be.ïnvloed. Een rechtvaardig herstel- en bezuinigings
beleid mag een ontkoppeling aanbrengen tussen lonen 
en overdrachtsinkomens, mits de echte minima wor
den ontzien. Er is veel kritiek te oefenen op de liberale 
uitleg van Rawls (bij de filosoof is gelijkheid het ver
trekpunt, bij de VVD ongelijkheid 14), maar die neemt 
niet weg dat de inkomensverdelingsdoctrine het best 
gefundeerde deel is geworden van de tegenwoordige 
VVD-ideologie. 
De omslag van de liberale staatsleer wordt het best 
ge.ïllustreerd op het terrein van de sociale zekerheid. In 
de jaren zestig zette de VVD zich in voor de voltooiing 
van het stelsel ('een stelsel van sociale verzekering en 
voorzieningen van overheidswege tegen risico 's en 
kosten voor zover deze de draagkracht van de enkeling 
te boven blijven gaan '). Men beriep zich op de leus van 
sociale rechtvaardigheid van Cort van der Linden 
- in dit opzicht ook de leermeester van Troelstra -
en nam het op voor zelfstandigen en bejaarden. Als 
eerste politieke partij vestigde de VVD de aandacht op 
systeemfouten in de sociale zekerheid. Sociale recht
vaardigheid slaat om in economische onverantwoor
delijkheid als de werking van arbeidsmarkt en pro
duktieproces in gevaar komt door hoge uitkeringen en 
lasten, als misbruik, oneigenlijk gebruik en afwente
ling worden geduld, als risicodekking wordt verward 
met nivellering en als elke prikkel tot zelfredzaamheid 
overbodig wordt. Op grond van deze pessimistische 
gedachtengang doet men in 1972 voorstellen over ver
ruiming van het begrip passende arbeid, samenvoe
ging van WW en WWV en verscherping van inspectie . 
In 1984 volgt uit een meer optimistische redenering 
over een vrijheidslievend, simpel, egalitaristisch en 
sekseneutraal stelsel een neiging tot radicale herzie
ning. Er behoort een ge.ïndividualiseerde basisuitke
ring te zijn die voorziet in een sociaal minimum voor 
zieken, invaliden, arbeidsongeschikten en onvrijwillig 
werklozen (zonder vermogenstoets). Daarnaast dient 
een ge.ïndividualiseerde en inkomensonafhankelijke 
AOW te staan. Tenslotte dient de ABW goeddeels on
veranderd te blijven, het ' liefst als trampoline, des
noods als vangnet. Dit driedèlig stelsel wordt geprefe
reerd boven een basisinkomen. I S Het recente voorstel 
van de Teldersstichting voor herziening van de ge
zondheidszorg laat eenzelfde streven naar scheiding 
van overheid (basispakket, regulering en verzeke
ringsplicht, acceptatieplicht en concurrentie) en sa
menleving (vrijwillige verzekering, 'Health Mainte
nance Organisations') zien. 
Kossmann heeft in een opstel over de begrippen con
servatisme en progressiviteit voorgesteld om de polen 
voluntarisme en constitutionalisme als interpretatie
kader te gebruiken. 16 Volgens het voluntarisme dient 
de staat zich los te maken van de samenleving en mag 
hij de samenleving aan zijn politiek onderwerpen op 
grond van een ge.ïsoleerde uitoefening van gezag. Vol
gens het constitutionalisme mag de staat zich nimmer 



losmaken van de samenleving en dient de staat iden
tiek te zijn met de gemeenschap en haar hiërarchie , 
rechtsorde en wijze van representatie. Het is niet een
voudig om de VVD met haar staatsleer op dit conti
nuüm te plaatsen. Zoals de neo-liberalen rond de 
eeuwwisseling (Pierson, Treub en anderen) zich be
dienden van een evolutie-argument om het einde van 
'laissez-faire' te rechtvaardigen, zo wordt thans de 
overgang van universele verzorging naar selectieve 
waarborg op alle beleidsterreinen met een vergelijkba
re argumentatie verdedigd, waarin de containerterm 
individualisering steevast voorkomt. 17 Toch beweer ik 
dat de VVD een voluntaristische vereniging is, evenals 
de PvdA (het onderscheid tussen de twee betreft de 
fundering van het verschil tussen private en publieke 
kwesties, de omvang van de staatstaken en de verhou
ding arbeid-kapitaal). Dit voluntarisme openbaart 
zich vandaag in de bereidheid om de genoemde over
gang geforceerd en snel tot stand te brengen, via de 
grote bestuurlijke operaties van de kabinetten
Lubbers. Het hangt samen met een drievoudig histo
risch gegegeven, namelijk (1) aan aandeel van centraal 
en rationeel openbaar bestuur in het negentiende 
eeuwse liberalisme, (2) de afwezigheid van een algeme
ne zuil die met de christen-democratische en socialisti
sche zuilen zou kunnen wedijveren (in de eerste helft 
van deze eeuw) en (3) de wenselijkheid van afstand 
tussen politieke partij en maatschappelijk middenveld 
in het liberalisme. Een liberale partij dient haar in
vloed te krijgen op grond van inhoud van beleids
voorstellen en steun van onafhankelijke kiezers , maar 
dient zich niet teveel in te laten met machten als bu
reaucratie, massamedia en grote ondernemingen, zo
als deze machten op hun beurt buiten de politisering 
moeten blijven. Dit zou namelijk tot ongewenste sa
menballing van macht leiden en dus een inconsistentie 
geven in het liberale denken . ls 

Liberaal burgerschap 
Het liberale mensbeeld beweegt zich van oudsher tus
sen polen van vrijheid en binding. De eerste pool staat 
voor hedonisme, egoïsme, ongeremde consumptie, 
impulsief gedrag, persoonlijke en rationale keuze van 
gedragsregels, moreel neutralisme (ten aanzien van in
dividuele behoeften en voorkeuren) en de figuur van 
de 'bourgeois'. De tweede pool staat voor arbeid, al
truïsme, toekomstgericht handelen, zelfbeheersing, 
traditioneel gedrag, prioriteit voor moreel hoogstaan
de wensen (poezië in plaats van pulp), realisering van 
fundamentele capaciteiten en de figuur van de 'citoy
en ' . In de bijna veertigjarige ontwikkeling van de 
VVD-ideologie valt een overgang van de tweede pool 
naar de eerste te bespeuren. De leuze 'gewoon jezelf 
zijn' en de brochure Naar een vrije samenleving (1977) 
van de huidige VVD-'Ieader' De Korte passen in deze 
tendens . 
Maar deze spanning is al in 1948 manifest. De beginse
len verantwoordelijkheid, rechtvaardigheid en ver
draagzaamheid dirigeren de door het vrijheidsbeginsel 
gewettigde beslissingen van het individu. De Neder
landse samenleving behoort haar christelijke grond
slag te behouden, want de christelijke zedenleer is een 

wapen in de strijd tegen zedelijke ontworteling, nihi
lisme en zelfs totalitarisme. In 1966 is de verwijzing 
naar de christelijke grondslag bedekter en wordt de 
peiler van humanisme naast die van het christendom 
gezet. Wat blijft is de tegenstelling in het liberale 
mensbeeld . Aan de ene kant staat het streven naar een 
moreel neutrale opstelling van de overheid in een plu
riforme samenleving (het streven naar legalisering van 
abortus, euthanasie, verkoop van pornografie en 
drugsgebruik - niet drugshandel), naar vrije ontwik
keling van ieders aanleg en bekwaamheid, en naar 
consumptie, vrije tijd en individueel genot van eigen
dom. Aan de andere kant zien we de opvatting dat 
iedereen die kan werken ook zàl werken, dat men zich 
houdt aan de plicht tot ontwikkeling van eigen zelf
standige kracht en dat men zijn of haar burger
schapsplicht nakomt. In 1980 worden bereidheid tot 
samenwerking, naastenliefde en erkenning van men
selijke waardigheid in een adem genoemd. Tendeert 
deze beginselverklaring naar de gebondenheidspool, 
het liberaal manifest tendeert naar de vrijheidspool, 
met zijn accent op rechten (niet op betrokkenheid bij 
de publieke zaak), elementair individueel welzijn in de 
breedste betekenis en de instrumentele betekenis van 
organisatie, recht en staat voor het soevereine indivi
du: 'Zeker in dejaren tachtig mogen wij zo langzamer
hand toch wel aannemen, dat de mens zijn vrijheid 
aankan'. 

Liberale beloften 
In het enige program uit de jaren veertig, het urgentie
program 1948, wordt aansluiting gezocht bij het Stik
keriaanse beginselprogram van dat jaar. Opvallende 
punten zijn de versterking van de openbare school, de 
wettelijke gelijkstelling van man en vrouw (gelijke be
noembaarheid in overheidsfuncties) en de versterking 
van de middenstand. In de jaren vijftig (1951, 1952, 
1956 en 1959: Op het keerpunt) profileert de VVD zich 
met punten als huurliberalisering (= huurverhoging 
op korte termijn), bevordering van particulier wo
ningbezit, verlaging van belastingtarieven (alsmede 
gelijke behandeling van gehuwden en ongehuwden, 
lastenverlichting voor de gehuwde vrouwen vermin
dering van progressiviteit in de inkomstenbelasting), 
en invoering van sociale zekerheid voor bejaarden, 
weduwen en wezen, en zelfstandigen (waaronder ook 
waardevaste pensioenen). 
In de jaren zestig (1963 , 1967) blijven bovenstaande 
punten overeind, maar komt het accent te liggen op in
flatiebestrijding (terugdringing overheidsuitgaven, in
flatieneutrale heffing), vrije loonvorming, verbete
ring van besteedbaar inkomen door lastenverlichting, 
en commercialisering van het omroepbestel. Staat
kundige vernieuwing krijgt geen nadruk: men eist 
vooral bestuurlijke vernieuwing in de vorm van om
budsman en openbaarheid. De Vietnamoorlog geeft 
geen aanleiding tot koerswijziging in het buitenlands 
beleid en het veiligheidsbeleid: solidaire deelname aan 
de NAVO en trouw bondgenootschap met de Verenig
de Staten blijven de parolen. In de jaren zeventig 
(1971 : Liberalen op nieuwe wegen, 1972 en 1977: Visie 
in vrijheid) dringen nieuwe thema's door, als daar zijn 
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democratie, feminisme, leefbaarheid en welzijn. De 
VVD maakt zich evenwel sterk voor een aanval op ex
pansie van de collectieve sector (nullijn voor overheids
uitgaven, fraudebestrijding in de sociale zekerheid, 
ontkoppeling van uitkering en minimumloon, door
lichting van de bureaucratie) en voor anti-socialisme 
(protest tegen nivellering, radicale democratisering 
van het bedrijfsleven, nationalisatie van grond en in
voering van de middenschool). In de jaren tachtig 
(1981: Samen aan 't werk, 1982 en 1986: Als de toe
komst je liefis) staan de programma's in het teken van 
herstel van industrie en marktmechanisme door libe
ralisering, bezuinigingen (waarbij uitkeringen, subsi
dies aan burgers, ambtenaren en hun salarissen het 
moeten ontgelden), systematische privatisering en de
regulering, en bestrijding van criminaliteit. De huidige 
prioriteit ligt bij verlaging van collectieve lasten, af
slanking van het ambtelijk apparaat van de overheid, 
handhaving van kwaliteit van de gezondheidszorg en 
nieuwe wetgeving ten aanzien van euthanasie, media 
en gelijke behandeling. 
Typerend voor de electorale presentatie van de VVD is 
niet haar wisselvalligheid maar haar continuiteit, iets 
wat door vele waarnemers is geconstateerd. Haar op
vattingen over belastingen, overheidsuitgaven, loon
vorming, inkomensverdeling, defensie, buitenlands 
beleid, bezitsvorming en media zijn niet wezenlijk ge
wijzigd maar krachtiger geformuleerd (werd, bijvoor
beeld, de-nationalisatie vroeger in kleine letters aange
geven, nu wordt van het recht van huurders op koop 
van woningwetwoningen een punt gemaakt). Waar 
sprake is van koerswijziging (van anti-cyclisch con
junctuurbeleid naar genormeerde beheersing van fei
telijke uitgaven; van uitbouw van sociale zekerheid 
naar inkrimping), daar wordt verder niet geaarzeld of 
getobd over 'liberale dilemma's' . De snelle omarming 
van milieubeleid (Langman, Ginjaar, Winsemius) il
lustreert dit. In de verklaring van het succes van de 
VVD in de periode 1972-1982 speelt dit vertoon van 
continuïteit en zelfvertrouwen stellig een rol. 

Democratisch liberalisme 
Op basis van het voorgaande is het mogelijk om een 
conclusie te trekken over de ideologie van deze partij . 
Ik inspecteer eerst enkele kwalificaties die mijns in
ziens onjuist zijn. 
Van extreem liberalisme, beter bekend onder bena
mingen als Iibertarisme en anarcho-kapitalisme, is in 
de VVD geen sprake. Zeker, het werk van zulke libera
len (de oude Spencer, Rand, Rothbard, Mises, No
zick) wordt door de Teldersstichting grondig bestu
deerd. Maar hun denkbeelden over privatisering van 
defensie, justitie en monetair toezicht, alsmede hun 
pleidooi voor volledige liberalisering van hulpverle
ning, onderwijs en riskante consumptie (drugs, por
no, wapens en ook auto's) worden niet ernstig geno
men. Vanaf haar ontstaan houdt de VVD vast aan ver
werping van ruig individualisme en sociaal darwi
nisme. Köbben en Godschalk, die deze laatste term ge
bruiken om de ontwikkeling van armoede, onderklas
sen en sociale politiek tijdens het kabinet-Lubbers I te 
schetsen, vergissen zich als zij achter nalatigheid een 
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doordachte doctrine vermoeden. De Vlaamse Partij 
voor Vrijheid en Vooruitgang blijkt meer ontvankelijk 
te zijn voor extreem liberalisme dan de VVD. 
Ook voor klassiek liberalisme, een even vaag en soms 
misleidend begrip als de term klassiek socialisme, geldt 
dat het thans wel wordt bestudeerd maar nauwelijks 
wordt geïmplementeerd. Dit heeft te maken met een 
controverse over klassiek liberalisme (Hume, Smith; in 
onze tijd Hayek en Friedman). Groen veld stelt een Brits 
of klassiek liberalisme - spontane orde, scepsis, nega
tieve vrijheid, procedurele rechtvaardigheid - tegen
over een Frans of modern liberalisme - organisatie, 
rationalisme, postitieve vrijheid, verdelende rechtvaar
digheid. 19 Hij spreekt zich uit voor accentverschuiving 
ten gunste van klassiek liberalisme en stelt tevens dat de 
polemiek tussen Britten (Bolkestein? Voorhoeve?) en 
Fransen (Geertsema?, Vonhoff?) anno 1986 in het 
voordeel van de eersten is beslecht. 20 

Er zijn weinig aanknopingspunten voor Groenvelds ka
rakteristiek van de VVD-ideologie. Stuurman heeft in 
algemene zin gewezen op een tegenstrijdigheid tussen 
conservatieve scepsis (Hume, Burke) en conservatieve 
reactie in de praktijk. 21 Dit kan worden verbijzonderd. 
Als Groenveld meent dat Brits liberalisme thans wordt 
gerehabiliteerd, dan moet hij ook twee nieuwe spannin
gen tegemoet zien. De eerste is die tussen klassiek libe
ralisme en tradities van pragmatisch liberalisme van 
Thorbecke (die meer rekening houdt met harmonieuze 
maatschappelijke ontwikkelingen, samenhang van 
bestuurlijk ingrijpen) en van het neo-liberalisme van 
Pierson en Cort van der Linden, die aan de wieg ston
den van de Nederlandse verzorgingsstaat. De tweede 
span'ning betreft de steun voor politieke/beleidsmatige 
afzijdigheid en spontane ontwikkeling enerzijds en an
derzijds de flirt met een gedachtengoed waarvan de toe
passing zou neerkomen op een revolutie van Neder
landse verhoudingen. 
Twee serieuzere kandidaten zijn neo-conservatisme en 
populisme. Richten contemporaine liberalen zich op 
het individu, de vrije keuze, de marktsamenleving, 
'laissez-faire' en minimaal landsbestuur, de neo
conservatieven stellen zich achter sterk landsbestuur, 
een autoritaire samenleving, discipline, hiërarchische 
onderschikking en de natie. Zij bestrijden vermaat
schappelijking van de staat, toeschietelijkheid inzake 
homoseksualiteit, vrouwenemancipatie en drugs, libe
ralisering van gezinsverhoudingen, humanisering van 
strafrecht, democratisering van de arbeidsorganisatie 
en verzwakking van landsverdediging en identificatie 
met het vaderland. 22 

Er is in de VVD altijd een conservatieve vleugel geweest 
de roept om recht en orde, die wel voormannen als Van 
Riel heeft geleverd, maar geen leiders. Krachtig neo
conservatisme is er echter niet. De liberalen bewaren af
stand van - en geven dus ruimte aan - bepaalde ten
denties in het confessionalisme (kleine christelijke par
tijen, doctrine van de zorgzame samenleving) en rechtse 
splintergroepen als de Boerenpartij en de Centrumpar
tij. De kern van neo-conservatisme, namelijk de ont
koppeling van economische en morele vrijheid, wordt 
terzijde geschoven. Wie de VVD als bolwerk van neo
conservatisme beschouwt, overschat de invloed van de 
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rechtervleugel, miskent dat herwaardering van beleid 
uit de jaren zeventig zich in alle Nederlandse stromin
gen voltrekt, en verwart een liberale notie over de vrije 
markt als voldoende voorwaarde voor economische 
groei en herstel van werkgelegenheid met authentiek 
conservatisme. 
Het bewind van Reagan en Thatcher heeft sommige 
commentatoren ertoe gebracht om een variant van het 
begrip populisme toe te passen. Met populisme wordt 
hier gedoeld op een politiek van rechtse partijen die 
wordt gekenmerkt door (a) dogmatische en moralisti
sche kritiek op de verzorgingsstaat als de bron van eco
nomische crisis en zedelijk verval, (b) rabiaat anti
socialisme, (c) een beroep op vooroordelen en ongezui
verde oordelen van gewone mensen alsmede hun wer
kelijke wensen (die door linkse intellectuelen worden 
verwaarloosd) en (d) demagogisch leiderschap. Komt 
een liberale partij in populistisch vaarwater, dan wor
den liberale principes met voeten getreden als het op 
stemmen en regeren aankomt, en verwerft men steun 
uit onverwachte hoek (ongeschoolde arbeiders, werklo
zen, ontvangers van bijstand, zelfs georganiseerde 
werknemers). 23 
Het laatstgenoemde effect is in Nederland bepaald 
zwak, maar populisme is zeker een onderdeel geweest 
van het leiderschap van Wiegel en Nijpels. De economi
sche crisis (inflatie, werkloosheid, financieringstekort) 
werd in de schoenen geschoven van het kabinet-Den 
Uyl en werd verklaard uit overontwikkeling van de col
lectieve sector. Het confessionele aandeel hierin werd 
verdonkeremaand. Het afnemend succes van verzor
gingsbeleid, met welzijnswerk als kroongetuige, en de 
grote administratieve rampen (Oosterschelde, W AO
explosie, wat later RSV en ABP) werden uitgelegd als 
het échec van sociaal-democratisch beheer. De polari
satie van Nieuw Links tegen de KVP werd de boeme
rang van Wiegel, met diens aanval op de plannings-, 
politiserings- en nivelleringslust van de PvdA. De VVD 
wierp zich op de natuurlijke achterban van de socia
listen door op te komen voor produktie (in plaats van 
verdeling), contant loon (in plaats van colletieve goede
ren), behoud van werk en carrière (in plaats van ar
beidstijdverkorting en collectieve lotsverbetering), vrije 
CAO's (in plaats van tripartite coördinatie in Den 
Haag) en eigenbelang van actieven (in plaats van solida
riteit met uitkeringsgerechtigden). En tenslotte was er 
de liberale vertaalslag waaiin begrippen als ambtelijke 
dienstverlening, billijke herverdeling, politiek conflict, 
socialisme, openbaar vervoer en staatsobligatie aan de 
mensen in het land werden voorgelegd als respectieve
lijke rompslomp, kinnesinne, gekissebis, gedram, au
tootje pesten en teren op kleinkinderen. 
De merkwaardige gelijktijdigheid van massale herbe
zinning op liberalisme (het Liberaal Manifest is het pro
dukt van een lange procedure van intern debat en 
amenderende besluitvorming) en exploitatie van de 
tijdgeest is niet gemakkelijk te verklaren. Ik zie een con
junctureel element en een structureel element. Wat het 
eerste betreft, het populisme is verbonden met de groei 
van de VVD in de jaren zeventig in termen van Kamer
zetels, kiezers en leden. Het was in de ogen van de par
tijleiding de koninklijke weg om deconfessionalise-

ringsbuit binnen te halen ten kosten van de PvdA, om 
uiting te geven aan reële socialistenhaat of angst voor 
collectivisme (zowel bij de oude als nieuwe aanhang) en 
om de verjongde en onwennige volkspartij bijeen te 
houden (en het potentiële conflict met het CDA over 
sluiting van bijzondere scholen en dergelijke als een 
conflict van de tweede orde te schilderen). Wat het 
tweede element betreft, een beginselpartij die stemmen 
wil vergaren, zich wel versterken te midden van hevige 
electorale concurrentie en dichte organisatie van deel
belangen, krijgt onvermijdelijk last van het populisme
syndroom (voor de PvdA is dit tien jaren geleden al 
door Tromp gesignaleerd). 
Alles overziende, lijkt democratisch liberalisme de bes
te beschrijving te zijn van de Januskop van de VVD.24 
De VVD is liberaal in de zin dat haar programma ge
kenmerkt wordt door individualisme (primaat van de 
enkeling), egalitarisme (gelijkwaardigheid, gelijke 
grondrechten), universalisme (de morele eenheid van 
de mensheid gaat boven historische en culturele ver
schillen) en constructivisme (de verbeterbaarheid van 
instellingen).2s De VVD is democratisch in de zin dat zij 
een restauratie van vroegere liberale orden met revolu
tionaire middelen afwijst en zich beperkt tot wat poli
tieke leiders in een representatieve democratie is toege
staan, en dat zij de kloof tussen opportunisme en begin
selvastheid als vanzelfsprekend, soms te vanzelfspre
kend, beschouwt. 

PvdA-VVD-coalitie? 
Dit is niet de plaats om de intrigerende omslag van 
triomf in malaise sinds 1984 te verklaren, laat staan om 
de electorale toekomst van de liberalen te voorspellen. 
Ik wijs op vier grote problemen voor de VVD. Ten eer
ste is er de interne verdeeldheid. Het is tekenend dat de 
liberalen dit een probleem van politiek 'management' 
noemen. De VVD werd lange tijd gekenmerkt door ge
matigd centralisme en, vooral, hang naar eenheid. De 
conflicten vormden een afzienbare reeks (van het ge
schil tussen Oud en Stikker over Nieuw-Guinea tot de 
keuze van Nijpels ten koste van Smit-Kroes) en werden 
als normaal en oplosbaar gezien. Het beeld van de ho
mo politicus is in de VVD minder idealistisch dan in de 
PvdA; daarom werkt een conflict niet pathologisch. Er 
bestonden geen vaste tegenstellingen tussen Kamerfrac
tie en partijbestuur, tussen linker- en rechtervleugel of 
tussen aanhangers van een harde lijn tegenover 
christen-democraten en zachtmoedigen. De VVD kreeg 
evenmin te maken met afsplitsing. Hoewel zestien van 
de 44 oprichters van D'66 tot de VVD behoorden (en 
zeven tot de PvdA), gaat het te ver D'66 als afscheiding 
van de VVD te zien. 
De betrekkelijke eenheid van de VVD werd door som
migen uitgelegd als een teken van onvolwassenheid. Zij 
was echter volkomen rationeel, als reactie op het sekta
risme in de liberale beweging in het Interbellum, als ant
woord op de behoefte van eigen activisten aan doelge
richte en efficiënte discussie en participatie, en als ima
go van besluitvaardigheid en standvastigheid in verkie
zingstijd. Het is vermoedelijk de grootste fout van de 
vorige VVD-leider Nijpels dat hij een proces .in gang 
heeft gezet waarin dit comparatieve liberale voordeel 
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op het spel werd gezet en tenslotte geheel verdween. 
Ten tweede is er de selectieve omgang van het CDA met 
liberale eisen. De explosieve groei van de VVD in de ja
ren zeventig hing samen met groeiende steun voor een 
liberale oplossing van grote problemen. Ik wijs op de 
consensus over onwenselijkheid van geleide loonpoli
tiek en de daling van steun onder de bevolking voor in
komensnivellering en verhoging van overheids
uitgaven, uitkeringen en belastingen vanaf 1970. De 
koerswending van het CDA sinds de tweede helft van 
1982 (geen loyalisme meer, geen schijnbezuiniging en
zovoort) werd een staande bedreiging voor het liberale 
monopolie. Het CDA nam in het sociaal-economisch 
beleid vele VVD-stellingen over, remde haar élan op 
terreinen als de deregulering en verzette zich op weer 
andere gebieden (gelijke behandeling, euthanasie). 
Toeval en tactiek hebben gemaakt dat de rivaliteit tus
sen VVD en CDA, die in elk verkiezingsonderzoek he
viger blijkt te zijn dan die tussen VVD en PvdA, in 1986 
voor het eerst in het voordeel van de christen
democraten werkte. Het probleem is nu hoe de VVD 
een herhaling hiervan kan beletten. 
Ten derde is er de nieuwe opstelling van de PvdA, die 
realisme of redelijkheid (de VVD-term) wordt genoemd 
en die blijkt uit vergelijking van het verkiezingspro
gram van 1986 met dat van 1982. Het populisme wordt 
ongeloofwaardiger naarmate de PvdA langer buiten de 
regering blijft (en dus niet verantwoordelijk kan zijn 
voor beleidsfalen) en liberale patenten creatiever over
neemt (bijvoorbeeld bij belastinghervorming en crimi
naliteits bestrij ding). 
Ten vierde is er de desoriëntatie over liberale principes. 
Het is niet duidelijk wat onder sociaal-liberalisme en 
een trek naar het midden moet worden verstaan en het 
is bovendien onzeker of een meer leerstellig liberalisme, 
dat mogelijk de eenheid en samenhang van ideologie en 
kader ten goede komt, ook mobiliserend werkt ten op
zichte van de aanhang van CDA of PvdA. 
In het licht van deze problemen kan de kans op landelij
ke samenwerking tussen PvdA en VVD niet anders dan 
klein zijn. Ik geef eerst een strategische overweging 
weer en dan een beleidsinhoudelijke. Op korte termijn 
zal de VVD haar aspiratieniveau verlagen. Men wenst 
intern orde op zaken te stellen, verkiest desnoods onbe
weeglijkheid boven avonturisme en is al tevreden als 
straks het kiezersaandeel op twintig procent kan wor
den gebracht. Men twist over de vraag of het eigen her
stel gebaat is bij voortzetting van de zittende coalitie of 
bij een breuk en daarop volgende oppositie. Maar in 
beide gevallen is samenwerking met de socialisten per 
definitie niet aan de orde. Een derde geval, dat van de 
VVD-spilpositie die ontstaat door verwijdering tussen 
PvdA en CDA op korte termijn en imitatie van de Duit
se FDP, is zuiver hypothetisch. 
Op lange termijn heeft de VVD uiteraard meer ruimte 
voor stemmenmaximalisatie en vernieuwing. De strate
gische betrekkingen tussen drie op winstgevende coali
tievorming gerichte partijen zijn. uitermate ingewik
keld: het wemelt van verdeel-en-heers en lachende der
den. Ik zie opnieuw drie gevallen. Het eerste is de weg 
naar een grote liberale concentratie ter rechterzijde 
('rechts' liberalisme). Een coalitie met de PvdA is na-
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tuurlijk ondenkbaar. Een coalitie met het CDA, dat 
kennelijk teveel naar het midden of links neigt, wordt 
aangegrepen om de confessionele dominantie te bre
ken. Ook een langdurige oppositie tegen een PvdA
CDA-coalitie zou het 'rechtse' liberalisme kunnen ver
sterken. Het tweede geval is de weg naar het centrum 
('links' liberalisme). Er treedt convergentie op, want 
het centrum wordt nu niet alleen door een solide CDA 
en een op het midden gerichte PvdA begeerd maar ook 
door een VVD met een dertig procentstaakstelling. Sa
menwerking met D'66 en PvdA behoort ditmaal tot de 
mogelijkheden, maar de aantrekkelijkheid daarvan 
staat en valt met het risico van stemmenverlies aan het 
CDA. Het derde geval ontstaat als het CDA het conser
vatisme van zijn Duitse zusterpartijen navolgt. Het 
baant dan onbedoeld de weg voor vervulling van de zo
genaamde Daudtcondities: de afstand van het CDA tot 
socialisten en liberalen wordt groter dan de onderlinge 
afstand tussen de laatsten èn socialisten en liberalen 
krijgen een Kamermeerderheid. Het laatste geval is het 
enige waarin samenwerking tussen PvdA en VVD voor 
de hand ligt, maar is tevens het meest hypothetisch . 
De inhoudelijke uitgangsvoorwaarden voor de desbe
treffende samenwerking luiden als volgt: 
1. De VVD beëindigt van haar kant het populisme en 
versterkt het liberalisme in de traditie der neo-liberalen; 
de PvdA van haar kant heft het étatisme op en versterkt 
haar ontwerp van liberaal socialisme in de radicaal
democratische VDB-traditie .26 

2. Beide partijen maken zichzelf gedurende een lange 
periode van interne discussie rijp voor de overstap: in 
de VVD zal het initiatief van de top komen, in de PvdA 
wordt het veto-recht van de basis ontweken. 
3. De kiezers keuren het paarse experiment vooraf of 
achteraf - bij coalitievorming tussen twee verkiezin
gen in - goed, en wel zodanig dat zowel de PvdA als de 
VVD erop vooruitgaan of althans niet zoveel verliezen 
dat de machtsverhouding in de coalitie scheef wordt. 
Dit houdt in dat in de Nederlandse politiek urgente 
vraagstukken bestaan waarvan de oplossing door het 
CDA wordt geblokkeerd. Het specifieke probleemo
plossende vermogen van een PvdA-VVD kabinet wordt 
voor vele kiezers (de inactieven en lage werknemers bij 
de PvdA, de hoge ambtenaren en werknemers bij de 
VVD) duidelijk. 
4. De leiders van PvdA en VVD geven voorrang aan de 
genoemde vraagstukken, wat wil zeggen dat er offers 
worden gebracht en stemmenruil in praktijk wordt ge
bracht. 
Aan deze voorwaarden wordt vooralsnog niet voldaan. 
De vervulling ervan roept slechts vragen op. Kan ideo
logische overeenstemming worden uitgewerkt in een 
sociaal-economisch compromis? Kan een schisma in de 
respectieve partijkaders worden vermeden? Laat de 
maatschappelijke verankering van beide partijen een 
samengaan toe? (hoe reageren de trouwe kiezers? hoe 
stelt het bedrijfsleven zich op? wat te doen in de media
politiek?) En tenslotte: welke problemen zijn zo nij
pend en worden zozeer bestendigd door het CDA, dat 
men verder moet gaan dan incidentele afspraken tussen 
Kamerfracties? (gebrek aan privacy? stagnatie van de 
kunst? ongelijke behandeling? brood-en-boterkwes
ties?) 
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De vrijheid serieus nemen 
De politicologische voorspellingskracht is even matig 
als de macro-economische. Ik herinner eraan dat de 
consolidatie van het CDA nimmer is voorspeld en het 
recente verval van de VVD evenmin. De populaire, en 
ook door mij onderschreven, stelling over de onwaar
schijnlijkheid van een coalitie tussen twee 'bijwagens 
van de christen-democratie' (Roe/hof) kan in de na
bije toekomst worden ondermijnd door politiek on
dernemerschap. Belangrijker is dat deze stelling een 
intensivering van het ideologische debat tussen VVD 
en PvdA niet bij voorbaat zinloos maakt. Vanuit het 
gezichtspunt van de socialisten is er een dubbel belang. 
Het is belangrijk om de liberalen aan te spreken op de 
consequenties die zij aan hun vrijheidsbeginsel verbin
den. De VVD schippert vaak tussen een formele visie 
op vrijheid en de Rawlsiaanse visie op billijke levens
kansen (van inactieven bijvoorbeeld) en tussen een 
verdediging van de intrinsieke waarde van vrijheid 
(mensenrechten) en de instrumentele waarde ervan 
(voor het bereiken van efficiënte allocatie en economi
sche groei). Het is ook belangrijk om de liberale inslag 
van democratisch-socialisme te onderzoeken. Welke 
conceptie van vrijheden en rechten ligt hieraan ten 
grondslag?27 Ik zie dit laatste als een vervolg op stand
punten die in het debat over sturing van de samenle
ving zijn ingenomen door Ka/ma (1982) en de auteurs 
van Om een werkbare toekomst (1984). 
De volgende kwesties zouden de inzet kunnen zijn van 
zo'n debat: 
1. De vergelijking van gelijke vrijheid (Rawis) en gelij
ke behoef ten bevrediging (Tinbergen) en de implicaties 
daarvan voor onze visie op het belang, de vervreemd
baarheid en het gewicht van rechten, op overheidsta
ken en op deregulering . 
2. De omschrijving van het algemeen belang als onder
deel van de conceptie van een sociale markteconomie 
en de implicaties daarvan voor het vermijden van so
ciale tweedeling en verantwoordelijkheden van over
heid en belangenorganisaties. 
3. De versterking van de democratische rechtsstaat, 
dat wil zeggen democratisering en bevordering van 
rechtszekerheid en rechtsgelijkheid (parlementair 
dualisme? referendum? positieve discriminatie?) . 
4. De bestrijding van bureaucratie (reorganisatie van 
de rijksdienst, tweezijdig overleg, contractmanage
ment, zelfbeheer, ambtelijke ongehoorzaamheid en 
andere post-Toxopeus-thema' s) . 
5. De vorming van consensus over het idee van vermo
gensspreiding (privatisering, winstdeling, werkne
mersfondsen, coöperatieve bedrijven). 
6. De rechtvaardiging van de voortgaande grote her
ziening van de verzorgingsstaat, in het bijzonder van 
de verhouding tussen profijtbeginsel en financiële so
lidariteit en tussen paternalisme en zelfbestuur. 
7. De bestrijding van corruptie (ontduiking van regels, 
verstrengeling van overheid en deelbelangen) door 
herziening van onze visie op vaardig burgerschap en 
de verplichtingen die daaruit voortvloeien. 
Van Tien over Rood naar Zeven over Paars, dat is 
mijn voorstel. 
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ling', het maatschappijtype dat in Europa met vallen en 
opstaan is gegroeid. 
De mensenrechten in het buitenlands beleid zijn dus een 
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naast licht op de internationale positie van de sociaal
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heid van politieke en sociale verandering, zowel in als tussen 
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le systeem dat toelaat. 
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Bezoeken 

De deur gaat voor je open. 
Je zegt dat je er bent, 
wat is dat lang geleden, 
met ons gaat alles goed. 

Bloemen gaan in een vaas. 
Ze worden mooi gevonden, 
maar het had niet gehoeven. 

Je praat over het weer 
en over de familie 
en drinkt er ook wat bij . 

Er zijn wat kleine hapjes. 
Daar wordt wat van genomen. 
Zijn die op, ga je eten. 

Dan praat je nog wat na 
en stap je weer eens op. 
Het was weer heel gezellig. 

Je hijst je in je jas. 
De deur gaat voor je open. 
Tussen komst en vertrek 
is er wat tijd verlopen. 

Anton Korteweg (1944) 
Debuteerde in 1971 met de 
dichtbundel Niks geen 
Romantic Agony. Daarna 
volgden Eeuwig heimwee 
drijft hem voort (1973), De 
stormwind van zijn hand 
(1975), Tussen twee stilten 
(1982) en Geen beter leven 
(1985) 
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Boeken 

Sociologie en socialisme: de actualiteit van Bonge 

Dick Pels bespreekt: 
Bart van Heerikhuizen, W.A. Bonger. Socioloog en 
socialist, Wolters-NoordhoffiForsten, Groningen, 
1987. 

Naast de recent verschenen levensbeschrijvingen van 
Vorrink en Wiardi Beckman, twee voormannen van 
de ideologische vernieuwing van de SDAP in de jaren 
dertig, is er nu een derde biografie voorhanden over 
een minstens zo markante figuur uit een oudere socia
listengeneratie: W.A . Bonger (1876-1940), overtuigd 
marxist en tevens de eerste hoogleraar in de sociologie 
en criminologie die Nederland heeft gekend. De socio
loog Van Heerikhuizen heeft zijn subject op een ande
re manier geportretteerd dan de historici Wiedijk en 
Wijne het hunne, door te kiezen voor het genre van de 
intellectuele biografie, en zich vervolgens niet zozeer 
te werpen op Bonger de politieke intellectueel, maar 
het volle licht te laten schijnen op diens wetenschappe
lijk-sociologisch werk. Waar Wij ne bijvoorbeeld nau
welijks twee zinnen wijdt aan het toch niet oninteres
sante proefschrift van Wiardi Beckman, is van Hee
rikhuizens boek opzettelijk gegroepeerd rond het 
proefschrift Criminalité et conditions économiques 
dat Bonger in 1905 verdedigde en dat hem binnen de 
kortste keren een internationale wetenschappelijke re
putatie bezorgde. 

Bonger als grensganger 
De figuur van Bonger is, zoals de ondertitel van het 
boek al suggereert, vooral belangwekkend als grens
ganger tussen het academische en het politieke bedrijf 
en tussen sociale wetenschap en socialisme. Door zijn 
professoraat van 1922, zijn redacteurschap van Mens 
en Maatschappij vanaf 1925 en zijn initiatief tot de 
oprichting van de Nederlandse Sociologische Vereeni
ging in 1935-36 speelt hij een hoofdrol in het proces 
van academische en professionele vestiging van de Ne
derlandse sociologie. Bonger heeft het geluk gehad 
zijn laatste proefschriftstelling ('De sociologie be
hoort als leervak aan de universiteit gedoceerd te wor
den') zelf in praktijk te hebben kunnen brengen; en 
zijn rede ter gelegenheid van de oprichting van de be
roepsvereniging veertien jaar later legt andermaal ge
tuigenis af van zijn 'vast geloof in de missie der Socio-
10gie' .1 Tegelijkertijd verpersoonlijkt Bonger de ge
deeltelijke vestiging en 'academisering' van het marxis
me. Zijn hoogleraarschap komt tot stand onder poli
tieke druk van socialistische Amsterdamse gemeente
bestuurders en wordt in de beweging als een klinkende 
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overwinning gevierd; het trekt de lijn door van Van 
der Goes' benoeming als privaatdocent in 1900 -
waarin Amsterdamse socialistische studenten (onder 
wie Bonger) trouwens een grote hand hadden gehad. 
De wetenschap der sociologie, door Bonger ruimhar
tig opgevat als 'de sociale wetenschappen te samen', 
viel in zijn ogen goeddeels samen met wetenschappe
lijk socialisme; en zijn geloof in de missie van het so
cialisme was ongetwijfeld niet minder sterk dan zijn 
geloof in de missie van de sociologie. Het is Van Hee
rik huizens verdienste om nogmaals zo duidelijk te 
hebben onderstreept dat de Nederlandse sociale we
tenschap in haar periode van ontstaan méér aan het 
socialisme en Marxisme te danken (of te wijten) heeft 
dan tot dusver werd gedacht. 
Daarnaast is Bonger een opvallende schakel in de 
vestigingsgeschiedenis van het democratisch socialis
me waar het de overgang maakt van beweging naar 
'zuil' , en ingroeit in de gevestigde politiek orde als 
principiële hervormingspartij. Bonger heeft zitting in 
tal van belangrijke commissies zoals die voor de nieu
we beginselprogramma's van 1912 en 1937, voor het 
'Politiek Systeem' van 1920-23, het Socialisatie
rapport van 1920 en het rapport Nieuwe Organen van 
1931. AI eerder roert hij zich duchtig in de zogenaam
de tactiek-debatten tussen 'marxisten ' en ' revisionis
ten' - beter volgens Bonger: tussen ' radicalen' en 're
formisten', want het betreft hier eerder een gevoels
dan een theoretische tegenstelling2 - en betoont hij 
zich tegenover Gorter, Roland Holst, Wiedijk, maar 
ook Troelstra de verdediger van een principieel refor
misme en van de essentiële waarde van de democratie . 
Maar de meest in het oog lopende rol speelt de intellec
tueel Bonger niet als commissielid of congrestijger 
maar als chefredacteur van De Socialistische Gids, het 
wetenschappelijk maandschrift dat hij in 1916 op ver
zoek van het partijbestuur opricht en dat hij met be
hulp van een uitgelezen schare redacteuren tot grote 
bloei weet te brengen. Meer nog dan zijn professoraat 
of zijn commissiewerk lijkt dit redacteurschap Bon
gers eigenlijke brugpost tussen wetenschap en poli
tiek, sociologie en socialisme te zijn geweest; het is hier 
dat hij zich bij uitstek de juiste man op de juiste plaats 
moet hebben gevoeld. Het is ook daarom dat de op
heffing in 1938 van het blad waarvan hij meer dan 
twintig jaar de ziel en stuwende kracht was geweest, en 
de vervanging ervan door het blad dat U nu voor U 
hebt, hem zwaar trof en bitter stemde. 
Tegelijkertijd maakt die dramatische episode attent 
op de grotere, meer objectieve tragiek waarin Bongers 
leven en werken is geplaatst. Omstreden reformist in 
de jaren 1910-1920, werd zijn mening in de jaren twin
tig min of meer de gevestigde in de sociaal-democrati
sche partij; maar al vanaf het midden van de jaren 
twintig begon zich een nieuwe generatie te roeren die 
niet alleen reformistisch voelde maar ook revisio
nistisch dacht, en tegen het rekkelijke marxisme à la 
Bonger in het geweer begon te komen. Vanaf het begin 
van de jaren dertig bevindt Bonger zich dan opnieuw 
in de oppositie, ditmaal niet in de ideologische voor
maar in de achterhoede, als laat-marxist en atheïst te
genover het religieus socialisme van Banning en het 
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idealistisch cultuursocialisme van Vorrink. Bonger 
staat ideologisch gesproken stil, terwijl de SDAP hem 
('van links naar rechts', zo zal hij hebben gemeend) in
haalt en passeert. In de Nieuwe Organen-commissie 
van 1931 is hij samen met Wibaut al de man van het 
minderheidsrapport; in de beginselprogramcommis
sie van 1937 behoort hij tot degenen die zoveel moge
lijk trachten te redden van het Leidse program van 
1912; in zijn kritiek op het rapport over Het Staatkun
dig Stelsel der Sociaal-Democratie en het Plan van de 
Arbeid (beide uit 1935) pleegt hij telkens te verwijzen 
naar het ten onrechte vergeten Socialisatierapport uit 
1920. De oprichting van Socialisme en Democratie in 
1939 is daarom zo'n harde slag omdat Bonger, daar
voor vaak het 'verstand en geweten' van de SDAP ge
noemd, nu in feite het veld moet ruimen voor Banning 
als chefideoloog van de Nederlandse sociaal-democra
tie. 

Ideologie en wetenschap 
Zo is Bonger in meer dan één opzicht grensganger en 
bemiddelaar. Staande op het kruispunt van de institu
tionele vestiging van sociologie en socialisme, vormt 
hij tevens een ideologische schakel tussen het marxis
me van de Tweede Internationale en het 'ethische' en 
plansocialisme van de jaren dertig: behorend tot de 
laatste der marxisten, is hij tegelijkertijd een der 
eersten die de democratie bestempelt als een wezen se
lement van het socialisme, en die de rol van de intellec
tuele expertise en van professioneel politiek leider
schap op hun juiste sociologische waarde weet te 
schatten. Van Heerikhuizens boek biedt in elk geval 
een macht aan materiaal om enkele van deze kruispun
ten en overgangen gedetailleerder te kunnen verken
nen. 
Dit laatste impliceert echter ook een wezenlijk punt 
van kritiek. Het is paradoxaal dat er in een boek over 
deze grondlegger van de Nederlandse sociologie, door 
een socioloog geschreven, waarin tussen de regels zo
zeer de lof wordt gezongen van de sociologie als profes
sie, zo weinig van een sociologische samenhang en 
probleemstelling sprake is, en eigenlijk zo weinig 
wordt afgeweken van het traditionele genre van de be
schrijvende ideeëngeschiedenis. Veel gedachten en 
verbanden die het betoog zouden kunnen structureren 
worden terloops en uit de losse hand neergezet, en niet 
of slechts oppervlakkig uitgewerkt. Vaak wordt niet 
duidelijk welke benadering of beoordeling de auteur 
precies de zijne noemt, zodat hier en daar zelfs de in
druk ontstaat dat hij strijdige gedachten over hetzelf
de onderwerp eenvoudig naast elkaar laat bestaan. 
Een voorbeeld van dit gebrek aan intellectuele precisie 
is te vinden in Van Heerikhuizens relativering van het 
scherpe onderscheid tussen wetenschap en ideologie, 
dat Bongers werk niet zou passen, maar dat in kennis
theoretisch opzicht in zijn eigen uiteenzetting verder 
geen enkele rol speelt. Op zichzelf is zijn constatering 
dat academische beschouwing en politiek betoog bij 
Bonger 'naadloos' in elkaar overgaan, en dat deze wis
selwerking juist een van de meest 'boeiende' aspecten 
vormt van zijn werk, nog wel te verenigen met zijn 
eigen vanzelfsprekend ingenomen pose van waarde-

vrije rapporteur . Afgezien van een terloopse opmer
king als die over Problemen der Democratie, waarin 
een omgekeerd evenredige samenhang wordt geop
perd tussen 'politieke strekking' en 'wetenschappelij
ke verklaringskracht' (p. 233), wordt Bonger vanwege 
deze vermenging van Sein en Sollen echter nergens 
eenduidig bekritiseerd. Typerend voor Van Heerik
huizens onbeslistheid in deze is bijvoorbeeld een pas
sage over het wetenschappelijk socialisme waarin 
wordt gemeld dat het samengaan van feitelijke en ethi
sche oordelen 'volgens heel wat critici' een theoreti
sche zwakte is, maar in de concurrentiestrijd met an
dere (?-DP) wetenschappelijke theorieën juist als een 
voordeel moet gelden (p. 32-33). 
Ook laat hij zien dat Bongers vooringenomenheid ten 
gunste van het wetenschappelijk socialisme hem in ze
kere zin afschermde tegen toentertijd gangbare con
servatieve denkbeelden in de 'burgerlijke' weten
schap, waaruit af te leiden valt dat in het concurren
tiespel tussen rivaliserende denk tradities ideologische 
bevangenheid vaak een voorwaarde is voor kritische 
distantie. Anderzijds presenteert Van Heerikhuizen 
Bonger (in het verlengde van diens zelfbeeld) het liefst 
als onbevooroordeeld waarheidszoeker , roemt diens 
'soeverein gebrek aan belangstelling voor wat fatsoen
lijke burgers behoren te denken', en stelt daarmee dis
tantie tout court en heroïsche onafhankelijkheid voor 
als de ware roeping van de intellectueel. Een achterlig
gende suggestie is dat Bonger zich geleidelijk wist los 
te werken van het wetenschappelijk socialisme waar
aan hij zich eerst nog als aan een 'steiger' vasthield (p. 
269). Maar afgezien of hiervan überhaupt sprake is, 
geldt dit toch het minst voor het proefschrift van 1905 
wat bij Van Heerikhuizen zo'n centrale rol speelt. In 
de allerlaatste alinea worden enkele van Bongers 
meest sprekende eigenschappen als intellectueel in ver
band gebracht met zijn 'dubbele loyaliteit' jegens de 
wetenschap en de politiek en zijn 'dubbel vreemde
lingschap' als professor in de SDAP en socialist aan de 
universiteit. Iets meer dan een afterthought of dessert
hypothese kan dit echter niet word~n genoemd. Het 
kennissociologisch verband tussen relatieve margina
liteit en dissidentie of distantie vindt verder nauwelijks 
uitwerking. 

Bonger als sociologisch held 
Dit gebrek aan een duidelijke theoretische structuur 
treedt ook aan het licht bij van Heerikhuizens beoor
deling (beter: het gebrek daaraan) van andere aspecten 
van Bongers sociologie: zijn unverfroren positivisme, 
sciëntisme en determinisme, zijn soms autoritair aan
doend functionalisme, zijn klassiek-marxistisch klas
senschema, enzovoort. In weerwil van wat verspreid 
gemopper over het 'negentiende-eeuwse' karakter er
van, dat de schijn van distantie wekt, blij ft de biograaf 
telkens zo dicht bij zijn onderwerp dat hij de omge
keerde schijn op zich laadt Bongers opvattingen in 
grote trekken tot de zijne te maken. Inderdaad lijkt 
Bongers actualiteit voor Van Heerikhuizen eerst en 
vooral te liggen in diens vroege demonstratie van een 
vorm van historiserende sociologie die, na het inter
mezzo van de als 'a-historisch' bestempelde jaren vijf-
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tig, opnieuw midden in de belangstelling staat; en die 
toevalligerwijze niet ver af ligt van het historisch posi
tivisme van de 'Amsterdamse' of 'Elias-school' waar
van de schrijver zelf een exponent is. Anders dan Van 
Doorn, die de auteur prees om diens 'welhaast voor
beeldige intellectuele distantie' .3, kan men hem daar
om net zo goed verdenken van het omgekeerde. Van 
Heerikhuizens boek is méér dan een intellectuele bio
grafie van Bonger: het is tegelijkertijd een 'kennispoli
tiek' manifest waarin Bonger wordt gemodelleerd tot 
held van een bepaalde sociologische oorsprongmythe, 
tot een legendarische 'stichter van de stad' wiens naam 
allure en legitimiteit verschaft aan een eigentijds so
ciologisch programma. 
Het is in dit verband veelzeggend dat Van Heerikhui
zen voortdurend hoog opgeeft van Bongers 'sociologi
sche' benadering maar nauwelijks preciseert wat dat 
is, anders dan in zeer globale termen (waar sociologie 
bij voorbeeld samenvalt met 'aandacht voor maat
schappelijke factoren').4 Ook verzuimt hij om syste
matische verbanden te leggen tussen Bongers eigen 
(niet geheel consistente) afbakeningen van het sociolo
gisch territorium en de processen van vestiging en pro
fessionalisering waar hij een zo belangrijk aandeel in 
had. Hij wekt zo de indruk dat dit verband vrij toeval
lig is, of anders, dat er sprake is van causaal éénrich
tingsverkeer tussen (in principe goede) ideeën en de 
kristallisering ervan in maatschappelijke instituties. 
Met andere woorden het Bongeriaanse programma 
wordt impliciet beschouwd als eerste oorzaak van de 
latere academische vestiging van de sociologie, terwijl 
een mogelijke omgekeerde volgorde - waarin opvat
tingen over object en methode van de sociologie optre
den als ideologische reflex van het vestigingsproces 
van een nieuwe wetenschap en van de 'kennispolitie
ke' belangen en rivaliteiten die daarmee gemoeid zijn 
- niet serieus wordt overwogen. Dat heeft op zijn 
beurt als effect dat het Bongeriaanse paradigma on
kritisch wordt overgeplant in het heden en ideologi
sche kracht bijzet aan het vestigingsproces van de 
eigen sociologische school. 
Het is geen toeval dat men op dit centrale punt gelijke
nissen vindt tussen het werk van Bonger en dat van 
Durkheim. Hoewel de Bonger van het proefschrift 
Durkheims werk 'waarschijnlijk' niet kende, zijn er 
opvallende verwantschappen vooral met Durkheims 
Les règles de la méthode sociologique (1895) en Le sui
cide (1897). Beiden 'beseften', aldus Van Heerikhui
zen in een wending die bovenstaande kritiek il
lustreert, dat de studie van het nieuw ontdekte terrein 
van het 'sociale' een nieuwe, relatief autonome weten
schap vergde: 'sociologie' (p. 76). Bij beiden vinden 
we het centrale inzicht dat sociale verschijnselen uit 
andere sociale verschijnselen moeten worden ver
klaard en niet kunnen worden herleid tot individuele 
handelingen of psychologische neigingen. Van Hee
rikhuizen lijkt deze in wezen negatieve, rivaliserende 
afbakening van het sociologisch object als van
zelfsprekend over te nemen, waarbij de gevaren van 
omgekeerd reductionisme (of sociologisme) goeddeels 
worden genegeerd. Wanneer hij aantekent dat Bonger 
de dichotomie tussen individuele en sociale factoren 
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niet wist te overstijgen (p. 78, 104) klinkt dat dan ook 
nogal opportunistisch, gezien zijn overduidelijke sym
pathie voor diens 'Durkheimiaans' aandoend anti
(dat wil zeggen anti-psychologisch) reductionisme. De 
constatering van theoretische en methodische ver
wantschap tussen beiden wordt dus niet in kritische 
zin aangewend, maar verdubbelt als het ware het legi
timerende effect: achter de 'kleine meester' Bonger 
staat ook nog eens de 'grootmeester' Durkheim. S 

'Historische sociologie'? 
Deze profilering van Bonger als' Amsterdamse' huis
socioloog brengt ook andere risico's en projecties met 
zich mee. Eén daarvan is de mijns inziens kunstmatige 
rekrutering van Bonger als voorloper van een 'histori
serende' sociologie. Van Heerikhuizen wordt niet moe 
Bongers 'principieel-historische benaderingswijze' te 
roemen, en ziet hem in dit opzicht als een brugfiguur 
tussen het negentiende eeuwse sociaal-evolutionisme 
en de meer sophisticated historische sociologie vol
gens het stramien van Karl Mannheim, en vooral van 
Norbert Elias, wiens magnum opus Ueberden Prozess 
der Zivilisation in een posthuum verschenen recensie 
door Bonger als een 'schitterend' boek wordt gekwali
ficeerd (p. 264). Immers, telkens ziet men dat Bonger 
zich bij de behandeling van een bepaalde verschijnsel 
afvraagt 'hoe iets geworden is tot wat het nu is' . 
Maar evenals bij de afbakening van het sociologisch 
territoir lijkt Van Heerikhuizen ook hier tevreden met 
de façade. Zijn opvatting van het 'historische' is even 
primitief en rekbaar als die van het 'sociologische' , en 
valt vrijwel samen met 'historisch besef' - een kwali
ficatie die Steinmetz of Durkheim evengoed zou pas
sen als Bonger. Het is echter maar zeer de vraag of hier 
sprake is van een 'historische sociologie' die deze 
naam werkelijk verdient. Bij Bonger komt het 'ont
wikkelingsperspectief' vaak neer op een verplichte 
ouverture, een korte aanloop naar een betoog dat (zo
als in het geval van Durkheim) eerder een 
objectief-functionalistisch en definitorisch karakter 
draagt. Dat de geschiedenis sterk in dienst staat van 
een functionalistische denktrant en een klassificeren
de en dichotomiserende stijl is goed zichtbaar in het 
beroemde proefschrift, maar ook in latere essays als 
Intellectuelen en socialisme, Over de rol der grote 
mannen in de geschiedenis of Problemen der Demo
cratie. Het blijkt ten overvloede uit Bongers a-histori
sche toekomstvisioen van de misdaadloze, altruïsti
sche samenleving, waarin (sprekend detail!) patholo
gische individuen, voorzover zij nog zouden voorko
men, niet langer door rechters maar eerder door artsen 
zouden worden behandeld (p. 106). 
Bongers historische periodiseringen, zo geeft ook Van 
Heerikhuizen toe, zijn vaak schematisch en formeel, 
en blijven qua inhoud sterk gebonden aan het evoluti
onisme van Morgan en Engels en het vaak mechanisch 
toegepaste klassenmodel van Engels en Marx. Wat 
bijvoorbeeld bewaard is gebleven van Bongers ge
schiedenis van de sociologie maakt vaak een 'school
se' indruk, de verklaringen zijn vaak 'voorspelbaar' 
en 'krampachtig', en lijken te zijn opgesteld 'met een 
scheef oog naar de te bewijzen samenhangen' (p. 225). 
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Bongers geschiedenis van de criminologie lijkt hier en 
daar 'een bloemlezing ... van de beste zinnen van de 
grootste mannen van het vak', heeft af en toe het ka
rakter van een operettespel vol helden en schurken, en 
bereikt zijn apotheose als vanzelf in Bongers eigen dis
sertatie (p. 223). Dit alles is nauwelijks complimenteus 
te noemen, en doet afbreuk aan Bongers geloofwaar
digheid als voorloper van de 'historische sociologie' in 
Nederland. Ook ondermijnt het enigszins de geloof
waardigheid van de historische sociologie als wier 
voorloper hij met zoveel overgave wordt binnenge
hàald. 

Honger als socialist 
Bij een tweede projectie wil ik tenslotte wat uitvoeriger 
stilstaan, ook omdat de signalering ervan kan bijdra
gen tot een visie over Bongers actualiteit die enkele 
graden afwijkt van die van Van Heerikhuizen. Niette
genstaande zijn beklemtoning van de onscheidbaar
heid van Bongers sociologie en socialisme trekt hij zijn 
subject toch zo sterk naar de academische sociologie 
toe dat aan de socialistische en politieke component 
van diens levenswerk relatief karig aandacht wordt be
steed. Ondanks tegenovergestelde intenties is hij daar
om toch geneigd de huidige institutionele scheiding 
tussen sociale wetenschap en socialisme met terugwer
kende kracht aan Bonger op te leggen. De auteur ver
antwoordt deze ongelijkmatige verdeling van zijn aan
dacht door te wijzen op de relatieve onbekendheid van 
Bongers sociologie en op andermans publikaties over 
diens socialisme. Zo talrijk zijn die publikaties echter 
niet; en het risico is aanwezig dat sociologische inzich
ten worden gemist of onderbelicht die eerder in een 
politiek dan in een wetenschappelijk vocabulaire zijn 
gevat. 6 

Een centrale kwestie die ik hier slechts even kan aan
stippen, is de ernst en hoedanigheid van Bongers 
marxisme. Het strookt met Van Heerikhuizens re
constructie van Bonger als 'socioloog' dat hij maxi
maal wordt weggetrokken van het marxisme, dat bij
kans als een te excuseren jeugdzonde of ideologisch 
restverschijnsel optreedt. Van Heerikhuizen gaat zo
ver het economisch determinisme zoals dat in het slot
akkoord van Bongers proefschrift weerklinkt een 
vooral 'bezwerende' functie toe te dichten: de meer 
dogmatisch-materialistische en deterministische pas
sages zouden voornamelijk distinctie-doeleinden die
nen ten opzichte van de 'burgerlijke' sociale weten
schap. Maar dergelijke verglijdingen van een streng 
'laatste instantie' -model naar genuanceerder toepas
singen, waar ruimte is voor causale tussenschakels en 
meerpolige verbanden, zijn evengoed terug te vinden 
bij Marx zelf. Van Heerikhuizen citeert in dit verband 
slechts Kolakowski, wiens lezing naar mijn smaak te 
ironiserend en oppervlakkig is, en gaat voorbij aan 
diepergravende interpretaties in het neo-marxistische 
kamp (bij voorbeeld Poulantzas, Lac/au). 
De mijns inziens onjuiste suggestie dat Bongers histo
risch materialisme slechts een dunne schil is die slechts 
hoeft te worden afgepeld om te komen bij de sociolo
gische vrucht,7, wordt versterkt door Van Heerikhui
zens nogal schabloon-achtige, statische definitie van 

het 'wetenschappelijk socialisme' , dat hij als het raster 
van Bongers werk beschouwt, maar dat 'aan weerszij
den' slechts gebrekkig wordt afgebakend. Alweer op 
gezag van Kolakowski maakt hij zich gemakkelijk af 
van het probleem van de continuïteit of discontinuïteit 
tussen het oorspronkelijk marxisme en de 'sterk posi
tivistisch' getoonzette variant die werd ontwikkeld 
door Engels en Kautsky (p. 30). Ronduit kortaf is Van 
Heerikhuizen over de 'twisten' tussen radicale en rek
kelijke marxisten, die hij afdoet als ruzies van beperk
te betekenis die blijkbaar van alle sociologische in
houd zijn ontbloot. Ook hier wordt Bonger zelf teveel 
als autoriteit genomen (p. 282-3), nota bene in een ar
tikel waarin deze vervolgens uitvoerige psychologi
sche en sociologische beschouwingen aan de kwestie 
wijdt. 8 

Zeer summier is Van Heerikhuizen ook over de afba
kening 'ter rechterzijde' tussen Bongers marxisme en 
het opkomende 'ethische' socialisme van De Man en 
zijn Nederlandse geestverwanten Banning en Vorrink. 
Naast de gemiste kans om Bonger en Steinmetz sterker 
ten opzichte van elkaar te profileren en zo de rivaliteit 
in plaats van de continuïteit tussen marxisme en socio
logie wat meer accent te geven, heeft hij ook de moge
lijkheid laten liggen om Bongers wetenschappelijk so
cialisme te spiegelen aan dat van zijn ideologische 'op
volger' Banning. Opvallend is dat Bongers uitvoerige 
recensie van De Mans De psychologie van het socialis
me zelfs tot in de bibliografie ontbreekt, terwijl dit 
stuk als geen ander zijn unieke ideologische scharnier
positie markeert. 9 Bonger ontvangt deze 'totale' 
marxisme-kritiek met gemengde gevoelens, maar 
meent ook dat er sinds Bernstein 'geen zo belangrijk 
boek' in de socialistische literatuur is verschenen. Ter
wijl hij enerzijds de 'in de kern juiste' marxistische so
ciologie op hoge toon verdedigt, komt Bonger De Man 
ver tegemoet (verder dan bijvoorbeeld Kautsky) wan
neer hij zich zonder meer schaart achter diens sociolo
gie (en socialisme) van de intellectuelen, diens visie op 
de betekenis van de persoonlijkheid en diens beschou
wingen over het thema 'massa en leiders' . I 0 

Hier zoals elders lijkt zich te wreken dat de auteur zijn 
goede voornemen om bepaalde theoretische stelling
namen en wendingen te verklaren uit de 'figuratie van 
medestanders en tegenstanders' waar Bonger zich in 
bewoog (p. 110) niet heeft doorgezet tot een werkelijk 
sociologische analyse van het omringende intellectuele 
veld. Interessant zou bij voorbeeld zijn geweest een 
collectief portret van de 'harde kern' der Amsterdam
se studentenactivisten (bij voorbeeld de tien namen op 
p. 9) die Bongers naaste vriendenkring uitmaakt. Een 
breder panorama van dit intellectuelen-socialisme, 
met zijn sterk sciëntistische en technocratische inslag, 
had kunnen worden geschetst via een serieuzer verge
lijking met het activisme onder aankomende Delftse 
ingenieurs van dezelfde generatie. Een andere moge
lijkheid was geweest om een sociologische portret te 
schilderen van de redactie van De Socialistische Gids, 
meer dan twintig jaar toch het voornaamste octrooi
bureau van het wetenschappelijk socialisme in Neder
land. 

socialisme en democratie 
nummer 9 

287 september 1987 



socialisme en democratie 
nummer 9 
september 1987 

Andere actualiteit 
Deze relatieve verwaarlozing van Bonger de socialist 
veroorzaakt ook een relatieve verduistering van diens 
'andere actualiteit'. Sterker dan in zijn algemene so
ciologische 'benadering' of zijn criminologie, die op 
veel punten een ouderwetse indruk maken, lijkt me de
ze te liggen in bepaalde meer politiek getinte denkbeel
den zoals die over de rol van de intellectuelen (waarin 
aanknopingspunten zijn te vinden voor een theorie 
over de 'nieuwe kennisklasse') en die over de rol van 
het politieke leiderschap. Wat dit laatste betreft valt 
het oog onmiddellijk op Bongers pleidooi voor een 
'selectionistische' democratie in Problemen der De
mocratie uit 1934. Van Heerikhuizen stelt zich ermee 
tevreden Bongers betoog min of meer samen te vatten, 
en verleent alweer weinig 'diepte' aan zijn positie in 
het politieke discussieveld als geheel. Daardoor gaat 
bijvoorbeeld verloren in welke mate de 'elitetheorie 
van de democratie' een punt van verbinding vormt 
tussen Bonger en de generatie van de gezindheidssoci
alisten, wier kritiek op de revolutie-romantiek en de 
directe democratie langs hetzelfde spoor verloopt. 11 

Dit laatste is interessant, omdat zich een directe paral
lel aftekent tussen deze debatten in de jaren dertig en 
een belangrijk discussiefront in de huidige sociaal
democratie. Het optreden van Nieuw Links en het 
aanzwellen van de 'tweede marxistische golf' hebben 
immers de oud-linkse gedachten van directe democra
tie en van deprofessionalisering van de politiek, door 
Bonger met zoveel verve bestreden, onverwacht nieuw 
leven ingeblazen. Nu deze ideologische golf op zijn 
beurt weer verloopt, en basisgroepen, raden en AV's 
ten tweede male in de stofkast der historische illusies 
zijn verdwenen, lijkt opnieuw ruimte te ontstaan voor 
de Bongeriaanse opvatting van de democratie als 'ge
controleerd vertrouwen' en voor het selectie-beginsel 
als uitdrukking van een rationele arbeidsdeling tussen 
politieke specialisten en 'gemiddelde burgers'. 12 Het is 
deze politieke Bonger die interessanter en actueler lijkt 
dan Bonger de voorloper van een 'historische sociolo
gie', die blijkbaar zoveel moeite heeft zijn eigen ge
schiedenis op een sociologische manier te schrijven. 

Dick Pels is socioloog, verbonden aan het Sociolo
gisch Instituut van de Universiteit van Amsterdam. 

Noten 
I. H. Bonger, 'Korte levensschets van Prof. Mr. W.A. 

Bonger', in W.A. Bonger. Verspreide Geschriften, I, De 
Arbeiderspers, Amsterdam, 1950, p. xxii. 

2. Zie zijn 'Marxisme en revisionisme. Enige psychologi
sche en sociologische opmerkingen', in Verspreide Ge
schriften, 11, p. 137ff. 

3. J .A.A. v!ln Doorn, 'In de schaduw van de 1geeeuw', In
termediair, 24.4.1987. Deze lof verkeert echter licht in 
ironie, wanneer men het volgende leest: 'Van Heerikhui
zen lijkt bij zijn wetenschappelijke expeditie geen enkele 
vooronderstelling te hebben gekoesterd, geen theore
tisch uitgangspunt te hebben bezeten . . . ' . Zie ook de 
discussie tussen Van Doorn en Van Heerikhuizen in het 
Sociologisch Tijdschrift, 14:1, mei 1987. 

4. Het tweede hst. van deel 11 van Criminalité et conditions 
économiques heeft een 'paradigmatische intentie' : het is 
'de eerste proeve van een werkelijk sociologische studie 
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naar criminaliteit' (p . 83). Maar net zomin als op p . 83 
helpt het om het toverwoord te cursiveren. 

5. Zie voor een uitvoeriger beschouwing over Durkheims 
programma mijn 'Het project als object. Durkheims 
"kennispolitiek " in relativistisch perspectief' in het spe
ciaal nr . over Durkheim van het Sociologisch Tijd
schrift, 10:1, 1983. 

6. Het is ook vanwege dit laatste jammer dat Van Heerik
huizen de relatie tussen Bonger en Durkheim niet meer 
tot een theoretisch en historisch probleem heeft weten te 
maken. Er is bij Durkheim een nauwe relatie tussen de 
sociologie en een bepaalde versie van het democratisch 
socialisme die dicht in de buurt komt van opvattingen als 
die van Jaurès, Merlino, of Bernstein. Hier wreekt zich 
Van Heerikhuizens gebakkenheid aan een achterhaald 
Durkheim-beeld, dat stoelt op het 'ijzeren repertoire' 
van de Règles en Suicide en geen rekening houdt met mo
dernere interpretaties waarin Durkheims politieke so
ciologie en socialisme van veel grotere betekenis worden 
geacht voor zijn werk als geheel. Hierdoor mist hij ook 
enkele treffende overeenkomsten tussen Bongers visie 
op de democratie en die van Durkheim. Achter de 'hal
ve' Bonger staat dus een 'gehalveerde' Durkheim. 

7. Zie b.v. hoe het aan Bonger verwante Austromarxisme 
wordt gekarakteriseerd als 'een richting waarbinnen 
men eveneens probeerde om marxistisch gedachtengoed 
uit te werken tot sociale wetenschap' (n. p. 287). 

8. 'Marxisme en revisionisme' in VG 11. 
9. W.A. Bonger, 'Het boek van DeMan', De Socialistische 

Gids, 1927, nrs . 8 en 9. 
10. Het is b . v. onjuist wanneer Van Heerikhuizen stelt dat 

'uit de opvatting van Kautsky en de zijnen volgt dat de 
leiders van de socialistische partijen vooral intellectue
len moeten zijn, theoretici, beoefenaren van het weten
schappelijk socialisme' (p. 130). Voor Kautsky spelen 
intellectuelen een cruciale rol bij de formulering van het 
socialistisch doel, maar zij dienen het politieke leider
schap over te laten aan de arbeiders zelf. Zie hierover 
b .V. Massimo Salvadori, Karl Kautsky and the Socialist 
Revolution 1880-1938, NLB, London, 1979, p. 76. 

11. In het theorieblad De Sociaal-Democraat woedt b. v. in 
1932 een felle discussie tussen Banning en Van der Wijk 
waarin de laatste Bannings pleidooi voor het 'voor
opstellen van de besten' de 'Marxistische en democrati
sche' visie tegemoetbrengt dat leiders niet meer dan 
'voorgangers van de massa' horen te zijn. In hetzelfde 
blad (en jaar) pleit ook een andere religieus-socialist, 
Jac . Engels, voor de gedachte van een 'selectieve demo
cratie', sterk onder invloed van De Mans brochure Mas
sen und Führer uit 1931. 

12. Wat Kalma het 'afstands-model' van democratische ver
tegenwoordiging noemt lijkt in elk geval een eind in 'se
lectionistische' richting te gaan . 

Industrialisatie en arbeidsverdeling 

Pitou van Dijck bespreekt: 
Maart je van Putten/Nicole Lucas, Made in Heaven . 
Vrouwen en de veranderende internationale arbeids
verdeling, Amsterdam, Evert Verrneer Stichting, 1985 

De Evert Ver meer Stichting heeft eind 1985 een publi
katie uitgebracht met de intrigerende titel Made in 
Heaven. Maart je van Putten en Nicole Lucas komt lof 
toe voor hun heldere schrijfwijze en voor de aantrek
kelijke presentatie, waarbij korte uiteenzettingen wor
den afgewisseld met vraaggesprekken en verhelderen-
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de voorbeelden. Het onderwerp van deze 120 pagina's 
tellende uitgave is aardser dan de titel doet vermoe
den. Made in Heaven handelt over veranderingen in 
de internationale arbeidsverdeling en de effecten daar
van op de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt. 
Het gaat over de arbeidsomstandigheden van vrouwen 
in de exportgerichte industrie in ontwikkelingslanden 
en in de invoerconcurrerende sectoren in de ontwik
kelde landen. 
Hoofdthema is het proces van informalisering en 
flexibilisering van de industriële produktie. Drie ele
menten van dit proces staan centraal: 1) de verschui
ving van produktie en werkgelegenheid van de formele 
naar de informele industriële sector; 2) de verschui
ving van werkgelegenheid in de industrie van mannen 
en vrouwen; 3) de ruimtelijke verschuiving van pro
duktie van ontwikkelde naar ontwikkelingslanden en 
weer terug. 
De behandeling van deze drie elementen is als volgt ge
organiseerd. In het eerste hoofdstuk worden enige 
historische voorbeelden gegeven van vrouwelijke fa
brieksarbeid en huisarbeid in een ontwikkeld land, 
Nederland, en in een ontwikkelingsland, Indonesië. 
Gewezen wordt op de relatie tussen technologische 
veranderingen in het industriële produktieproces en de 
omvang en soort van werkgelegenheid voor vrouwen. 
Hoofdstuk twee beschrijft de positie van vrouwen die 
werkzaam zijn in textiel-, kleding- en elektronicabe
drijven in export zones in ontwikkelingslanden. 
Hoofdstuk drie geeft een beeld van vrouwen in de in
formele sector en de huisindustrie in ontwikkelde lan
den. Een deel van de produktie van textiel, kleding en 
elektronica in de ontwikkelde landen vindt plaats bui
ten de formele sector en wordt uitbesteed aan kleine, 
soms illegaal opererende werkplaatsen, of aan vrou
wen die thuis op basis van stukloon werken. Voor een 
deel wordt deze arbeid verricht door vrouwen afkom
stig uit ontwikkelingslanden die hier illegaal verblij
ven. Dit wordt in hoofdstuk vier, getiteld Made in 
Heaven, verder geïllustreerd aan de hand van situaties 
in Nederland. Hoofdstuk vijf gaat over de organisatie 
van vrouwen en haar verzet in export zones in ontwik
kelingslanden en over de moeilijkheden om thuiswer
kers in ontwikkelde landen te organiseren. Tenslotte 
wordt in hoofdstuk zes gepoogd de toekomst te ver
kennen voor wat betreft de ontwikkeling van de werk
gelegenheid in de formele en informele sector. In 
vraaggesprek en worden de mogelijkheden behandeld 
de ontwikkeling te sturen en de informele sector te be
heersen door middel van overheidsbeleid en vak
bondsactiviteiten. 
Het centrale punt in Made in Heaven is dat de arbeids
intensieve fasen van industriële produktieprocessen 
niet meer binnen de formele sector in ontwikkelde lan
den worden gerealiseerd maar worden verricht in be
drijven in ontwikkelingslanden, of in ontwikkelde 
landen worden uitbesteed aan bedrijven in de infor
mele sector of aan thuiswerkers. Met nadruk wijzen de 
auteurs er op dat hier sprake is van een nieuwe ontwik
keling die de sociale en economische constellatie van 
de industrielanden in de toekomst sterk zal doen ver
anderen. Gesteld wordt dat deze ontwikkeling zal lei-

den tot een duale arbeidsmarkt en tot grotere inko
mensverschillen. Een toenemend aandeel van de voor
al vrouwelijke beroepsbevolking zal er op een onge
reglementeerde en onbeschermde arbeidsmarkt tegen 
een relatief lage beloning onregelmatig werk trachten 
te vinden. De auteurs verwachten dat formele arbeid 
steeds meer uitzondering zal worden. 

Subcontracteren als bedrijfsstrategie 
Informalisering en flexibilisering van arbeid is, al
thans in Nederland, een recent verschijnsel. Over het 
aantal arbeidsplaatsen dat is verbonden met het uit
besteden van meest arbeidsintensieve werkzaamheden 
aan bedrijven in de informele sector of aan thuiswer
kers is nog niet veel bekend. Ook kan niet met nauw
keurigheid worden vastgesteld of hier sprake is van 
een verschijnsel dat snel in betekenis zal toenemen. De 
verschillende vormen van subcontracteren komen 
voort uit de strategiekeuze van bedrijven om concur
rerend te blijven. Voortbouwend op de beschrijvingen 
in Made in Heaven zal nu verder worden ingegaan op 
verschillende vormen van subcontracteren als elemen
ten van bedrijfsstrategieën en zal in het bijzonder de 
relatie tussen technologische ontwikkeling en de ver
schillende vormen van subcontracteren worden be
zien. Daardoor kan inzicht verkregen worden in de be
tekenis van het informaliseren van de industriële pro
duktie in ontwikkelde landen. 
Drie ontwikkelingen zijn van belang voor de rol die 
verschillende vormen van subcontracteren spelen bin
nen bedrijfsstrategieën: de internationalisering van de 
industriële produktie, de toetreding van ontwikke
lingslanden tot de wereldmarkt van industriële pro
dukten en de toepassing van nieuwe arbeidsbesparen
de technieken in industriële produktieprocessen. Deze 
drie ontwikkelingen zullen nu beknopt behandeld 
worden. 
Industriële produktie heeft steeds meer het karakter 
gekregen van de assemblage van componenten die op 
verschillende locaties zijn voortgebracht. De interna
tionale spreiding van de produktie van componenten 
en de assemblage tot eindprodukten- de internationale 
arbeidsverdeling binnen de industriële onderneming
is gebaseerd op internationale kostenverschillen. Dit 
proces van verdergaande internationale specialisatie 
en geografische spreiding van de produktie is gestimu
leerd door het slechten van handelsbarriëres, schaal
voordelen, en vergrote transport- en communicatie
mogelijkheden. Vooral in de jaren zeventig is het in
ternationaal uitbesteden van industriële activiteiten 
door middel van netwerken van subcontractoren on
derdeel geworden van de bedrijfsstrategie van in
dustriële ondernemingen en van internationale han
delshuizen. In Japan is dat stelsel ver doorgevoerd. Ja
panse internationale handelshuizen, de sogo shosha, 
zijn gespecialiseerd in het uitbesteden van industriële 
activiteiten in Japan en omringende landen. 
De tweede factor van invloed op subcontracteren is 
het beleid in ontwikkelingslanden. Vooral sinds de ja
ren zeventig zijn op de wereldmarkten van industriële 
produkten naast de groep van ontwikkelde landen een 
aantal ontwikkelingslanden als nieuwe concurrenten 
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opgekomen. Bij de lage grondstofprijzen en relatief 
hoge verplichtingen tot aflossing van en rentebetaling 
over buitenlandse leningen trachten steeds meer ont
wikkelingslanden additionele deviezen opbrengsten te 
verkrijgen door de binnenlandse industrie tot export 
te stimuleren en door het aantrekken van buitenlandse 
exportgerichte bedrijven. In de internationale arbeids
verdeling zijn deze ontwikkelinglanden leveranciers 
van relatief arbeidsintensieve produkten. Naast textiel 
en kleding, produktgroepen waarin ontwikkelingslan
den al lang een relatief sterke positie op de wereld
markt hebben, is de export van elektronica sterk toe
genomen. Voorts worden speelgoed, sportartikelen, 
gereedschap en vele andere produkten in ontwikke
lingslanden vervaardigd, bewerkt of geassembleerd 
voor export. 
Als onderdeel van de nieuwe exportstrategie zijn in de 
loop van de jaren zeventig een groot aantal zogenaam
de 'export processing free zones' opgezet. In 1980 wa
ren in dertig landen bijna zestig van zulke zones opge
richt en bestonden er plannen voor dertig nieuwe zo
nes. In Maleisië, bijvoorbeeld, werden tien van zulke 
zones gecreëerd. De industriële exporten van Mexico 
waren voor een groot deel door subcontractoren in de 
grensstreek met de Verenigde Staten geconcentreerd. 
Het ambitieuze programma om in de Filippijnen het 
aantal zones te vergroten van drie tot vijftien is niet 
geëffectueerd, maar in China en India zijn in de jaren 
tachtig plannen tot ontwikkeling gebracht om op deze 
wijze de exportopbrengsten te vergroten en de export
afhankelijkheid van traditionele produkten met gerin
ge exportperspectieven te reduceren. Daarnaast zijn in 
veel landen maatregelen genomen op het gebied van de 
investerings- en handelspolitiek om een gedeeltelijke 
integratie van de binnenlandse industrie in de wereld
markt te realiseren en om internationale subcontracte
ring te stimuleren. 
Twee vormen van industriële subcontractering in de 
export zones kunnen worden onderscheiden. Bij de 
eerste variant gaat het om het verplaatsen van verou
derde jaargangen van kapitaalgoederen, die bij het 
loonniveau in het ontwikkelde land niet meer rendabel 
kunnen opereren, naar een ontwikkelingsland. Door 
overheveling naar een zogenaamd lage-Ionen-land 
kan het produktieve leven van de kapitaalgoederen 
worden verlengd. Deze vorm van uitbesteding heeft 
vooral plaats gevonden in de kledingsector. Bij de 
tweede variant gaat het om de arbeidsintensieve en 
gestandaardiseerde delen van recentelijk ontwikkelde 
produktieprocessen. In dit geval vindt uitbesteding 
niet eerst plaats aan het eind van het produktieve be
staan van de kapitaalgoederen, maar wordt van het 
begin van het produktieproces af aan dit georgani
seerd als een internationaal proces van subcontracte
ren en assembleren. Een dergelijke strategie is vooral 
in de elektronikasector toegepast. 
De derde factor van invloed op subcontracteren als be
drijfsstrategie is de ontwikkeling van de industriële 
technologie. In een toenemend aantal sectoren wor
den nieuwe produktietechnieken geïntroduceerd met 
robots, lasers en computers die arbeid en bestaande 
kapitaalgoederen vervangen. Technologische vernieu-
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wing leidt tot reductie van de directe bijdrage van laag
geschoolde arbeid aan het produktieproces en van de 
directe arbeidskostencomponent in de totale kosten. 
Door toepassing van deze technieken kan de produk
tiefunctie in ontwikkelde landen zodanig veranderen 
dat meer arbeidsintensieve technieken, die nog wor
den toegepast in het ontwikkelingsland, niet meer con
currerend zijn bij het bestaande loonniveau. Naarma
te deze technologische ontwikkeling voortgaat en di
recte arbeidskosten kleiner worden in verhouding tot 
andere kostenfactoren neemt het belang af van het 
ontwikkelen van een internationaal netwerk van sub
contracterende bedrijven waarbij activiteiten naar ge
lang van hun arbeidsintensiteit worden verspreid over 
landen op basis van loonkosten. De simpele beschik
baarheid van lage lonen in een ontwikkelingsland is in 
zulke gevallen een te geringe basis voor een succesvolle 
industriële exportstrategie en onvoldoende om buiten
landse investeringen aan te trekken. 
In sectoren of bedrijven in ontwikkelde en ontwikke
lingslanden waar het nog niet mogelijk is loonkosten 
per eenheid produkt te reduceren door automatisering 
vanwege technologische, organisatorische en finan
ciële redenen, zal getracht worden loonkosten te verla
gen door verbetering van de efficiency, opvoering van 
het arbeidstempo en door gebruik te maken van lager 
beloonde arbeid. Dit kan onder meer bereikt worden 
door de uitbesteding van produktie naar bedrijven in 
de informele sector of naar thuiswerkers. 
De verschillende bedrijfsstrategieën en daarbij functi
onerende vormen van subcontracteren kunnen nu 
naast elkaar getoond worden aan de hand van het vol
gende geval. Nemen we een industriële sector, geken
merkt door een arbeidsintensieve techniek waarbij 
veel ongeschoolde arbeid wordt aangewend. Door 
concurrentie uit ontwikkelingslanden heeft de in
dustrie in het ontwikkelde land een marktaandeel ver
loren. De volgende aanpassingsstrategieën kunnen nu 
worden onderscheiden. 
1) Produktie in het ontwikkelde land wordt gestaakt 
en overgeheveld naar een ontwikkelingsland. Het 
vroegere produktiebedrijf in het ontwikkelde land be
perkt zich nu tot invoer en distributie van het produkt. 
Het ontwikkelt een handelsrelatie met het subcontrac
terende produktiebedrijf in het ontwikkelingsland 
en/of concentreert de eigen produktie in meer 
kapitaals- en scholingsintensieve produkten. 
2) Het produktieproces wordt gemoderniseerd door 
invoering van arbeidsbesparende technieken en de 
produktie wordt in het ontwikkelde land voortgezet. 
3) Een intra-sectoraal specialisatieproces treedt op 
waarbij de activiteiten in het ontwikkelde land zoveel 
als mogelijk worden geautomatiseerd en de arbeidsin
tensieve activiteiten die niet kunnen worden geauto
matiseerd worden gesubcontractueerd naar lage-Io
nen-bedrijven in het eigen land. De keuze tussen inter
nationale en binnenlandse uitbesteding is afhankelijk 
van verschillen in loonkosten per eenheid produkt, 
transportkosten en organisatiecapaciteiten. 
Dit geval toont aan dat de keuze van bedrijfsstrategie 
afhankelijk is van een aantal variabelen en vooral van 
de mogelijkheid arbeidsbesparende technieken in te 
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voeren. Hoe groter de mogelijkheden zulke technie
ken in te voeren, hoe kleiner de mogelijkheden voor 
ontwikkelingslanden succesvol te concureren en hoe 
kleiner de bijdrage van binnenlandse toeleveranciers 
in de informele sector of van thuiswerkers aan de in
dustriële produktie. Vanwege de grote moeilijkheid 
nauwkeurig het tempo van toekomstige technologi
sche ontwikkeling op het sectorniveau te schatten, is 
het niet mogelijk stellige uitspraken te doen over de 
toekomstige rol van de informele sector in de econo
mie . 

Conclusie 
Bij de keuze van bedrijfsstrategie speelt technologi
sche ontwikkeling een centrale rol. Made in Heaven 
behandelt in feite een specifieke bedrijfsstrategie 
waarin bij tekortschietende technologische ontwikke
ling in arbeidsintensieve sectoren loonkosten per een
heid produkt worden verlaagd door het informalise
ren van produktie, het (illegale) inzetten van gastar
beiders en laagbetaalde thuiswerkende vrouwen, of 
door een directe verlaging van de nominale uurlonen. 
Bij een verdere aanname van internationale standaar
disatie van technologie leidt dat tot een proces van 
loonsverlaging tot het niveau van concurrerende aan
bieders in ontwikkelingslanden. Made in Heaven 
houdt onvoldoende rekening met de rol van de techno
logie voor de ontwikkeling van het internationale con-

Vervolg van blz. 263 
de kans dat autoritaire verhoudingen ook na de af
schaffing van de apartheid blijven bestaan. In dit op
zicht levert de geschiedenis van het postkoloniale Afri
ka tal van voorbeelden. Ook de intense verwachtingen 
bij de zwarte bevolking over een betere toekomst zuI
len een eventuele ANC-regering voor grote problemen 
stellen. Alleen al het scheppen van gelijke onderwijs
faciliteiten zal - gelet op het uitzonderlijk dure on
derwijs voor blanken - reusachtige sommen vergen. 
De kans dat het ANC zijn verantwoordelijkheden niet 
aankan en er een strijd zal losbreken tussen verschil
lende autoritaire en radicale leiders en groepen is daar
om niet gering. Maar uiteraard is dit alles geen reden 
voor Westelijke landen om samenwerking met het hui
dige ANC uit de weg te gaan. Integendeel, wil men de 
kans op een democratisch Zuid-Afrika bevorderen , 
dan zullen met de verschillende zwarte oppositiebewe
gingen - en zeker met het ANC - nauwe banden on
derhouden moeten worden. 
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DOCUMENTATIECENTRUM 
NEDERLANDSE POLITIEKE 

PARTIJ!N 
Gorbatsjov als patriot 

Met een zekere regelmaat worden Westeuropese poli
tici bevangen door ontspanningseuforie. Ook nu zijn 
er weer velen die in de hervormingspolitiek van Oor
batsjov het begin van een nieuw tijdperk zien. Een en
keling meent dat de tegenstellingen tussen Oost en 
West eigenlijk al tot een grijs verleden behoren. Een 
dergelijk optimisme komt voort uit het verwarren van 
modernisering met democratisering. Voor zover er 
enig patroon in de initiatieven van Gorbatsjov en de 
zijnen te ontdekken is, bestaat dit vooral uit het oprui
men van niet-functionele vormen van bureaucratische 
controle en het verhogen van de economische efficiën
tie. Daarbij lijkt hem een 'patriottische' doelstelling 
voor ogen te staan: de militaire gigant, die de Sowjet
Unie is, dient een solide economisch fundament te 
krijgen. 
Men kan zich afvragen of economische vernieuwing 
mogelijk is zonder essentiële democratische vrijheden 
en dus wanneer de hervormingsijver op zijn grenzen 
stuit. Maar het is een vergissing te menen dat de drij
vende kracht achter Gorbatsjovs hervormingen een 
democratisch ideaal is. Het lijkt een veilige veron
derstelling dat het ideologische en machtspolitieke 
conflict zal voortduren, ook met een gemoderniseerde 
Sowjet-Unie. Het fundamentele politieke antago
nisme tussen Oost en West markeert de ruimte waar
binnen naar stabiliteit gestreefd kan worden. 
Er is dan ook geen reden om de terughoudendheid in 
de relatie met de Sowjet-Unie en Oost-Europa te laten 
varen. Het voorbeeld van de secretaris van een be
vriende vredesorganisatie, die meent dat er nog heel 
wat te leren valt van de democratisering in de Sowjet
Unie, verdient geen navolging. Het initiatief van de 
SPD om een gemeenschappelijke ideologische verkla
ring met de SED op te stellen - als ging het om twee 
gelijkwaardige politieke partijen - moet al evenmin 
positief gewaardeerd worden. 
De sociaal-democratische partijen moeten zich blijven 
realiseren dat de communistische elites in Oost-Euro
pa en de Sowjet-Unie politiek belang hechten aan re
gelmatige contacten. De legitimatie die deze partijen 
ontlenen aan dergelijke relaties dient vertaald te wor
den in specifieke eisen op het gebied van mensenrech
ten. Bij bezoeken moet aangedrongen worden op con
tacten met en erkenning van de oppositie. De veront
waardiging over het optreden van de minister van Bui
tenlandse Zaken - die meende Charta '77 te moeten 
censureren - is een goede richtlijn voor toekomstige 
contacten over de grens van het gedeelde Europa heen. 
Ontspanningspolitiek mag niet verworden tot het ver
mijden van spanning tegen elke prijs. 

Paul Scheffer 
Medewerker van de Wiardi 
Beckman Stichting; redacteur 
van SenD 
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Twee heren dienen? 
Het onderwijs in het spanningsveld tussen arbeid 
en vrije tijd 

In het denken over arbeid, vrije tijd en de gewenste re
latie tussen beide wordt het onderwijs vaak met nogal 
uiteenlopende eisen en verwachtingen opgescheept. 
Het zou zich niet alleen moeten richten op de voorbe
reiding voor het beroepsleven, het opleiden tot 'ar
beidscompetentie' , maar ook de voorwaarden moeten 
scheppen voor een zinvol en verantwoord gebruik van 
de vrije tijd, het opleiden tot 'vrijetijdscompetentie' . 
Dat laatste, aldus constateert Pieter Jan van Delden in 
zijn stimulerende studie De toekomst van de vrije tijd, 
is tot op heden veel te weinig gebeurd (Van Delden, 
1986, p. 74). Hij kent aan het onderwijs dan ook een 
belangrijke rol toe in het kader van het door hem be
pleite vrijetijdsbeleid, dat via het tot ontwikkeling 
brengen van 'publieke contexten van vrijetijdsgedrag' 
een brug wil slaan tussen individuele vrijetijdsbeste
ding en de publieke sfeer (zie met name pp. 98-100). 
Het probleem dat aan zo'n stellingname is verbonden 
is, dat daarbij de neiging bestaat arbeid en vrije tijd als 
twee gescheiden, totaal verschillende domeinen te be
schouwen. In de socialistische traditie spreekt men 
over arbeid als het rijk van de noodzaak, terwijl de 
vrije tijd als het rijk van de vrijheid wordt bestempeld. 
In het ene domein overweegt de afhankelijkheid van 
mensen ten opzichte van de natuur en ten opzichte van 
elkaar, het tweede domein staat in het teken van de 
autonomie. Deze ongetwijfeld loffelijke gedachten 
hebben niet kunnen verhinderen dat in ons type sa
menleving een arbeid si deo log ie is ontstaan waarin aan 
(betaalde) arbeid een centrale rol wordt toegekend bij 
het realiseren van maatschappelijke en individuele 
doelen (economische zelfstandigheid, sociale partici
patie, ontplooiing, etc .). Een ideologie die de afgelo
pen twee decennia nog een extra impuls gekregen heeft 
door de opkomst van de vrouwenbeweging. Aan de 
andere kant is een vrijetijdsideologie tot ontwikkeling 
gekomen waarin vrijheid de betekenis van 'vrijheid
blijheid' heeft gekregen en een geprivatiseerde vrije
tijdsbesteding tot norm is uitgegroeid (ik parafraseer 
hier wat Van Delden daarover veel uitvoeriger in 
hoofdstuk twee van zijn studie schrijft). 
Deze ontwikkeling bestendigt het denken over arbeid 
en vrije tijd als gescheiden werelden. Tegelijkertijd 
kan het niemand ontgaan dat deze domeinen in feite 
niet als gelijkwaardig beschouwd worden. De vrije tijd 
is, aldus Theo Beckers, de steunpilaar van het arbeids
bestel: 'De wijze waarop de vrije tijd maatschappelijk 
is georganiseerd vormt geen bedreiging van het ar
beidsbestel, maar juist een bevestiging daarvan' (Bec
kers, 1987, p. 236-7) . Wel heel duidelijk is dit gebleken 
in de discussie rond de arbeidstijdverkorting; dat deze 
de laatste jaren weer is opgelaaid heeft meer te maken 
met de wens zoveel mogelijk personen de toegang tot 

het arbeidsbestel te garanderen, dan met de wens de 
sfeer van de vrije tijd te versterken. 
In deze situatie krijgt de eis dat het onderwijs zowel tot 
arbeidscompetentie als tot vrijetijdscompetentie moet 
opleiden al gauw de trekken van een dilemma. Het on
derwijs komt voor de opgave te staan twee heren te 
dienen, de ene een nogal bazig heerschap met heel wat 
noten op zijn zang, de ander een wat meer zweverig 
type, vol met fraaie idealen, doch die doorgaans 
slechts aanspraak op dienstbetoon kan maken als de 
eerste al aan zijn trekken is gekomen. Dit dilemma 
lijkt door de sociaal-economische ontwikkelingen van 
de afgelopen jaren alleen maar verder aangescherpt te 
zijn: 
- aan de ene kant groeit de noodzaak tot een her
waardering van de verhouding arbeid-vrije tijd ten ge
volge van wat Van Delden terecht de inkrimping van 
het arbeidsbestel noemt (zie voor een verdere onder
bouwing ook de recente analyse van de ontwikkeling 
van de werkgelegenheid door Kooistra in Socialisme 
en Democratie, 1987, no. 5); 
- aan de andere kant is er sprake van een hernieuwde 
nadruk op de rol van het onderwijs voor innovatie en 
economische groei en op de band van het onderwijs 
met het arbeidsbestel. 
Daarbij heeft getuige de recente ontwikkelingen in het 
onderwijsbeleid het laatste duidelijk het tij mee. Op
vallende ontwikkelingen van de laatste jaren zijn on
der meer (zie Van Hooien Van Wieringen, 1986): 
- een versterking van het beroepsgerichte element, 
zowel in het initiële onderwijs als in de volwassenen
educatie; 
- de introductie van de privatiseringsgedachte in het 
regulier onderwijs en het stimuleren van een marktge
richte benadering bij de onderwijsinstellingen; 
- een grotere invloed van het bedrijfsleven op het on
derwijsbeleid, zowel op centraal, sectoraal als op re
gionaal niveau. 
In het onderwijs heerst een heel ander klimaat dan tien 
tot vijftien jaar geleden, toen de sociaal-politieke en 
culturele functies in het onderwijsbeleid centraal ston
den. In dit klimaat klinkt een pleidooi voor onderwijs 
dat zich (mede) richt op de vrije tijd - en dan nog wel 
in het kader van vrijetijdsbeleid, waarin individuele 
wensen en voorkeuren niet tot de hoogste norm wor
den verheven - al gauw enigszins utopisch. 
Hoe kunnen we aan dit dilemma ontkomen? Volgens 
mij niet door één van beide zijden van het dilemma te 
ontkennen. Het onderwijs vervult onmiskenbaar een 
belangrijke functie voor het arbeidsbestel en zal de ko
mende jaren een bijdrage moeten leveren aan het her
stel en de vernieuwing van onze economie. Dat het ar
beidsbestel aan het inkrimpen is en dat dit consequen-
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ties voor de rol van het onderwijs moet hebben, zal ik 
echter evenmin ontkennen. Mij gaat het in deze bij
drage er in de eerste plaats om de tegenstelling tussen 
beide, arbeid en vrije tijd, af te zwakken. Kernpunt 
van mijn betoog is het onderscheid tussen formele en 
informele arbeid. Alleen door het toenemende belang 
van informele arbeid te onderkennen is het mogelijk 
het dualistische denken over arbeid en vrije tijd met 
zijn problematische consequenties voor het onderwijs 
te relativeren. 

Informele arbeid: kenmerken en vereisten 
Het onderscheid tussen formele en informele arbeid 
zoals dat hier gemaakt wordt is niet hetzelfde als het 
onderscheid tussen betaalde en onbetaalde arbeid. Mij 
gaat het in eerste instantie om arbeid die niet verricht 
wordt binnen de formele kaders van het arbeidsbestel, 
dat wil zeggen: arbeid die niet gekoppeld is aan een 
'baan'. In dit verband wordt ook wel van 'niet-regulie
re arbeid' gesproken (zie Kromwijk e.a., 1986). In 
sommige gevallen wordt informele arbeid wel, in an
dere gevallen niet betaald (in de eerste situatie is er dus 
sprake van 'zwart werk'). Belangrijk is, dat ook wan
neer informele arbeid niet wordt betaald, het werk 
toch in veel gevallen wordt verricht in de verwachting 
dat er bepaalde tegenprestaties tegenover zullen wor
den gesteld. Een ruilelement is (met uitzondering van 
de pure huishoudelijke arbeid) zelden afwezig. Infor
mele arbeid, zoals hier bedoeld, omvat naast het werk 
in de 'schemerzone' onder meer: activiteiten ten be
hoeve van derden in de sfeer van de wederzijdse 
dienst- en hulpverlening, het oude en nieuwe vrijwilli
gerswerk, activiteiten in het kader van huishoudens 
die te maken hebben met verzorging en zelfvoorzie
ning, etc. Dat wil zeggen: activiteiten in de sfeer van de 
huishoud- en de gemeenschaps- of buurteconomie. 
De opkomst van de informele arbeid wordt dikwijls 
met de groei van werkloosheid (i.c. 'baanloosheid') 
verbonden: werkloosheid zou ertoe leiden dat de be
trokkenen meer tijd voor informele arbeid beschik
baar hebben en hun ook extra impulsen geven om zich 
met dit soort activiteiten te gaan bezighouden (be
hoefte aan extra-inkomen, aan besparing op uitgaven, 
etc.) Zoals inmiddels uit meerdere studies gebleken is, 
is dit een te beperkte verklaring. Er zijn ook andere 
factoren te noemen: 
- vergroting van de huishoudelijke produktie ten ge
volge van het goedkoper worden van duurzame con
sumptiegoederen, waarmee men zelf in de behoefte 
aan bepaalde diensten kan voorzien (iets waarop met 
name door Gerschuny is gewezen); 
- kwaliteitsredenen, zoals het bureaucratische, on
persoonlijke en soms ook weinig efficiënte karakter 
van 'formele' beroepsmatig georganiseerde hulpverle
ning (zie b.v. Offe en Heinze 1986); 
- ideologische redenen, bijvoorbeeld de ontwikke
ling van een 'alternatieve' levensstijl, waarbij onder
linge dienst- en hulpverlening goed past. 
Voorts is duidelijk geworden, dat informele arbeid 
(zelfs het 'zwarte' soort) zeker niet overwegend door 
werklozen wordt verricht. Informele arbeid is deel van 
de 'economie van het alledaagse leven' en vormt een 
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integraal onderdeel van de strategieën waarmee huis
houdens in hun behoefte aan goederen en diensten 
proberen te voorzien (Mevissen en Renooy 1987). 
Som mig onderzoek komt zelfs tot de conclusie dat 
binnen de huishoudens een hoog niveau van formele 
activiteit en een hoog niveau van activiteit in de infor
mele sfeer samengaan. Dat betekent dat de scheidslij
nen die in de formele economie bestaan door de infor
mele economie niet worden afgezwakt. 
Als we de arbeid die zich buiten de kaders van het ar
beidsbestel afspeelt vergelijken met de traditionele 
gang van zaken in het arbeidsbestel (over veranderin
gen daarin kom ik nog te spreken), kunnen we - met 
het nodige voorbehoud vanwege de uiteenlopende ver
schijningsvormen van informele arbeid - op verschil
len wijzen. Ik noem de volgende: 
- het concrete, praktische karakter van veel infor
mele arbeid: het is vaak gericht op de oplossing van 
concrete problemen, je ziet er dus ook resultaten van; 
- informele arbeid is veelal ingebed in het kader van 
directe persoonlijke relaties: de relaties zijn hier geen 
bij produkt van het werk, ze liggen er meestal juist aan 
ten grondslag (werk op basis van wederzijdse verplich
tingen, wederzijds vertrouwen); 
- er is vermoedelijk veel minder sprake van arbeids
verdeling dan bij de organisatie van de formele arbeid 
gebruikelijk is; 
- ten slotte mogen we aannemen dat veel informele 
arbeid gekenmerkt wordt door een grotere mate van 
autonomie dan in het arbeidsbestel gebruikelijk is, zo
wel wat betreft de vraag in welke mate en voor wie het 
verricht wordt, als wat betreft de uitvoering van het 
werk. 
De stelling lijkt te verdedigen, dat de kwaliteit van veel 
informele arbeid gunstig afsteekt bij veel van het 'la
gere' werk in het arbeidsbestel. 
Als het bovenstaande juist is, dan zal informele arbeid 
ook meer dan de genoemde vormen van formele ar
beid bepaalde eisen stellen aan degenen die het ver
richten. Ik denk in dit verband bij voorbeeld aan so
ciale vaardigheden (met mensen kunnen omgaan), 
zelfstandigheid, initiatief, het bezit van een prakti
sche, op het oplossen van problemen gerichte instel
ling etc. Gaat het te ver om te stellen dat het hier 
(mede) om bepaalde ondernemerskwaliteiten gaat? 
Van Delden suggereert in elk geval dat er voor baanlo
zen mogelijkheden liggen in 'nieuwe typen onderne
merschap' die de overgang tussen de status van uitke
ringstrekker-met-veel-vrije-tijd en ondernemer-met
minimale-inkomsten soepeler kunnen laten verlopen. 
Ook hij lijkt dus van mening dat bepaalde onderne
merskwaliteiten en het verrichten van informele ar
beid goed kunnen samengaan. 
Als we ons er rekenschap van geven dat een flink deel 
van de zgn. vrije tijd gevuld wordt met de verschil
lende vormen van informele arbeid, dan komt de eis 
dat het onderwijs (mede) tot vrijetijdscompetentie 
moet opleiden toch in een wat ander daglicht te staan. 
Het onderwijs krijgt dan onder meer de taak om voor 
te bereiden op activiteiten die gericht zijn op verzor
ging, zelfvoorziening en directe vormen van dienst- en 
hulpverlening die behalve om praktisch toepasbare 
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kennis met name om 'sociale competentie' vragen. 
Dat zijn zeker geen eisen die diametraal tegenover de 
'arbeidscompetentie' staan. Dat geldt te meer als we 
oog hebben voor bepaalde ontwikkelingen in de for
mele arbeid en de eisen aan kennis, vaardigheden en 
houdingen die deze met zich mee brengen. Deze zullen 
nu besproken worden. 

Veranderingen in het arbeidsbestel 
In het traditionele beeld van het werk in het arbeids
bestel domineren elementen als grootschaligheid en 
bureaucratie, centralisatie van bevoegdheden en hiër
archische relaties, een ver doorgevoerde arbeidsverde
ling, een geringe autonomie aan de voet van de organi
satiepyramide en - als resultaat van dit alles en van de 
voortgaande 'ontmenselijking' van de arbeid door 
mechanisatie en automatisering - tamelijk inhouds
loos werk. Dat beeld leeft, zo lijkt mij, ook tamelijk 
sterk bij de protagonisten van de vrijetijdssfeer. Toch 
dient men zich af te vragen of dit beeld niet geleidelijk 
zijn geldigheid aan het verliezen is. 
De discussie over de toekomst van de arbeid is in korte 
tijd tamelijk radicaal van karakter veranderd. Decen
nia lang was het dominante perspectief dat van een 
steeds verder voortschrijdende substitutie van arbeid 
door kapitaal, de eliminatie van mensen door machi
nes . In dit perspectief werd menskracht als inferieur 
aan machinale kracht beschouwd, als een bron van 
onvoorspelbaarheid en van storing die, als ze al niet 
volledig te elimineren was, dan toch nauwkeurig ge
controleerd moest worden. 
Het is met name deze houding ten opzichte van mense
lijke arbeid die thans aan het veranderen is. Dat blijkt 
bij voorbeeld uit de reacties op de' Japanse uitdaging' 
die een felle discussie over de noodzakelijke verande
ringen in ondernemersstrategieën heeft losgeslagen. 
Uitgangspunt van deze discussie is meestal dat de tijd 
van de uniforme massaproduktie voorbij is. De pe
riode van het 'Fordisme' ligt achter ons. Om te kun
nen overleven in de steeds fellere concurrentie moeten 
bedrijven meer dan voorheen rekening houden met de 
steeds meer gedifferentieerde en veranderlijke wensen 
van de consumenten. Dat betekent meer klantgericht
heid, meer kwaliteitsbesef, meer slagvaardigheid en 
flexibiliteit. 'Flexibele specialisatie' , zo noemen Piore 
en Sabel, twee uit de hoek van de progressieve weten
schappers stammende Amerikaanse economen, de 
thans vereiste ondernemersstrategie. Een uitgekiende 
combinatie van menselijke vermogens en geavan
ceerde technologie, eerder dan een volledig geautoma
tiseerd produktieproces, wordt daarbij als een van de 
voorwaarden voor economisch succes beschouwd. 
Van een bron van onvoorspelbaarheid is menselijke 
arbeid een bron van innovatie en flexibiliteit gewor
den. 
Veel bedrijven zoeken thans naarstig naar de bij deze 
ondernemingsstrategie het best passende organisa
tiestructuren. Re-inventing the corporation, zo heet 
het in een succesvol boek dat zich richt tot de nieuwe 
werknemers met de al even veelzeggende ondertiteling 
Transforming your job and your company for the new 
information society (Naisbitt en Aburdene, 1985). In 

dit boek en in andere vergelijkbare literatuur worden 
vele, soms specta~ulaire voorbeelden gegeven van on
dernemingen die zich succesvol aanpassen aan de 
nieuwe economische verhoudingen èn aan de eisen van 
de nieuwe, beter geschoolde werknemers. Alleen al het 
feit dat dit soort literatuur zoveel belangstelling geniet 
wijst erop dat de behoefte aan heroriëntatie groot is. 
Opvallend is dat het in de voorbeelden en recepten niet 
louter om de invoering van de nieuwste technische 
snufjes gaat. Daarnaast zijn andere elementen te vin
den, zoals : 
- een positieve waardering van kleinschaligheid, zo
als bij voorbeeld tot uiting komt in een pleidooi voor 
opsplitsing van grote ondernemingen; 
- een vergaande decentralisatie van bevoegdheden, 
gecombineerd met lijnverkorting (het elimineren van 
hiërarchische tussenlagen); 
- werken in teamverband, teams met een grote mate 
van autonomie die naast uitvoerende ook ondersteu
nende en voorbereidende taken toegewezen krijgen 
(b.v. in de sfeer van voorraadplanning of kwaliteits
verbetering); 
- terugdraaien van de ver doorgevoerde specialisatie 
en arbeidsdeling: het creëren van brede, afwisselende 
functies en het stimuleren van multi-inzetbaarheid van 
het personeel. 
Het lijkt erop dat bedrijven opnieuw een plaats probe
ren in te ruimen voor het element van autonomie en 
zelfstandigheid, dat uit de (grotere) arbeidsorganisa
ties verdwenen leek te zijn. 
Nu is het op grote schaal doorvoeren van dit soort or
ganisatieprincipes grotendeels nog toekomstmuziek. 
Het mag wellicht 'best practice' zijn, het is bij lange na 
nog niet 'normal practice'. De weerstanden tegen zul
ke diepingrijpende veranderingen zijn ook in het be
drijfsleven groot, zeker bij hen die hun positie be
dreigd weten (het middenkader bij voorbeeld). Tech
nisch en sociale innovatie gaat nog maar ten dele hand 
in hand . Toch wordt er (ook in ons land) steeds meer 
geëxperimenteerd met organisatieveranderingen en is 
er duidelijk iets te merken van een andere houding ten 
opzichte van het 'human capital'. 
Wat betekent een en ander nu voor de eisen waaraan 
werknemers en werkneemsters moeten voldoen? Veel 
nadruk wordt op een goede scholing gelegd, maar be
langrijker nog is de bereidheid tot verdere her- en bij
scholing en de 'trainability' , de scholingsgeschiktheid 
van potentiële werknemers. Werknemers moeten ver
der meer dan vroeger all-round zijn, muit i-inzetbaar 
en over 'polyvalente kwalificaties beschikken. Dit 
wordt als een belangrijke bron van flexibiliteit be
schouwd. Nodig acht men verder inzicht in en belang
stelling voor het bedrijfsgebeuren als geheel. Er wordt 
een toenemende nadruk gelegd op sociale en commu
nicatieve vaardigheden, zowel vanwege het werken in 
teamverband als vanwege het toenemende belang van 
externe contacten. En tenslotte wordt meer waarde ge
hecht aan eigenschappen als zelfstandigheid, initia
tief, verantwoordelijkheidsgevoel, kwaliteitsbesef, 
etc. 
Beheersing van een vak of vakgebied blijft ook voor 
de nieuwe werknemers natuurlijk steeds een noodza-
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kelijkheid. Maar het is duidelijk dat de arbeidscompe
tentie in toenemende mate meer gaat omvatten dan al
léén dat. Dit méér ligt met name in de sfeer van de so
ciale vaardigheden, de instelling ten opzichte van het 
werk en een moderne variant van wat vroeger 'mon
digheid' werd genoemd. Het is overigens interessant 
dat ook hier soms gesproken wordt van een nieuwe on
dernemersachtige mentaliteit, die de traditionele, bu
reaucratische mentaliteit van werknemers in grote or
ganisaties zou moeten vervangen en die goed verenig
baar geacht wordt met de 'work should be fun' menta
liteit van de nieuwe goed opgeleide werknemers (zie in 
dit verband b.v. Van Steen bergens analyse van het 
nieuwe arbeidsethos in Sillicon Valley, Van Steenber
gen, 1985). 
Het lijkt mij dat in deze opzichten enige verwantschap 
bestaat tussen het hier geschetste, nog enigszins utopi
sche toekomstbeeld van het werk in het arbeidsbestel 
en sommige kenmerken en vereisten van de informele 
arbeid die in de vorige paragraaf genoemd zijn (iets 
dat ook door Van Steenbergen wordt betoogd). Dat 
wordt nog duidelijker als we ons realiseren dat er 
- mede dankzij de moderne technologie - situaties 
zijn ontstaan, waarin ' formele ' en 'informele' arbeid 
onmerkbaar in elkaar overgaan, zoals bij de nieuwe 
vormen van thuisarbeid C.q. telewerk. Als de hier be
sproken tendenties in het arbeidsbestel zich doorzet
ten zullen de verschillen tussen formele en informele 
arbeid kleiner worden. Door het tegenover elkaar stel
len van arbeid en vrije tijd miskent men niet alleen de 
groeiende betekenis van informele arbeid, maar ook 
de mogelijkheden tot vernieuwing binnen het arbeids
bestel zelf. 
Ter afronding van deze paragraaf nog twee opmerkin
gen die het bovenstaande in het juiste perspectief moe
ten plaatsen. Er is al op gewezen dat de genoemde ont
wikkelingen tot op grote hoogte nog toekomstmuziek 
zijn en dat het onzeker is in welke mate en in welk 
tempo zij zich zullen doorzetten. Een reëel gevaar 
daarbij is dat de geschetste situatie alleen voor een 
kleine groep werknemers is weggelegd, een nieuwe 
elite van goed opgeleide werknemers met de specifieke 
persoonskenmerken die voor de werkgevers als aan
wijzing voor goed gedrag gelden: jong, man, blank, 
etc. Ook in deze optimistische toekomstvisie is dus het 
probleem van gelijke kansen levensgroot aanwezig. 
Voorts is één van de sterkste motieven achter de ver
schillende experimenten met organisatieveranderin
gen in de boven beschreven richting dat op deze ma
nier een aanzienlijke rationalisatie van de bedrijfsvoe
ring te bereiken is. De experts zijn het erover eens dat 
het doorvoeren van de genoemde organisatieprincipes 
grote besparingen met zich mee zal brengen, o.a. door 
een verdere spectaculaire reductie van de personeels
behoefte. Ook in dit scenario zal de 'inkrimping van 
het arbeidsbestel' zich dus verder doorzetten . Aan een 
herwaardering van de verhouding arbeid-vrije tijd en 
een herverdeling van de betaalde en onbetaalde arbeid 
valt niet te ontkomen. 

Een vernieuwende rol voor bet onderwijs? 
Het tegelijkertijd opleiden tot 'arbeidscompetentie' 
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en 'vrijetijdscompetentie' hoeft het onderwijs niet 
noodzakelijk voor een dilemma te stellen. De aanspra
ken van de beide heren hoeven niet noodzakelijk op 
gespannen voet te staan. Voorwaarde daarvoor is wel 
dat we aan de ene kant niet alleen de technische maar 
ook de sociale innovatie in het arbeidsbestel de ruimte 
geven, aan de andere kant dat we de tussenvormen tus
sen betaalde arbeid en de louter recreatieve en con
sumptieve vrijetijdsbesteding serieus nemen en niet als 
randverschijnselen afdoen. Op deze manier kan een 
nieuwe dimensie worden gegeven aan de oude discus
sie over de vernieuwende rol van het onderwijs. De 
vraag rijst dan of er in het huidige onderwijsbeleid 
aanknopingspunten voor zo'n vernieuwende rol van 
het onderwijs te vinden zijn. Daarom volgen nu tot 
besluit van deze bijdrage enkele kanttekeningen bij re
cente ontwikkelingen in het onderwijsbeleid. 
Vanuit het gezichtspunt dat in deze bijdrage centraal 
staat kunnen de voorstellen om na de afsluiting van 
het basisonderwijs een driejarige periode van basis
vorming voor alle leerlingen in te voeren als een posi
tieve ontwikkeling worden beschouwd. Er wordt een 
breed vakkenpakket voorgesteld, waarin o.a. vakken 
als algemene techniek, economie en informatiekunde 
zijn opgenomen naast de meer traditionele algemeen 
vormende en expressievakken. Al deze vakken dienen 
(althans volgens het bekende WRR-rapport dat aan de 
regeringsvoorstellen ten grondslag ligt) drie aspecten 
te omvatten: het overbrengen van kennis, het vergro
ten van inzicht in de culturele omgeving en het aanle
ren van vaardigheden om te handelen. De na
,gestreefde basisvorming blijft dus niet beperkt tot het 
ontwikkelen van cognitieve vermogens, maar kent 
ook een sociale en een praktische dimensie (de zoge
naamde trias didactica) . Hieruit spreekt duidelijk de 
behoefte om met deze vorm van onderwijs niet alleen 
de basis te leggen voor vervolgopleidingen, maar ook 
voor het functioneren in allerlei samenlevingsverban
den. 
Op onderdelen van deze voorstellen is zeker kritiek 
mogelijk. Vanuit mijn gezichtspunt is het feit dat ver
zorging (vooralsnog) niet als een apart vak in het ver
plichte curriculum is opgenomen een tekortkoming. 
Voor algemene techniek wordt naar verhouding wel 
erg weinig tijd uitgetrokken. Bovendien hangt veel af 
van de invulling die de verschillende vakken zullen 
krijgen; dat geldt met name voor de vraag of alle drie 
genoemde aspecten steeds een volwaardige plaats zul
len krijgen. Het is in dit verband belangrijk dat de er
varingen die in de middenschoolexperimenten met be
trekking tot de vernieuwing van inhoud en didactiek 
van het onderwijs zijn opgedaan in het nieuwe pro
gramma verwerkt zullen worden. Ondanks dit voor
behoud is het van groot gewicht dat het principe van 
een brede basisvorming thans algèmeen aanvaard lijkt 
te zijn en dat er een poging gedaan zal worden de schei
ding tussen het op algemene vorml"ng gerichte onder
wijs en het meer praktisch gerichte onderwijs te door
breken. 
Het beroepsonderwijs staat thans onder grote druk 
om de opleidingen beter aan de arbeidsmarktbehoef
ten en de wensen van het bedrijfsleven aan te passen. 
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Er worden allerlei ontmoetingspunten tussen onder
wijs en bedrijfsleven in het leven geroepen en procedu
res ontwikkeld door middel waarvan deze afstemming 
methodisch verantwoord kan plaatsvinden. Zo zal bij 
de herstructurering van het middelbaar beroepsonder
wijs het bedrijfsleven (i.c. de sociale partners) via het 
zogenaamde bedrijfstakgewijze overleg een grote, zij 
het met het onderwijs gedeelde invloed krijgen op de 
vaststelling van opleidingsprogramma's en eindter
men. 
Dat het beroepsonderwijs moet voorbereiden op de 
uitoefening van de beroepspraktijk staat hier niet ter 
discussie. De vraag is veeleer op welke manier dat 
moet gebeuren en op welke beroepspraktijk men zich 
precies moet richten. Elders heb ik de opvatting verde
digd dat het voor het reguliere beroepsonderwijs niet 
wenselijk èn niet mogelijk is ontwikkelingen in de be
roepspraktijk op de voet te volgen. Dit vanwege de 
grote diversiteit in de functies waar de oud-leerlingen 
in terecht komen en de snelle veranderingen in functie
eisen, die door het onderwijs (ten gevolge van de tijd 
die er over heen gaat voordat veranderingen in het on
derwijs doorgevoerd en op de arbeidsmarkt merkbaar 
zijn) slechts op enige afstand gevolgd kunnen worden 
(Van Hoof, 1986) . Ook het beroepsonderwijs zal zich 
meer op ' basisvaardigheden' binnen het beroepsdo
mein moeten richten, terwijl het verwerven van de spe
cifieke, functiegebonden kennis en vaardigheden 
meer via buitenschoolse, kortcylische vormen van 
scholing zal moeten plaatsvinden. In plaats van een 
rechtstreekse koppeling tussen (beroeps)- onderwijs 
en arbeidsmarkt dus een 'koppeling op afstand'. 
Niettemin is de aandrang in de richting van een directe 
koppeling groot. Eén van de gevaren van zo'n vorm 
van koppeling is dat de thans dominante vorm van be
roepspraktijk stilzwijgend als norm wordt genomen. 
Maar het beroepsonderwijs zou ook moeten voorbe
reiden op andere vormen van beroepspraktijk , zowel 
die welke passen bij het door mij geschetste toekomst
beeld van betaalde arbeid, als wellicht ook die welke 
wat meer in de informele sfeer liggen. De spannings
verhouding tussen een volgende en een wat meer ver
nieuwende rol van het onderwijs treedt hier duidelijk 
aan het daglicht. 
Aan geen enkel onderdeel van het onderwijs zijn zo
veel fraaie woorden gewijd als aan het volwassenenon
derwijs. Permanente educatie, wederkerend Ieren, be
taald educatief verlof: er zijn vele nota's over volge
schreven, met als teneur dat een eenmalige opleiding 
aan het begin van iemands leven volstrekt ontoerei
kend is om hem/ haar voor te bereiden op de verande
ringen in beroep en samenleving die hem/ haar nog te 
wachten staan. Wat op dit gebied werkelijk is bereikt, 
steekt hierbij schril af. Er is bij lange na nog geen slui
tend en kwantitatief toereikend stelsel van onderwijs
voorzieningen voor volwassenen opgebouwd. Een 
systeem van betaald educatief verlof, een belangrijke 
voorwaarde voor grootscheepse en evenredig ge
spreide deelname aan volwasseneneducatie is nog 
steeds niet van de grond gekomen. De harmonisatie 
van bestuurlijke kaders verloopt nog steeds moei
zaam. 

Wel valt een belangrijke accentverschuiving waar te 
nemen: in vergelijking met zo'n tien jaar geleden (toen 
de eerste beleidsnota's verschenen) is geheel in de geest 
des tijds de nadruk meer en meer op de beroepsge
richte volwasseneneducatie komen te liggen. Dat is ge
paard gegaan met een zekere verschraling van de meer 
op algemene vorming gerichte volwasseneneducatie, 
zoals de geschiedenis van de Open School leert. Doch 
ook de beroepsgerichte volwasseneneducatie, althans 
dat deel dat direct of indirect door de overheid gefi
nancierd wordt, ontwikkelt zich niet bepaald storm
achtig. De aandacht is met name gericht op een inten
sivering van de om-, her- en bijscholing en het tot 
stand brengen van een elementaire beroepsopleiding 
voor volwassenen die niet over enige beroepskwalifi
caties beschikken. Het meest omvangrijke en het 
meest dynamische deel van de beroepsgerichte volwas
seneneducatie is echter het deel dat in particuliere han
den is: de interne bedrijfsopleidingen en het op lei
dingsaanbod van particuliere onderwijsinstellingen. 
Dit is echter ook het deel waar de toegankelijkheid van 
de opleidingen het meest van financiële draagkracht 
of van bedrijfsbelangen afhankelijk is. Het commer
ciële element wordt nog versterkt doordat ook scholen 
thans worden aangemoedigd om marktgericht te gaan 
opereren (b.v. via contractonderwijs). Opmerkelijk is 
verder dat tussen deze twee sectoren van de volwasse
neneducatie weinig verbindingen bestaan en dat zij 
zich bestuurlijk en organisatorisch tot twee gescheiden 
terreinen ontwikkelen. 
Zeker in het licht van de door mij bepleite rol van het 
onderwijs is het dit deel van het onderwijs dat het 
meest te wensen overlaat. Volwasseneneducatie kan 
een belangrijke ondersteunende functie vervullen bij 
het tot ontwikkeling brengen van nieuwe, lokaal ge
bonden initiatieven in het overgangsgebied tussen for
mele arbeid en vrije tijd. Noch de verschraling van het 
op algemene vorming en ontwikkeling gerichte deel 
van de volwasseneneducatie, noch de commercialise
ring van het beroepsgerichte aanbod, noch de institu
tionele scheiding tussen beide sectoren, lijken daar
voor erg bevorderlijk. Misschien kunnen vormen van 
'zelfverzorging' (onderwijs door baanlozen voor 
baanlozen) ten dele in deze lacune voorzien, maar ook 
dit zal ondersteuning vereisen. Of de sociale innovatie 
binnen het arbeidsbestel gebaat is met de marktgerich
te benadering in de beroepsgerichte volwassenenedu
catie lijkt mij eveneens nogal onzeker. 
Met deze opmerkingen, die zeker geen compleet beeld 
van de ontwikkelingen in het onderwijs geven, sluit ik 
deze bijdrage af. De conclusie luidt dat het onderwijs
beleid in de praktijk nog ver afstaat van de vernieu
wende rol die het ten aanzien van formele arbeid, in
formele arbeid en vrije tijd en hun onderlinge verhou
ding zou kunnen spelen. De vrees moet worden uitge
sproken dat de hernieuwde aandacht voor de economi
sche functie van het onderwijs in sommige opzichten 
wellicht eerder bijdraagt tot de restauratie van het ar
beidsbestel: de bevestiging van de dominante plaats 
van betaalde arbeid, de ondergeschikte rol van infor
mele arbeid en de restfunctie van de zgn. vrije tijd, dan 
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Gemeentelijke vernieuwing en de koers van de 
PvdA 

Het politieke debat in Nederland heeft zich de laatste 
vijf jaar sterk toegespitst op de relatie overheid -
markt - particulier initiatief en informele sector. Libe
ralen pleiten - conform hun traditie - voor eerher
stel voor de markt, terwijl christen-democraten na 
twintig min of meer stuurloze jaren een nieuwe poli
tieke identiteit gevonden menen te hebben in het 
koesteren van de 'maatschappelijke verbanden' en de 
informele sector: de 'zorgzame' of 'verantwoorde
lijke' samenleving. Beide stromingen vinden elkaar 
dan ook uitstekend op wat verenigt: het terugdringen 
van de invloed van de staat. De vanouds etatistisch er 
ingestelde sociaal-democratie is daarmee in het poli
tieke isolement en het ideologisch defensief geraakt. 
Centrum-rechts heeft daarbij, net als in andere West
europese landen, het voordeel van de regeermacht, 
waardoor het de toon van het debat weet te zetten. 
Overzien we de bijdragen van de PvdA aan het verzor
gingsstaatdebat dan kunnen we niet onverdeeld tevre
den zijn. Anders dan in de oppositieperiode in de jaren 
zestig is de partij er niet in geslaagd om het initiatief in 
de huidige maatschappelijke discussie aan zich te trek
ken. De befaamde Paradiso-rede van Den Uyl - ove
rigens meer een aanval op het neo-conservatisme dan 
een herijking van het eigen gedachtengoed - oogste 
veel bewondering, maar ligt al weer zes jaren achter 
ons. Het WBS-rapport van Paul Kalma, De illusie van 
de 'democratische staat' was uitermate nuttig voor zo
ver het de partij heeft afgeholpen van een aantal al te 
onkritische noties omtrent d.e overheid, maar hiervoor 
is nog te weinig in de plaats gekomen. De verzorgings
staat-rapporten, die onder verantwoordelijkheid van 
het partijbestuur zijn verschenen, vermochten weinig 
indruk te maken. Op het moment kan men slechts ho
pen op de drie 'vernieuwingscommissies' die het par
tijbestuur heeft ingesteld. 
Dit voor de PvdA weinig opwekkende beeld behoeft 
overigens een belangrijke correctie, waarvoor tot nog 
toe te weinig aandacht bestaat. Op het gemeentelijke 
en provinciale niveau wijkt de situatie namelijk nogal 
af van de landelijke politiek. Niet alleen draagt de 
PvdA in talloze gemeenten en provincies bestuurlijke 
verantwoordelijkheid, zij weet daarbij ook een sterk 
stempel te zetten op het beleid. In veel gevallen zijn het 
de bestuurders van sociaal-democratische huize die 
voorop lopen bij het ontwikkelen van nieuwe beleids
ideeën, en die tegen de huidige situatie van crisis en 
stagnatie lijken te zijn opgewassen. Een partij die 
doende is zich te heroriënteren op haar gedachtengoed 
zou er goed aan doen zich af te vragen hoe deze erva
ringen op lokaal bestuursniveau voor dit doel kunnen 
worden gekapitaliseerd. 
In dit artikel willen we de mogelijkheden hiertoe nader 
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verkennen. Eerst gaan we in op de intellectuele onder
stroom in het verzorgingsstaatdebat in Nederland. 

Een overbelaste staat? 
Het meest opvallende is wellicht dat het niet de libera
len zijn die de leiding in het debat hebben genomen 
(hoewel men dat gelet op de individualiseringstrend 
had mogen verwachten) maar de christen-democraten. 
Dit is temeer opmerkelijk, omdat zij zich beroepen op 
het hoogst aanvechtbare concept van de zorgzame of 
verantwoordelijke samenleving. Het rapport Werk
loosheid en de crisis in onze samenleving (1983) van 
het Wetenschappelijk Instituut van het CDA dat als 
theoretisch boegbeeld fungeert, moet ook voor kri
tisch lezende CDA-ers buitengewoon teleurstellen. 
Het is een analytisch zwak en empirisch slecht onder
bouwd betoog; het probleemoplossend vermogen van 
de geboden remedies moet dan ook laag worden inge
schat. l Het CDA-concept wordt geacht om, middels 
een 'confrontatiepolitiek' een stille revolutie tot stand 
te brengen in de verhouding tussen staat en burger. 
Het enige tastbare, waarin het tot nog toe heeft gere
sulteerd zijn bezuinigingen op overdrachts- en andere 
collectieve uitgaven. Zolang economische en ideologi
sche motieven hand in hand gaan is er kennelijk voor 
de christen-democraten geen probleem. Of het ook het 
door hen nagestreefde 'sociaal elan' zal opleveren 
moet inmiddels ernstig worden betwijfeld. 
Bij al haar tekortkomingen heeft de CDA-analyse een 
pluspunt: met enig recht worden vraagtekens geplaatst 
bij het vooruitgangsoptimisme dat de opkomst van de 
verzorgingsstaat heeft begeleid. Naast veel positiefs 
heeft deze ook een aantal culturele problemen voort
gebracht, die men kan karakteriseren als de keerzijde 
van de individualisering. Hierover is van PvdA-zijde 
te weinig vernomen. 
Er zit nog een tweede leerzaam aspect aan de beschou
wingen van het CDA. Ze laten zien hoe bepalend dia
gnoses zijn voor de remedies waarop men uitkomt, en 
hoezeer politieke parti-prisen hierbij een rol spelen. 
Over een aantal zaken zijn we het in Nederland in 
grote lijnen wel eens. De financiering van de collec
tieve sector is een groot probleem. Bovendien vertoont 
de besturing ervan grote mankementen: teveel bureau
cratie en centralisme, immobilisme, inflexibiliteit en 
daardoor een te gering bestuurlijk en maatschappelijk 
rendement. Ontzuiling en individualisering hebben de 
maatschappelijke verhoudingen en het sociaal-cultu
reel klimaat ingrijpend gewijzigd, wat andere, zwaar
dere eisen stelt aan het besturen van de samenleving 
dan bijvoorbeeld in de jaren vijftig het geval was. Ver
schillen van inzicht treden aan het licht als we kijken 
naar de diagnose die de diverse politieke stromingen 
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stellen. In navolging van veel verzorgingsstaatlitera
tuur redeneren liberalen en christen-democraten als 
volgt. De staat is overbelast, deels door overtrokken 
pretenties, deels doordat de maatschappij overvraagt. 
De groei van de staatsbemoeienis stuit dan ook op 
grenzen van financiële, sociale en psychische aard . 
Een herziening van de taakverdeling tussen staat en 
maatschappij is dus geboden ten gunste van de laatste. 
Liberalen verwachten daarbij veel van eerherstel voor 
het marktmechanisme en de individuele verantwoor
delijkheid van de burger, de christen-democraten 
wantrouwen juist de nadruk op individualisering en 
willen dat burgers meer verantwoordelijkheid voor el
kaar gaan dragen als substituut voor gegarandeerde 
zorg van staatswege. Van verzorgingsstaat naar ver
zorgingssamenleving. 
Hebben socialisten een alternatief voor de dominante 
diagnose als zou de staat overbelast zijn en daarom te
rug moet treden? In elk geval kan niet zonder meer 
worden ingestemd met de stelling dat de maatschappij 
overvraagt. Zo dit al het geval is geweest, is door de 
bezuinigingen van de afgelopen vijf jaar de franje 
waarachtig wel van de verzorgingsarrangementen ver
wijderd : overbodigheden en wildgroei zijn weggesa
neerd en er wordt inmiddels gesneden in essentiële 
voorzieningen als gezinszorg, ziekenfondspakket en 
huursubsidie. Het probleem is niet een overvragende 
maatschappij maar ligt besloten in de vraag hoe het 
hoofd kan worden geboden aan de groeiende span
ning tussen bescheiden economische armslag en de 
aantoonbaar toenemende behoefte aan collectieve 
voorzieningen. Of het nu om de bestrijding gaat van 
werkloosheid, criminaliteit of woningnood, om de bo
demverontreiniging, de gevolgen van de vergrijzing of 
die van de nieuwe ziekte aids . Het zijn verschijnselen 
die onze samenleving begeleiden en die niet zijn te on
dervangen met bezweringsformules als zorgzame sa
menleving, zomin als het marktmechanisme hier een 
alternatief biedt. Moeilijk valt in te zien hoe er hier een 
weg terug is vanuit de verzorgingsstaat. 
Zijn de grenzen van de staatsinterventie in zicht en is 
de overheid aan het einde van haar Latijn? Ook deze 
veelgehoorde stelling heeft de huidige regeringscoali
tie als geloofsartikel omarmd, om in één moeite door 
de PvdA van onverbeterlijk staatsdirigisme te betich
ten. Dat de PvdA in het verleden haar aandacht wel 
heel sterk op de (centrale) overheid heeft gericht valt 
moeilijk te ontkennen. Haar alle tekortkomingen van 
het overheidsfunctioneren aan te rekenen getuigt ech
ter op zijn zachtst gezegd van een overschatting van de 
invloed van politieke wilsvorming op dit punt (en van 
onderschatting van de rol van andere politieke stro
mingen). De te logge staatsbureaucratie en het teveel 
aan centralisme zijn in de eerste plaats het resultaat 
van combines tussen vierde macht, vijfde macht en de 
sectorspecialisten In het parlement. Er is alle aanlei
ding om hier orde op zaken te stellen en deze combines 
te doorbreken ten gunste van politieke democratie en 
gebruikers . 
Blijkt dit in de praktijk al moeilijk genoeg, de nu gebe
zigde therapie, waarbij de overheid zich als partij een
zijdig terugtrekt, brengt ons nog verder van huis. In de 

eerste plaats omdat een aanzienlijk deel van de bevol
king voor haar materieel welzijn sterk afhankelijk is 
van de overheid, bijvoorbeeld via overdrachtsuitga
ven als huursubsidies . In de tweede plaats omdat onze 
hoogontwikkelde, gecompliceerde en snel verande
rende maatschappij een vitaal overheidsoptreden in 
veel gevallen niet kan missen (vgl. bijvoorbeeld de 
technologische ontwikkeling) . Met de vraagstelling als 
zou de staat aan het einde van zijn Latijn zijn komen 
we dus niet veel verder. Veel zinniger is de vraag hoe 
het bestuurlijk en maatschappelijk rendement van de 
logge en inflexibele overheidsbureaucratie kan wor
den opgevoerd, gelet op de taken die haar onvermijde
lijk wachten. 
Kwaliteitsverbetering is derhalve de eerste eis. De re
sultaten van de regerende coalitie zijn op dit vlak he
laas nog zeer bescheiden. Deregulering vindt mondjes
maat plaats, terwijl van decentralisatie al evenmin veel 
terecht komt. Ook is herhaaldelijk sprake van het te
gendeel, bijvoorbeeld wanneer nieuwe controleme
chanismen worden geïntroduceerd om bezuinigings
doelstellingen te kunnen halen. Ook de bovenmatige 
bezuinigingen op de gemeente financiën kunnen moei
lijk als een bijdrage tot decentralisatie worden be
schouwd. De positie van de lagere overheden is onder 
hef no nonsensebeleid duidelijk verzwakt. En wat 
hangt de Rijksdienst boven het hoofd nu deze een af
slankingsoperatie moet verwerken bij afwezigheid van 
een uitgewerkte bestuurlijke filosofie en een voldra
gen flankerend beleid? 
Dat kwaliteitsverbetering bij de overheid wel degelijk 
mogelijk is wordt inmiddels in steeds meer gemeenten 
aangetoond. Binnen de overheidsorganisaties op lo
kaal niveau voltrekken zich ingrijpende veranderin
gen, die een belofte lijken in te houden. Is het toeval 
dat daarbij vaak PvdA-bestuurders aan zet zijn? Ver
moedelijk niet. Sterker dan anderen weten socialisten 
zich voor de realisering van hun beleid afhankelijk van 
een goed en efficiënt functionerende overheid. Wie, 
zoals het huidige kabinet, de overheid vanuit een 'ne
gatieve grondhouding' tegemoet treedt schept niet de 
goede uitgangspositie, nodig voor veranderingsstrate
gieën, die tot kwaliteitsverbetering kunnen leiden. 
Geen wonder dat in dat klimaat de adviezen van rege
ringscommissaris Tjeenk Willink over de verbetering 
van de Rijksdienst niet konden gedijen. 

Een derde veronderstelling waar socialisten zich niet 
zonder meer achter-scharen luidt dat er een polaire te
genstelling zou bestaan tussen staat en maatschappij. 
Kijken we bijvoorbeeld naar de vervlechting tussen 
overheid en maatschappelijke sectoren die zich op veel 
terreinen aftekent, dan blijkt al dat het construeren 
van zo 'n tegenstelling geen houdbaar uitgangspunt is. 
De tegenstelling berust op een gedateerd staats- en 
maatschappij begrip , volgens welk 'minder staat' auto
matisch tot een vrijere en sterkere maatschappij zou 
leiden. Deze (betwistbare) tegenstelling speelt vooral 
in het CDA-denken een belangrijke rol, in weerwil van 
duidelijke tekenen dat het voorop stellen ervan ave
rechtse gevolgen heeft. In de sociale zekerheid bij
voorbeeld leidt het terugtrekken van de staat (i .c. be-
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zuinigingen) tot meer controle door diezelfde staat op 
de privé-sfeer van uitkeringsgerechtigden. 2 

Een ander kwalijk gevolg van het hameren op de te
genstelling tussen staat en maatschappij is marginali
sering van de overheid. Dat die momenteel op vele 
fronten aan de gang is blijkt bijvoorbeeld uit het sala
risbeleid van de overheid (de positie van de overheid 
ten opzichte van de marktsector is op de arbeidsmarkt 
ernstig verzwakt, met alle gevolgen vandien), uit be
zuinigingen op essentiële voorzieningen en uit de afzij
digheid van het kabinet bij de werkloosheidsbestrij
ding, die vooral tot de verantwoordelijkheid van de 
sociale partners schijnt te worden gerekend. Ook van
uit de achterban van de regeringspartijen wordt al ge
waarschuwd voor de gevolgen van deze tendens. 3 

De relatie tussen staat en maatschappij laat zich niet 
zomaar vatten in een simpele tegenstelling; de patro
nen verlopen veel genuanceerder en complexer. Men 
kan niet eenzijdig beweren dat 'de' staat 'de' maat
schappij koloniseert (en daarom terug moet); van het 
omgekeerde is evengoed sprake. 4 

Lokale innovaties als leereffect 
Tot zover onze kritische kanttekeningen bij diagnoses 
waardoor andere politieke stromingen zich laten lei
den. Welke samenhangende ideeën kan de sociaal-de
mocratie nu bieden bij wijze van alternatief? We zul
len nagaan in hoeverre gemeentelijke innovaties hier 
de weg kunnen wijzen, althans een bijdrage kunnen le
veren. Hoe hebben socialistischè lokale bestuurders, 
waar op landelijk niveau niet kon worden geregeerd, 
de economische crisis en de stagnatie van de verzor
gingsstaat verwerkt? Welke nieuwe wegen zijn inge
slagen ten einde het hoofd te bieden aan zich snel wij
zigende omstandigheden en aan de neo-conservatieve 
kritiek op de verzorgingsstaat? 
Bezien we een aantal gemeentelijke innovaties onder 
het gezichtspunt van het algemene debat over de ver
zorgingsstaat, i.c. de verhouding staat - markt - maat
schappelijk initiatief - informele sector, dan blijkt 
doorgaans geen sprake te zijn van een keuze vóór het 
een en tegen het ander, doch veeleer van innovatieve 
combinaties van de desbetreffende organisatievor
men. Bij onze speurtocht naar wat de PvdA zoal in de 
gemeentelijke etalages heeft staan, tekenden zich een 
aantal trends die van belang kunnen zijn voor de visie 
van de sociaal-democratie op de overheid, op de rol 
van de marktsector en op de individualisering in de 
verzorgingsstaat. 

Visie op de overheid 
In gemeenten - en tot op zekere hoogte ook in pro
vincies - zijn gevestigde socialistische opvattingen 
over zowel de positie als de organisatie van de over
heid onderwerp van heroriëntering. 
Wat de overheidsrol betreft zijn socialistische bestuur
ders onmiskenbaar op zoek naar een nieuwe stijl van 
interventie, onder meer ingegeven door minder goede 
ervaringen met de alomvattende pretenties, die zo 
kenmerkend waren voor het planningsdenken in de ja
ren zestig en (vooral) zeventig. In zijn alomvattend
heid was dit, zo is nu de overheersende opvatting, veel 
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te sterk op procedures gericht en bestuursintern ge
oriënteerd. In het WRR-rapport Planning als onder
neming wordt in dit verband de treffende vergelijking 
gemaakt met de mythologische figuur Prometheus, de 
tragische held die de goden weerstreefde om het mens
dom welvaart en beschaving te brengen. 5 

De Prometheïsche rol die de overheid zichzelf aldus 
toekende heeft weliswaar veel ambtenaren van de 
straat gehouden, maar het maatschappelijk rende
ment is vaak ver beneden de verwachtingen gebleven, 
zeker als we dit afzetten tegen de bestuurskosten. In 
reactie op deze bestuurscentrische benadering 'van 
bovenaf' begint zich een planningsstijl af te tekenen 
waarbij de overheid zichzelf beschouwt als 'onderne
mer' en 'partner' temidden van andere maatschappe
lijke actoren, die eveneens hun inbreng hebben. Ter 
voorkoming van misverstand: er is een essentieel ver
schil tussen deze vorm van planning als 'partnership' 
en de 'overlegdemocratie' , die in de jaren zeventig 
hoogtij vierde. Leidde deze gemakkelijk tot bestuur
lijk immobilisme en het vooruitschuiven van beslissin
gen, bij planning als partnership aarzelt de overheid 
niet om 'haar verantwoordelijkheid te nemen', als im
mobilisme dreigt. 
Het zijn niet alleen harde bestuurlijke praktijkervarin
gen, die nopen tot heroriëntering van het plannings
denken. Ook veranderende maatschappelijke omstan
digheden prikkelen tot nieuwe opvattingen. Kijken we 
bijvoorbeeld naar de situatie in de steden. Deze verke
ren in een ontwikkelingsfase van 'expansie' naar 'be
heer': begrippen als ruimtelijke ordening en stadsver
nieuwing beginnen plaats te maken voor een beheers
concept. 6 Het inzicht wint veld dat de klassieke plan
ningsmachinerie, die de stadsuitbreidingen en het pro
ces van stadsvernieuwing placht te dragen, niet meer 
bruikbaar is bij het beheer van buurten of binnenste
den. Ook hier worden nieuwe werkwijzen ontwikkeld, 
waarbij het bestuur meer optreedt als onderhande
laar, bemiddelaar en partner van bewoners, eigenaren 
en gebruikers dan als regisseur van hogerhand. 
Dit beheersconcept vraagt van bestuurders en ambte
naren andere vaardigheden dan onder het klassieke 
planningsregime. Het komt nu vooral aan op een 
praktische, oplossingsgerichte instelling, bemiddelen, 
slagvaardigheid in het benutten van kansen en het we
ten van de weg in andere dan de politiek-bestuurlijke 
circuits. Met deze innovaties in het planningsdenken 
tekent zich een nieuw type overheidsinterventie af, dat 
ook zijn waarde kan hebben voor de landelijke poli
tiek. 

Inmiddels is het niet alleen de wijze van overheidsin
terventie, waarop de lokale PvdA zich heroriënteert. 
Ook de visie op de overheidsorganisatie ondergaat 
veranderingen die het noteren waard zijn. Met de be
zuinigingsronden als directe aanleiding zijn lokale be
stuurders in de afgelopen jaren de machten achter de 
bureaucratische traagheid, zo kenmerkend voor meni
ge overheidsorganisatie, te lijf gegaan. Een zichzelf 
enigszins respecterende gemeentebestuurder heeft te
genwoordig de handen vol aan organisatie-ontwikke
ling en verbetering van het management. Dit om de 
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overheidsorganisatie produktiever , efficiënter en 
cliëntvriendelijker te maken. De praktijk leert inmid
dels dat hiermee goede resultaten zijn te bereiken. 
De van Rijkswege opgelegde bezuinigingen (voor de 
gemeenten overigens disproportioneel groot) mochten 
als katalysator werken bij dit veranderingsproces, 
voor socialistische bestuurders stond er meer op het 
spel. Meer en meer werd in PvdA-kring onderkend dat 
kwaliteits- en rendementsverbetering dwingende voor
waarden zijn voor het behoud van een politiek draag
vlak voor de collectieve sector. Bij die kwaliteitsverbe
tering gaat het wel om heel wat meer dan de simpele in
troductie van wat management-technieken. Het ver
onderstelt een diepgaand veranderingsproces, name
lijk de overgang van een bureaucratische, 
'Weberiaanse' cultuur naar een managementcultuur. 
(Waarbij overigens niet zonder meer de methoden en 
technieken van het bedrijfsleven kunnen worden over
genomen: de specifieke positie en verantwoordelijk
heid van de overheid stelt hieraan immers grenzen.) 
Kenmerken van zo'n managementcultuur zijn onder 
meer flexibiliteit, decentralisatie en delegatie van ver
antwoordelijkheid naar 'de werkvloer ' . Dit veron
derstelt niet alleen nieuwe organisatiepatronen en 
werkwijzen, maar ook en vooral nieuwe vaardigheden 
voor bestuurders en ambtenaren. 
Dit inzicht, door bestuurders op het micro-niveau op
gedaan zou voor de PvdA ook gevolgen moeten heb
ben op het macro-niveau. Flexibilisering en decentra
lisatie ('naar de werkvloer') zouden consequent als or
ganisatieprincipes voor de hele bestuurlijke opbouw 
moeten gelden. Want zoveel is wel duidelijk: voort
gaan op de oude weg kan niet meer. De toenemende 
complexiteit van problemen en de snelheid waarmee 
de omgeving verandert vergen een gedaanteverande
ring van de overheidsorganisatie, wil deze niet hope
loos achter de ontwikkelingen aanlopen. Vast staat 
ook dat zo'n transformatieproces bij de gemeentelijke 
overheid (die nu eenmaal direct met haar 'output' 
wordt geconfronteerd) betere kansen heeft dan op het 
centrale niveau. 

Visie op de markt 
De gemeentelijke bestuurspraktijk van de laatste jaren 
geeft ook innovatieve combinaties van overheid en 
markt te zien. Het meest in het oog springt daarbij het 
verschijnsel 'public - private - partnership' (PPP): ge
meenschappelijke projecten van overheid en particu
liere investeerders, waarbij beide partijen hun eigen 
doelstellingen hebben, hun specifieke bijdrage leveren 
(kapitaal, know-how), en waarbij de risico's, kosten 
en opbrengsten naar evenredigheid zijn verdeeld. De 
nieuwe samenwerkingsvorm wordt onder andere be
proefd bij stedelijke vernieuwing (met als bekendste 
voorbeeld de NV Zeedijk te Amsterdam), maar ook de 
Schiphol-joint-venture, waarin behalve de luchthaven 
zelf ook de provincie Noord-Holland en de gemeenten 
Haarlemmermeer en Amsterdam deelnemen, en het 
automatiseringsproject SAR in de Rotterdamse haven 
voldoen aan de definitie. 
Nu kan men deze ontwikkeling natuurlijk cynisch be
oordelen: de gemeenten zitten slecht bij kas en zijn 

daarom steeds meer op particuliere investeerders aan
gewezen. En ook de slechte economische situaties 
dwingt burgemeesters tot 'bedrijfsvriendelijk' gedrag. 
Anders dan tien jaar geleden wordt nu de (rode) loper 
uitgelegd voor de beleggers. 'PPP als armoede-con
cept'.' Genoemde overwegingen spelen ongetwijfeld 
een rol. Maar de cynische interpretatie gaat voorbij 
aan een potentieel vernieuwend element, dat achter de 
PPP-aanpak schuil gaat. 
Terugblikkend kunnen we namelijk vaststellen, dat in 
de jaren zeventig de lokale overheid en het bedrijfsle
ven nogal langs elkaar heen werkten, en niet zelden 
zelfs tegen elkaar in. Ten dele als reactie op de jaren 
vijftig en zestig, toen de politiek een vrij zwakke rol 
speelde op lokaal niveau, liet de overheid zich voorna
melijk leiden door ideaalbeelden, die vanuit de poli
tiek of de ambtelijke bureaucratie werden ontwikkeld. 
Voor constructieve ideeën uit de samenleving toonden 
de politici zich heel wat minder ontvankelijk. Het wa
ren de hoogtijdagen van de planning en van het 'pri
maat van de politiek'. 
Intussen zit de overheid niet alleen slecht bij kas, ook 
is het inzicht doorgebroken dat voor de sturing van 
complexe en dynamische processen in onze steden 
nieuwe vormen van samenwerking geboden zijn. Ook 
voor particuliere investeerders is de stedelijke omge
ving vaak te complex en te riskant om zonder mede
werking van de overheid tot initiatieven te komen. 
Beiden zien zich dus genoodzaakt gezamenlijke doe
len na te streven en gezamenlijk middelen bijeen te 
brengen. Dergelijke projecten zijn doorgaans niet ge
richt op uitbreiding, groei en nieuwe ruimteconsump
tie, maar op hergebruik, herinrichting en herstructu
rering van bestaande gebieden. 
In de nieuwe samenwerkingsvorm brengen beide part
ners hun sterke punten in. De overheid: concept, plan
nen, spelregels, bestuurlijke know how, subsidies, 
vergunningen. Het bedrijfsleven: kapitaal, specifieke 
know how (technologie, markt), organisatie. Intussen 
zou de PvdA er veel aan gelegen moeten zijn om zo 
mogelijk ook andere groeperingen bij projecten te be
trekken, met name onderwijsinstellingen (research en 
development, innovatie) en gebruikers/belangheb
benden, die voor creativiteit en een maatschappelijk 
draagvlak kunnen zorgen. 
Aldus kan een vermaatschappelijking van het plan
proces worden gerealiseerd. Eerste ervaringen leren 
inmiddels, dat de aanpak-gericht-op-samenwerking 
zijn uitwerking niet mist op deelnemende partijen. De 
overheid kan zich een scherp politiserende opstelling 
niet veroorloven, het bedrijfsleven van zijn kant be
toont zich 'omgevingsbewuster' dan voorheen. 
Op deze wijze beginnen socialistische bestuurders hun 
positie jegens de marktsector opnieuw te bepalen. Een 
tweede voorbeeld van 'herontdekking van de markt
sector' (en vice versa!) gaat zich mogelijk voltrekken 
in het kunstbeleid, of preciezer: het beeldende kunst
beleid in het 'post-BKR-tijdperk'. Veel stadsbesturen 
breken zich momenteel het hoofd hoe de lokale beel
dende kunst(enaars) te ondersteunen nu de Beeldende 
Kunstenaarsregeling is verdwenen. Sommigen volhar
den daarbij zo goed en zo kwaad als mogelijk in voort-
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zetting van het overheidsmecenaat door met de vrijko
mende BKR-middelen, potjes die via de Bijstandswet 
eventueel kunnen worden aangesproken en dergelijke 
beeldende kunstenaars te ondersteunen. 
Bij gebrek aan middelen zet deze aanpak echter weinig 
zoden aan de dijk. Vandaar dat we in een aantal steden 
(Den Haag en Rotterdam bijvoorbeeld) aanzetten zien 
voor een principieel andere aanpak, waarbij de vraag 
centraal staat hoe de voor kunstenaars niet goed func
tionerende vrije kunstmarkt beter kan functioneren. 
Marktbeïnvloeding en marktverruiming zijn hier de 
parolen; mogelijkheden voor beleid zijn bijvoorbeeld 
het oprichten van centra voor hedendaagse kunst of 
het concentreren van galerieën in bepaalde straten. 8 

Voorbeelden als de hier aangehaalde leren dat er alle 
aanleiding voor socialisten is om hun positie jegens de 
marktsector ten principale opnieuw te bepalen, in het 
besef dat de maatschappelijke ontwikkeling en de com
plexiteit van veel problemen weinig keus laten; maar 
ook in de wetenschap, dat hier belangrijke kansen lig
gen voor een partij met een zelfbewust bestuurlijk ka
der (resultaat van een lange traditie, die teruggaat tot 
Wibaut), en die iets te bieden heeft aan het bedrijfsle
ven (dat het op zijn beurt ook niet alleen af kan). 
We voegen hier nog een kanttekening van meer theo
retische aard aan toe. Het verschijnsel 'markt', toch 
het meest wezenlijke ordeningsmechanisme in onze 
maatschappij, blijkt nauwelijks een plaats te hebben 
in het sociaal-democratische gedachtengoed. Sinds 
nationalisatie-eisen (terecht) niet meer voorkomen in 
de politieke catalogus van de PvdA en een volledig ge
plande economie evenmin tot de socialistische idealen 
wordt gerekend, moet eigenlijk worden gesproken van 
een theoretische leemte. In feite heeft de PvdA (en met 
haar vele zusterpartijen) verzuimd om de volledige 
consequenties te trekken uit het verschrikkelijk falen 
van het 'reëel existerende socialisme' in Midden- en 
Oost-Europa. Dit heeft immers niet alleen de burger
lijke vrijheden uitgeschakeld (in haar protest hierte
gen is de sociaal-democratie overigens altijd heel dui
delijk geweest), maar ook het marktmechanisme (met 
alle ellendige economische gevolgen voor de bevolking 
vandien). 
De PvdA zou er haar voordeel mee doen indien met 
zoveel woorden erkend werd dat de markt niet louter 
het kwade belichaamt, maar dat ook een positieve 
doctrine denkbaar is. Naast dubieuze eigenschappen, 
die leiden tot uitbuiting, ongelijkheid of roofbouw op 
mens en omgeving, zitten er aan het marktmechanis
me ook zeer positieve kanten: 't levert welvaart op, be
vordert 't initiatief en omzeilt bureaucratie. De markt 
moet dus niet bestreden of genegeerd worden. Markt
ordening, marktbeïnvloeding en partnership dienen 
de politieke agenda van de sociaal-democratie te bepa
len. Aanzetten op gemeentelijk niveau laten zien dat 
hier perspectieven liggen. Sterker: de PvdA beschikt 
als een zelfbewuste bestuurspartij over een aantal 
troeven. Laat zij deze uitdaging ook in de nationale 
politiek aangaan opdat zij kan laten zien dat een ver
antwoord en sociaal beheer van de economie bij haar 
in betere handen is dan bij de conservatieven. 
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Visie op de individualisering 
Wil de sociaal-democratie de uitdaging van het neo
conservatisme overtuigend beantwoorden dan zal zij 
zich ook een oordeel moeten vormen over het feno
meen individualisering. Het CDA heeft hierover klare 
wijn geschonken. In recente rapporten hebben de 
christen-democraten de geïndividualiseerde levensstijl 
van de burger in de verzorgingsstaat de wacht aange
zegd. Die burger zou ten prooi gevallen zijn aan een 
'onverantwoordelijke' levenshouding, gericht op zelf
ontplooiing en zelfexpressie. De burgers moeten weer 
tot een verantwoordelijke of zorgzame houding wor
den gebracht - desnoods door een confrontatiepoli
tiek, lees: de afschaffing van collectieve verzorgings
arrangementen - zodat zij weer voor elkaar gaan zor
gen. Trefwoorden zijn hier gespreide verantwoorde
lijkheid, zelfzorg, mantelzorg, burenhulp en vrijwilli
gerswerk. 
Op deze analyse valt, wij herhalen het, zeer veel af te 
dingen, zo goed als veel empirisch materiaal pleit tegen 
de aangeprezen remedies (die in de CDA-rapporten 
dan ook in het geheel niet praktisch zijn onderbouwd). 
Niettemin heeft het CDA zich met zijn recente stelling
name contra de verzorgingsstaat een politiek voordeel 
verschaft. De ideologie die het uitdraagt levert een 
rechtvaardiging voor de bezuinigingen die het kabi
net-Lubbers doorvoert. Bovendien weten de chris
ten-democraten met hun cultuurkritiek de schijn te 
wekken een antwoord te hebben op een niet te onder
schatten probleem in de verzorgingsstaat, te karakte
riseren als de keerzijde van individualisering en frag
inentering. 
Zeker, de burger in de verzorgingsstaat heeft dankzij 
het proces van individualisering dwangmatige rolpa
tronen van zich af weten te schudden en ongekende 
ontwikkelings- en ontplooiingskansen gekregen. In 
die zin kan het proces als bevrijding worden verwel
komd. Als emancipatiepartij heeft de PvdA het ook 
altijd warm ondersteund. Veel minder aandacht heeft 
de partij tot nog toe echter besteed aan de keerzijde 
van dit geluk. Met het verdwijnen van 'sociale clus
ters' in de samenleving zijn tal van 'bevrijde' burgers 
ook hun steunpunten in hun directe omgeving kwijt
geraakt. Er is een aanzienlijke groep burgers in onze 
maatschappij die moeite heeft om 'tegen het décor van 
onafhankelijkheid en zelfstandigheid een eigen weg en 
een eigen identiteit te vinden'.9 In de geestelijke ge
zondheidszorg duidt men deze groepen aan als 'risico
groepen', mensen met een verhoogde kans op psycho
sociale of psychiatrische problemen. Onderzoek leert 
dat deze groep snel groeiende is. De ontzuilde en be
vrijde burger blijkt soms uiterst kwetsbaar. De staat 
schiet hem weliswaar te hulp met zorgarrangementen, 
maar deze zijn naar hun aard niet berekend op zijn 
probleem. 
Het cultuurprobleem van de verzorgingsstaat kent 
nog een tweede dimensie. Allerlei vormen van maat
schappelijk initiatief zijn, als uitvloeisel van het ga
rantiekarakter van de verzorgingsstaat, geleidelijk on
derwerp geworden van staats financiering en profes
sionalisering. De voordelen van deze ontwikkeling 
zijn evident: garanties voor gebruikers, continuïteit, 



kwaliteit. Dit geldt evenwel ook voor de schaduw
zijde: de mogelijkheden voor burgers om zelf inhoud 
aan het maatschappelijk en individueel welzijn te ge
ven, de aangrijpingspunten tot het betonen van 'bur
gerlijke solidariteit', zijn sterk verminderd . 

Dit cultuurprobleem in de verzorgingsstaat toeschrij
ven aan 'kwartair levensgevoel' (een term uit het 
CDA-vocabulaire) is op zijn zachtst gezegd unfair. 
Attitude-onderzoek leert trouwens dat het met de be
reidheid tot solidariteit en verantwoordelijk gedrag 
nogal meevalt. Zo leidt het Sociaal en Cultureel Plan
bureau uit longitudinaal onderzoek af, dat de neiging 
onder burgers om voor hun problemen primair een 
oplossing in eigen kring na te streven, alvorens een be
roep te doen op een 'instantie' , in de afgelopen dertig 
jaar niet verminderd is, maar juist toegenomen (So
ciaal en Cultureel Rapport 1984). Ook aan de burger 
in de verzorgingsstaat is niets menselijks vreemd! 
Het antwoord van de PvdA moet dan ook niet bestaan 
in het kunstmatig opleggen van zorgzaamheid, maar 
in het scheppen van de voorwaarden waardoor maat
schappelijk initiatief als uiting van solidariteit weer 
kansen krijgt. Als beleidsantwoord op de problemen 
die zijn aangeduid als de keerzijde van de individuali
sering, moet de PvdA een programma ontwikkelen ge
richt op herstel van sociale steunpunten, sociale sa
menhangen en sociale structuren. Ook hier kunnen de 
lokale overheden een belangrijke vernieuwende rol 
spelen, daar zij beter dan andere overheden in staat 
zijn om een dergelijk beleid gestalte te geven. Een op
vatting die steun vindt in een recente publikatie van 
het Sociaal en Cultureel Planbureau, waarin de ver
wachting wordt uitgesproken dat gemeenten 'zich ge
makkelijker dan andere bestuurslagen ( .. .) bewegen 
in het nieuwe maatschappelijke krachtenveld. Op deze 
wijze kunnen zij zich profileren als bemiddelende en 
vernieuwende politieke eenheid'. 10 

Langs politieke weg kan niet meer worden gedaan dan 
het scheppen van voorwaarden. Maatschappelijke in
stellingen en burgers zullen verder aan dit 'sociaal 
elan' inhoud moeten geven. Hulpverlening en wel
zijnswerk kunnen daarbij een zinnige rol spelen, mits 
zij de zorg- en dienstverleningscultuur niet nog verder 
individualiseren. Club- en buurthuiswerk, nu in het 
verdomhoekje, verdient zo bezien juist steun. Kinder
opvang in de buurt verdient hoge prioriteit, daar dit 
zowel de cohesie van gezinnen ten goede kan komen 
als alleenstaande ouders uit het insolement kan halen. 
Het programma is overigens niet alleen een zaak van 
de 'zachte' sector. Absolute prioriteit voor de werkge
legenheid voor langdurig werklozen vormt een grotere 
bijdrage tot sociale integratie dan vele welzijnsmaatre
gelen. Hetzelfde geldt voor het hebben van een vol
doende inkomen en van huisvesting. Stadsvernieu
wing hoort eveneens in het rijtje van 'harde' voor
waarden thuis. Volkshuisvesting dient meer mogelijk
heden tot gemeenschappelijk wonen en dergelijke te 
bieden. 
Moeilijkheden voor burgers tot het dragen van mede
verantwoordelijkheid kunnen worden vergroot, bij
voorbeeld bij het beheer van collectieve voorzienin-

- - -- ---- - - ---- --------. 

gen, van woning en woonomgeving. Woningcorpora
ties dienen in dit verband ook te worden aangesproken 
op hun verantwoordelijkheid. Organisaties van maat
schappelijk initiatief dienen door de lokale overheid 
voor vol te worden aangezien. Beide streven, zo stellen 
we ons voor een onderlinge verstandhouding na die 
zich laat typeren door de term 'gedeelde verantwoor
delijkheid' . 'De boel bij elkaar houden', zo karakteri
seerde J .M. den Uyl een aantal jaren geleden de taak 
van de sociaal-democratie. PvdA-voorzitter Mar
janne Sint heeft inmiddels een pleidooi gehouden voor 
een 'sociale cultuur' . 11 Met beide termen wordt tref
fend aangeduid wat met het hierboven aangeduide 
programma van sociale integratie wordt beoogd. 
Met deze oriëntering kan het CDA van repliek worden 
gediend. Anderzijds biedt de gedeelde zorg over de 
keerzijde van de individualisering een goede basis 
voor een dialoog. Want daar kunnen we in dit land 
van minderheden nu eenmaal niet buiten, willen poli
tieke ideeën in de praktijk ook ergens toe leiden. 

Noten 
1. Voor een uitvoerige bespreking van recente CDA-be

schouwingen over de 'zorgzame samenleving' kan wor
den verwezen naar: Paul Scheffer, 'De ontzuilde burger 
als moreel probleem', Socialisme en Democratie, april 
1987, p. 122 e.v . 

2. In : Thom Koot, Nina Stegerhoek, Zorgzame samenle
lIing tussen recht en ruil, Harmonisatieraad Welzijnsbe
leid, 1986. 

3. Recent nog is bijvoorbeeld fel gefulmineerd tegen de 
voortdurende marginalisering van de overheidsrol in het 
huidige kabinetsbeleid door prominente VVD-leden als 
1. van Aartsen, secretaris-generaal van het ministerie 
van Binnenlandse Zaken en oud-directeur van de libe
rale Teldersstichting, en door 1. Drijber, voorzitter van 
de VNG en burgemeester van Arnhem. 

4. Een verdienstelijke poging om het complexe relatiepa
troon bloot te leggen doen I.M.A.M. Pröpper en P. Tij
mes in: 'Een nieuwe belichting van staat en maatschap
pij', Beleid en maatschappij, november-december 1986, 
p.287e.v . 

5. P. den Hoed, W.G.M. Salet, H. van der Sluijs, Planning 
als onderneming, Den Haag, WRR, 1983 . 

6. Zie voor een uiteenzetting over het stedelijk beheer: Max 
van den Berg, Henk Pol en Yap Hong Seng, 'De toe
komst van de stad moet terug op de politieke agenda', 
Socialisme en Democratie, mei 1986, p. 146 e.v. 

7. Een illustratie van 'PPP als armoedeconcept' leveren 
bijvoorbeeld de rapporten Oele/ LeBlanc over de moge
lijke inschakeling van particuliere beleggers bij publieke 
investeringen, in opdracht van de werkgeversorganisa
ties vervaardigd. 

8. Zie ook: Roei Mulder, 'Creatief kunstbeleid lagere over
heden in post-BKR-tijdperk nog erg onzeker', Binnen
lands Bestuur, 10 juli 1987, p. 15 . 

9. Zie ook: los van der Lans, 'De achterkant van de mo
derne onafhankelijkheid', Tijdschrift voor de Sociale 
Sector, juni/juli 1987, p. 3 e. v. 

10. In: Gemeente, burger, klant, Sociaal en Cultureel Plan
bureau, Den Haag, 1987. 

11. De PvdA-voorzitter introduceerde deze term in een le
zing, gehouden ter gelegenheid van het tienjarig bestaan 
van de Harmonisatieraad Welzijnsbeleid (mei 1987). 
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Van vervangende nieuwbouw naar 
woningverbetering - en weer terug? 

De jaren zestig mogen zich de laatste tijd in een her
nieuwde belangstelling verheugen. Een belangstelling 
die niet beperkt lijkt te blijven tot de muziek uit die 
tijd. Ook de beleidsmakers in de volkshuisvesting 
gaan terug in de tijd als we kijken naar de hernieuwde 
belangstelling voor de afweging woningverbetering 
versus sloop/vervangende nieuwbouw. Van verschil
lende kanten komen pleidooien om de bijna vanzelf
sprekende keuze voor woningverbetering kritisch te 
benaderen. Met het oog op de verhuurbaarheid en 
woon kwaliteit op lange termijn dient, zo zullen we in 
onderstaand artikel betogen, sloop en vervangende 
nieuwbouw een passende plaats te krijgen in het voor
raadbeleid. 

De afgelopen tien tot vijftien jaar heeft het verbeteren 
van woningen een centrale plaats ingenomen binnen 
het landelijke en gemeentelijke stadsvernieuwingsbe
leid . Sloop en vervangende nieuwbouw raakten uit de 
gratie als instrument van stadsvernieuwing. On
derstaande tabel geeft hier een illustratie van. 

Tabel: Onttrekkingen aan de woningvoorraad 

jaar 

1960 4825 
1965 8023 
1970 9341 
1975 7701 
1980 6700 
1985 4634 
1986 6469 

Ontleend aan: Maandstatistiek Bouw (CBS) 

Deze keuze voor woningverbetering en tegen sloop/ 
vervangende nieuwbouw is in sterke mate bepaald 
door de wet- en regelgeving. Zo konden woningcorpo
raties en gemeentelijke woningbedrijven op basis van 
deze wet- en regelgeving kostendekkend hun vooroor
logs woningbezit verbeteren. Ook de bewoners gaven 
de voorkeur aan woningverbeteringsplannen omdat 
de huren na woningverbetering lager uitkwamen dan 
de huren van nieuwbouwwoningen. 
Het beheer en de verbetering van de bestaande wo
ningvoorraad zullen ook in de komende jaren centraal 
blijven staan in het overheidsbeleid. Coördinerend 
Minister voor het bouwbeleid, Nijpels hield recente
lijk de aanwezigen op een congres van het Algemeen 
Verbond Bouwbedrijf (AVBB) voor dat het Rijk zich 
in de komende jaren meer gaat richten op woningver
betering: 'Het marktconforme denken van de over 
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heid manifesteert zich in tegenovergestelde richting in 
de sfeer van groot-onderhoud en woningverbetering. 
Juist in die sector zal de overheid zich meer gaan bewe
gen. De grote achterstand die onlangs is vastgesteld in 
de onderhoudstoestand van onze woningvoorraad, 
geeft daar ook alle aanleiding toe'. 1 

De coördinerend bouwminister lijkt afgaande op de 
behoefteramingen stadsvernieuwing voor de periode 
1986-1990 op zijn wenken te worden bediend. Daaruit 
blijkt namelijk dat het aandeel uit het stadsvernieu
wingsfonds voor sloop en verwerving afneemt, zowel 
in absolute zin (van 408 miljoen gulden in 1985 naar 
296 miljoen in 1990) als in relatieve zin (van vijftig 
procent naar 35 procent van de uitgaven). De woning
verbetering en aanpassing van bestaande panden ne
men in aantal absoluut toe. In bijna alle categorieën 
die in de behoefteraming worden onderscheiden, 
wordt hieraan eenzelfde prioriteit toegekend. 2 

Een belangrijke stimulans voor de keuze ten gunste 
van renovatie gaat, zoals gezegd, uit van de regelge
ving. Gemeenten, corporaties en bewoners laten zich 
vooral leiden door financiële aspecten op korte ter
miJn bij de keuze tussen woningverbetering en sloop/ 
vervangende nieuwbouw. Zo is de laatste jaren op 
grote schaal groot-onderhoud gepleegd ten koste van 
woningverbetering. Dit vloeide rechtstreeks voort uit 
het feit dat groot-onderhoud kan worden uitgevoerd 
zonder huurverhoging voor de huurders . Eenzelfde si
tuatie doet zich voor bij de keuze tussen woningverbe
tering en vervangende nieuwbouw. Ook hier pakt de 
keuze voor het laatste ongunstiger uit voor woning
corporatie en bewoners . Met de op 1 januari 1987 in 
werking getreden regeling voor de verbetering van 
huurwoningen - de Regeling Geldelijke Steun Voor
zieningen Huurwoningen - is in deze situatie geen 
fundamentele wijziging aangebracht. 
Deze voorkeur voor groot-onderhoud en woningver
betering boven vervangende nieuwbouw wordt door 
steeds meer partijen in twijfel getrokken. Zowel op lo
kaal als landelijk niveau bepleiten partijen als bouw
bedrijven, gemeenten en woningcorporaties meer aan
dacht voor sloop en vervangende nieuwbouw. Daarbij 
richt de aandacht zich met name op de naoorlogse wo
ningvoorraad waar men vreest dat het opknappen van 
slecht verhuurbare complexen het gooien van goed 
geld naar kwaad geld betekent. 
Hieronder zullen wij een overzicht geven van de stand
punten van partijen als gemeenten, woningcorpora
ties en bouwbedrijven als het gaat om de keuze tussen 
woningverbetering en vervangende nieuwbouw. Aan
gegeven zal worden dat deze keuze vooral vanuit het 
perspectief van de verhuurbaarheid op langere termijn 
en stedelijke vernieuwing benaderd dient te worden. 
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Sloop en vervangende nieuwbouw uit de taboesfeer? 
Zowel op het lokale als landelijke niveau gaan stem
men op om het thema sloop en vervangende nieuw
bouw uit de taboesfeer te halen. De Samenwerkende 
Nijmeegse Woningcorporaties (SNW) bijvoorbeeld, 
pleitten onlangs voor meer sloop en nieuwbouw. In 
een reactie op het gemeentelijk woningmarktonder
zoek stelden de woningcorporaties dat het taboe dat 
rust op de sloop van de woningen doorbroken moet 
worden. Het opknappen van slechte panden - aldus 
de SNW - is financieel nauwelijks nog verantwoord. 
Bovendien kan nieuwbouw een belangrijke bijdrage 
leveren aan de opbouwen leefbaarheid van oudere 
buurten. 
Ook op gemeentelijk niveau gaan stemmen op om 
meer in termen van vervangende nieuwbouw te den
ken. De Haagse wethouder van stadsvernieuwing, 
Duivesteijn gaf onlangs te kennen dat sloop en vervan
gende nieuwbouw in stadsvernieuwingswijken meer 
aandacht verdienen. Aanleiding voor zijn uitspraak 
was de klacht van bewoners dat hun woningen, on
danks de woningverbetering, nog steeds flinke gebre
ken vertonen. In hoeverre deze woorden in daden wor
den omgezet, laat zich raden als bedacht wordt dat de 
Haagse gemeenteraad onlangs nog gekozen heeft voor 
de renovatie van flats in de Haagse wijk Morgenstond, 
die bouwtechnisch - betonrot - in een zeer slechte 
staat verkeerden. Gekoppeld aan de afnemende inte
resse voor wonen in hoogbouwcomplexen had de 
keuze voor sloop dan ook de voorkeur van de betrok
ken woningcorporatie. 
Op het landelijke niveau heeft een tweetal partijen, de 
Nationale Woningraad en Progresbouw (een vereni
ging voor grote bouwbedrijven) bepleit dat sloop en 
vervangende nieuwbouw een bespreekbaar alternatief 
worden. Op beide standpunten wordt in het navol
gende dieper ingegaan. 
Een serieuze bestudering van sloop en vervangende 
nieuwbouw vindt volgens de Nationale Woningraad 
niet alleen zijn grond in de slechte bouwtechnische 
kwaliteit van woningen. Steeds meer dringt deze keuze 
zich ook op vanwege de slechte woontechnische kwali
teit van de woningen in met name de naoorloogse wo
ningvoorraad. Onder de woontechnische kwaliteit 
wordt dan bijvoorbeeld gedoeld op de woningindeling 
of de verhouding tussen de kwaliteit en (huur)prijs van 
de woning. De huurder heeft het gevoel dat hij ergens 
anders meer waar voor zijn geld kan krijgen en ver
trekt. Bouwtechnisch kunnen deze woningen nog in 
goede staat zijn maar ze zijn door de woningcorpora
tie nauwelijks meer rendabel te exploiteren. 3 

Om tot een serieuzere afweging tussen vervangende 
nieuwbouw en woningverbetering te komen bepleit de 
NWR dat het Rijksbeleid met betrekking tot de volks
huisvesting ook duidelijk sloop als beleidsalternatief 
aan de orde stelt. 

Dat Progresbouw - de Vereniging voor Industriële 
Woning- en Utiliteitsbouw - pleit voor heroverwe
ging van het gevoerde beleid ten gunste van woning
verbetering hoeft niemand te verbazen. Dit laat echter 
onverlet dat de door Progresbouw aangedragen argu-

menten voor vervangende nieuwbouw serieus geno
men worden. Alvorens op het pleidooi van Progres
bouw in te gaan, wordt kort aandacht besteed aan de 
uitkomsten van een onder haar hoede uitgevoerd on
derzoek naar het afwegingsproces tussen woningver
betering en/ ofvervangende nieuwbouw. In dit onder
zoek stond de vraag centraal in hoeverre technische, 
ruimtelijke en financiële aspecten aan bod komen in 
dit afwegingsproces. 
Ten behoeve van het onderzoek 'Renovatie of Nieuw
bouw?'4 is een vijftal voor- en naoorlogse projecten 
onderzocht waarin een keuze gemaakt moest worden 
tussen woningverbetering of vervangende nieuw
bouw. De volgende conclusies kunnen uit dit onder
zoek worden getrokken: 
- de gerealiseerde bouw- en woon technische kwali
teitsniveau's binnen renovatie- en nieuwbouwprojec
ten blijken elkaar niet veel te ontlopen; 
- het ruimtelijke aspect krijgt vaak onvoldoende aan
dacht in het afwegingsproces. Een goed woon- en leef
milieu bestaat, naast de woningen, ook uit een goede 
woonomgeving en een kwalitatief hoog voorzienin
genniveau. Binnen deze projecten wordt te weinig ge
let op de onderlinge relatie tussen de woningen en het 
leefmilieu; 
- de financiële afweging wordt vooral bepaald door 
de elementen financiering en woonlasten. Opvallend 
afwezig in de overwegingen van de verhuurder is het 
langetermijnperspectief. Nauwelijks wordt gedacht in 
termen van verhuurbaarheid (wat is de vraag naar dit 
type woningen tegen deze prijs?) en exploitatiemoge
lijkheden op langere termijn. 
Op basis van deze constateringen komt men tot de vol
gende slotsom: 'Uit de studie blijkt dat daar waar men 
van plan is de woning ingrijpend te verbeteren of te 
slopen ten behoeve van nieuwbouw een integrale af
weging van deze (technische, ruimtelijk en financiële, 
js/ rb) aspecten als regel niet wordt gemaakt. Uit de 
diskussies blijkt dat de financiële uitkomst bepalend 
is, waarbij de te hanteren regelgeving randvoorwaarde 
is. De woningverbeteringsregeling en het woningwaar
deringsstelsel zijn sterk bepalend voor de uitkomst, 
vooral als gemeenten en verhuurders geen mogelijk
heid hebben kosten af te wentelen of door te schuiven 
naar andere sektoren. Aangezien de huurprijs als re
sultante van de rekensom zeer bepalend is voor de me
dewerking van de bewoners en de huur na woningver
betering meestal gunstiger uitvalt dan bij vervangende 
nieuwbouw, is verbetering als regel favoriet. Op die 
plaatsen waar de rekensom goed gemaakt wordt en 
naast de kale huur ook de overige woonlasten worden 
meegenomen, ziet het totaal er vaak anders uit'. 
Progresbouw komt op basis van dit onderzoek tot de 
volgende aanbevelingen. Bij de afweging tussen ver
vangende nieuwbouw en woningverbetering moet een 
reële kostenvergelijking worden gemaakt met het oog 
op de investering en de exploitatie. Zo verwijst men 
naar het gegeven dat de onderhoudskosten na renova
tie tot twee en een half maal zo hoog zijn in vergelij
king met vervangende nieuwbouw. Daarnaast dient 
het Rijk de keuze tussen renovatie of vervangende 
nieuwbouw niet te sturen vanuit de subsidieregeling 
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en/ of huurstelling . Daarom bepleit Progresbouw een 
gelijkschakeling van de hoogniveau renovatie- en ver
vangende nieuwbouwregeling. Ten slotte is Progres
bouw van mening dat vervangende nieuwbouw moet 
worden geprefereerd boven woningverbetering met 
het oog op de verhuurbaarheid op langere termijn. 

De verhuurbaarheid op langere termijn als toetssteen 
Het is duidelijk dat de keuze tussen woningverbetering 
of vervangende nieuwbouw afhankelijk dient te zijn 
van de lokale situatie. Ontwikkelingen op de woning
markt - verhuisbewegingen, woningvraag, concurre
rend woningaanbod - kunnen hierbij richtinggevend 
zijn. 
In het huidige afwegingsproces tussen vervangende 
nieuwbouw of renovatie vormen de woonlasten voor 
de huurder de beslissende factor. De vraag begint zich 
steeds meer op te dringen in hoeverre deze keuze voor 
de positie van de huurder op termijn nadelig uitwerkt 
op de corporatie en tot hoge maatschappelijke kosten 
leidt. Dreigt niet het gevaar dat op lange termijn aan
zienlijke maatschappelijke kosten moeten worden ge
maakt omdat deze woningen moeilijk verhuurbaar 
blijken zelfs na verbetering? 
Ook de Nationale Woningraad wijst hierop in haar be
schouwing over sloop en de naoorlogse woningvoor
raad: 'Woningcorporaties en gemeenten worden in 
toenemende mate voor de vraag gesteld welke oplos
sing moet worden gekozen voor de aanpak van de pro
blemen met deze relatief jonge woningen: niets doen, 
verbeteren of slopen. Bij deze afweging zou het laatste 
alternatief vaker serieuze aandacht moeten krijgen. In 
de praktijk blijkt namelijk dat op sloop van naoor
loogse woningen een taboe rust, ook als de verhuur
baarheid of de kwaliteit slecht is. 'l 
Het verdient dan ook aanbeveling om in het afwe
gingsproces tussen vervangende nieuwbouw en wo
ningverbetering het aspect van de verhuurbaarheid 
centraal te stellen. Zeker als de aandacht in de ko
mende jaren verlegd wordt naar de naoorlogse wijken, 
neemt het belang van de betaaibaarheid af ten gunste 
van de verhuurbaarheidsoverwegingen ten aanzien 
van deze woningen. Het verwaarlozen van de verhuur
baarheidsproblematiek in dit afwegingsproces bete
kent dat vroeger of later de individuele belastingbeta
ler opdraait voor de kortzichtigheid van vandaag. 

Stedelijke vernieuwing als toetssteen 
Stadsvernieuwing moet stedelijke vernieuwing zijn. 
Deze les wordt momenteel in de meeste gemeenten ge
trokken uit de ervaringen met twintig jaar stadsver-
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nieuwing. Stedelijke vernieuwing gaat verder dan 
stadsvernieuwing. Waar het laatste omschreven kan 
worden als bouwen voor de buurt is stedelijke vernieu
wing vooral bouwen voor de stad, het zorgen dat een 
buurt deel uitmaakt van een veranderende stedelijke 
economie. Zo onderscheidt stedelijke vernieuwing 
zich van stadsvernieuwing door het streven om te bou
wen voor verschillende inkomensgroepen waardoor 
het sociaal-economisch draagvlak binnen de buurt 
versterkt wordt. Vanuit het perspectief van stedelijke 
vernieuwing komen zowel vervangende nieuwbouw 
als woningverbetering er bekaaid af. 
Toch is vervangende nieuwbouw een instrument om te 
komen tot stedelijke vernieuwing. Zo kan vervan
gende nieuwbouw tot doel hebben om een ruimtelijke 
integratie van verschillende sociaal-economische 
groepen te bewerkstelligen. Met name de instroom 
van bepaalde inkomensgroepen kan een adequaat in
strument zijn om het voorzieningenniveau voor alle 
buurtbewoners op een hoger peil te brengen. 

In het kader van de decentralisatie hebben de gemeen
ten een sleutelrol gekregen bij het ontwikkelen van een 
lokaal volkshuisvestingsbeleid. Gemeenten zullen zich 
steeds vaker voor de keuze tussen sloop/ vervangende 
nieuwbouw of woningverbetering gesteld zien. Juist in 
het licht van de centrale rol van de gemeente in het 
volkshuisvestingsbeleid en gezien het beleid van het 
Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Orde
ning om de investeringsrisico's in de volkshuisvesting 
te privatiseren, moeten gemeenten een integrale afwe
ging van woningverbetering of vervangende nieuw
bouw stimuleren. Het verhuurbaarheidsaspect dient 
daarbij centraal te staan. 
Voor de komende jaren is het zaak dat gemeenten in 
woorden en daden duidelijk maken dat sloop en ver
vangende nieuwbouw geen taboes meer zijn in het ka
der van een lokaal volkshuisvestingsbeleid. 

Noten 
I. Toespraak minister Nijpels ter gelegenheid van 

het Congres '87' van het Algemeen Verbond 
Bouwbedrijf op 17 februari 1987. 

2. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Or
dening en Milieu, Rapportage 1985 en Behoef te
raming 1986-1987, Zoetermeer 1986. 

3. J . van der Mooien, 'Rijksbeleid voor slopen ont
breekt', Woningraadnr . 14/ 15-87, blz. 17-19. 

4. Akro Consult, Renovatie of Nieuwbouw?, Bode
graven 1096. 

5. N.N. Themanummer Sloop, Woningraad nr. 
14/ 15-87, blz. 16. 



Osaka, N agaoka 

Hij moet steeds vaker terug naar de barakken. 
Schemer waarin hij, nu het einde hem bijt, 
iedere nacht meer doden onderscheidt; 
van elk gezicht wordt zijn hart razend wakker, 
zwaarder belast door alle tijd die uit 
elkaar springt in de verte , steen verschuift, 
zijn lijf omgooit en zijn goed vlam laat vatten, 
dan op de gieterij door staal en slakken -

(hij heeft het hardst getild. 'Hoe vrij, hoe zoet,' 
begint hij, 'was het mij te moede toen 
ik erin liep, met niks, en opgeborgen was - '): 

nog elke avond krijgt hij het gevoel 
dat hij gelegd is in een bed van as 
waaronder hij tot de ochtend stikken moet. 

In het gedicht van Eva 
Gerlach dat in het julil 
augustusnummer van SenD ij 
afgedrukt stond een fout. 
Met excuses aan dichteres en 
lezers drukken wij het 
hiernaast nogmaals af. 

Eva Gerlach (1948) 
Publiceerde recentelijk bij DE 
Arbeiderspers haar bundel 
Domicilie 
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Signalementen 

Europese of Nederlandse 'Selbstbehauptung'? 

De onlangs door de Ministers van buitenlandse zaken 
en defensie ingestelde 'Voorlopige Adviesraad Vrede 
en Veiligheid' heeft inmiddels al drie rapporten voort
gebracht. De eerste twee - Veiligheidspolîtiek van de 
toekomst en Westeuropese veiligheidsamenwerking: 
een Atlantische noodzaak - gaan over de Ameri
kaans-Europese verhouding in de NAVO. Het derde 
rapport is meer analytisch van opzet dan de eerste 
twee, nogal beschouwelijke, rapporten, Het gebruik 
van de ruimte voor veiligheidspolitieke doeleinden. 
Hierin treft men voor het eerst verwijzingen naar pu
blikaties aan. In zijn aanbevelingen is het laatste rap
port het meest concreet. Misschien is het mede aan de 
veranderde opzet te danken dat in de opeenvolgende 
stukken een stijgende kwaliteit valt waar te nemen. 

Pax Americana 
Volgens het eerste rapport loopt het tijdperk van de 
Amerikaanse hegemoniale welwillendheid naar zijn 
einde. Amerika stelt het eigen prestige en het militaire 
en economische eigenbelang steeds meer op de eerste 
plaats. Daardoor dwingt het Europa het zelfde te 
doen. 'Als momenteel gesproken wordt van spannin
gen en problemen in het Atlantisch bondgenootschap 
dan komt dit in strikte zin alleen vanwege de politieke 
en militaire spanningen in de Oost-West en West
Westverhoudingen, maar moeten in ruimer verband 
ook de ontwikkelingen in de "Pax Americana" in de 
beschouwingen worden betrokken. Zo kunnen enkele 
belangrijke wijzigingen in de aard en de toonzetting 
van het Amerikaanse leiderschap in het bondgenoot
schap onder meer ook begrepen worden in het licht 
van de minder dominante positie van de Verenigde 
Staten in de wereldeconomie.' 
Het beeld van het altruïstische Amerika dat zijn onuit
puttelijk lijkende machtsbronnen op economisch, 
technologisch, militair, wetenschappelijk en cultureel 
gebied vrij ter beschikking stelt ter bevordering van de 
internationale samenwerking en de handhaving van 
ordelijke internationale verhoudingen is niet langer te 
handhaven. 'Internationale organisaties als de Ver
enigde Naties, internationale verdragen en het inter
nationaal recht worden duidelijk met een veel meer be
perkte opvatting van het eigen, Amerikaanse natio
nale belang tegemoet getreden. Situaties in de Derde 
Wereld waarin de Amerikaanse positie en invloed in 
het geding zijn (of lijken te zijn) worden over het alge
meen veel eerder met de harde hand aangepakt (Nica
ragua, Grenada, Libië). Tegenover de Europese bond
genoten (en tegenover Japan) wordt aan het tonen van 
ferm leiderschap veelvuldig de voorkeur gegeven bo-
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ven consultaties en dergelijke "trilaterale" vormen 
van consensusvorming.' Het groeiende Amerikaanse 
unilateralisme blijkt voorts uit: 
- het streven Amerikaans grondgebied door het Stra
tegisch Defensie Initiatief (SDI) onkwetsbaar" te ma
ken voor kernaanvallen. De nucleaire dreiging wordt 
door de VS op West-Europa afgewenteld. 
- Zonder dat Europa wezenlijke invloed kan uitoefe
nen wordt het internationale politieke klimaat be
paald door het Amerikaanse beleid ten opzichte van 
de Sovjet-Unie, dat nu eens confronterend is en dan 
weer coöperatief. 
- Terwijl Europa zich in toenemende mate beperkt 
tot de eigen regio komt het slechts de rol van toeschou
wer toe bij militaire acties die de VS wereldwijd onder
nemen. 
- Sinds de dollarcrisis van 1971-1973 neigt Amerika 
steeds meer tot eenzijdig handelen en nationaal 
egoïsme op economisch gebied. De handelsgeschillen 
met de EG (o.m. staal en landbouw), het embargo op 
de uitvoer van westerse technologie naar Oost-Europa 
en de Amerikaanse rente- en begrotingspolitiek zijn 
daarvan recente hoogtepunten. 
- Het politiek-psychologische anti-Amerikanisme 
dat de laatste twintig jaar sterk is toegenomen in 
Europa heeft in Amerika een spiegelbeeld gekregen in 
afnemende vereenzelviging met West-Europa. 
Daar staat tegenover: 'Meer algemeen lijkt een hang 
naar Europees zelfbewustzijn en Europese zelfstan
digheid ("Selbstbehauptung" noemen de Duitsers 
het) tqe te nemen. Over een breed scala en op zowel 
cultureel als politiek niveau zijn hiervan de tekenen 
zichtbaar.' Op het gebied van de veiligheidspolitiek 
wordt gewezen op: 
- uitbreiding van de Europese Politieke Samenwer
king (EPS) met aspecten van het veiligheidsbeleid; 
- revitalisering van de West-Europese Unie (WEU); 
- versterking van de afzonderlijke Frans-Duitse mili-
taire samenwerking; - coördinatie van de Europese 
defensieproduktie; - EG-initiatieven op technolo
gisch gebied. Zelfs Nederland - 'doorgaans zeer hui
verig voor Europese initiatieven die het primaat van 
het Atlantisch bondgenootschap en het Amerikaanse 
nucleaire monopolie daarbinnen zouden kunnen aan
tasten' - neemt met meer enthousiasme deel aan het 
uitwerken van dergelijke Europese opties; ... 'het 
hieraan ten grondslag liggende gemeenschappelijke 
streven naar een "onafhankelijker" Europa moet ern
stig worden genomen'. 

Waslijst 
In het tweede rapport wordt het perspectief van een 
krachtiger Europese presentie op het gebied van de mi
litaire veiligheid verder uitgewerkt. De waslijst over de 
geschillen tussen de VS en Europa is wederom opgeno
men, waaraan dit maal is toegevoegd, dat Amerika 
minder dan West-Europa bereid is tot economische en 
politieke samenwerking met de Sovjet-Unie, dat Ame
rika druk uitoefent tot conventionalisering van de 
Europese defensie om daardoor voor zichzelf het ri
sico van nucleaire escalatie te beperken, en dat de 
eigenzinnige stijl van het Amerikaanse presidentiële 
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leiderschap de Europeanen irriteert. 
In alle gememoreerde problemen tussen de VS en 
Europese landen kiest de Adviesraad voor Europa. 
Van Amerikaanse kant zijn geen oplossingen te ver
wachten. Wel zijn de verwachtingen hoog gestemd 
met betrekking tot de actievere bemoeienis van Frank
rijk met zijn Europese partners . Het Franse initiatief 
tot de 'revitalisering' (het weer tot leven wekken) van 
de WEU krijgt een warm onthaal. 
Het WEU-Verdrag is het verdrag waarbij indertijd de 
toetreding van de Bondsrepubliek tot de NAVO werd 
gerealiseerd. In afwachting van de opbouw van de 
Bundeswehr zou het tekort aan troepen in Europa 
worden gecompenseerd met Amerikaanse troepen en 
- tactische kernwapens. Via het WEU-verdrag werden 
de NAVO-troepen in Europa onder een Amerikaanse 
bevelhebber geplaatst, hetgeen achteraf een curieus 
bewijs van het Amerikaanse overwicht in de Europese 
defensieorganisatie mag worden genoemd, aangezien 
Amerika geen partij is in het verdrag. Duitsland zegde 
toe af te zien van het bezit van kernwapens, en moest 
zich aan enige beperkingen op de produktie van con
ventionele wapens onderwerpen, welke inmiddels alle 
zijn afgeschaft. Engeland zegde toe duurzaam troepen 
op het vasteland te handhaven. Frankrijk onderwierp 
zich aan een regime van toezicht op de ontwikkeling 
van eigen nucleaire wapens. 
Het complexe geheel van akkoorden is in vergetelheid 
geraakt doordat de Bondsrepubliek sinds lang een vol
waardig lid van de NAVO is. Het WEU-Verdrag 
rustte min of meer in stilte . Met de revitalisering ervan 
wordt ongeveer het omgekeerde beoogd van wat het 
Verdrag inhoudelijk bepaalt. Bij de revitalisering gaat 
het derhalve niet om de inhoud van het verdrag maar 
om de vorm. Het is het enige verdragsrechtelijke fo
rum waarin over Europese militaire zaken kan worden 
gesproken zonder dat er Amerikanen bij zijn . 
Met uitzondering van de Benelux ontbreken in de 
WEU ook de kleinere Westeuropese staten, de zoge
naamde voetnootlanden. Voetnootlanden zijn bond
genoten zonder vetorecht. Zij kunnen hun standpun
ten slechts uiten in de voetnoten van de communiqués 
van de NAVO en de EG. De Adviesraad merkt op: 
'Ook Nederland, pleitbezorger van de invloed van 
kleinere landen op de besluitvorming, ervaart nu de te
rughoudendheid van Ierland, en in ander opzicht van 
Griekenland en Denemarken, als storend'. 
Binnen de NAVO en de zich uitdijende EG is Neder
land te groot voor het servet van de voetnoot status en 
te klein voor het tafellaken van de vetomacht. In de 
oude EG van de Zes had Nederland nog wel de macht 
om besluiten van grotere Europese landen te blokke
ren. In de jaren zestig sprak het zijn veto uit over 
Frans-Duitse pogingen om in het kader van de Zes van 
economische samenwerking over te gaan tot politieke 
samenwerking. Daarmee kon Nederland slechts in
stemmen op voorwaarde dat Engeland tot de Gemeen
schap zou toetreden. Binnen een constellatie die be
perkt blijft tot het oude Europa van de Zes aangevuld 
met Engeland is de invloed van Nederland inderdaad 
het grootst. Zo'n groep dekt zijn geografische positie 
en zijn buitenlandse economische en politieke belan-

gen het meest rechtstreeks. 
De ironie van de geschiedenis wil dat de Nederlandse 
argumenten toen omgekeerd waren aan die welke de 
Adviesraad nu naar voren brengt. Toen werd het 
Amerikaanse leiderschap de hoeksteen van de Neder
landse buitenlandse politiek genoemd, en een zelfstan
diger aanpak van de Westeuropese defensie gold als 
een splijtzwam in de NAVO. Om Frans-Duits voog
dijschap over zijn diplomatie te ontlopen overstemde 
Den Haag zelfs de Britten in anti-continentaal-Euro
pese gezindheid. Door pro-Amerikaanser te lijken dan 
de Amerikanen zelf - en door als de muis tegen de oli
fant te zeggen: 'Wat stampen wij hard' - dacht poli
tiek Den Haag de pretenties van zijn grote buurlanden 
te kunnen doen verbleken. Bij gebrek aan eigen ge
wicht legitimeerde Nederland zich als een cruciale 
schakel in het Atlantische bondgenootschap. 
Als een versleten jas ontdoet de Adviesraad zich nu 
van de legitimatie van Nederland als de trouwe bond
genoot van de supermacht. Thans zou Nederland het 
zich van eigen macht bewuste West-Europa moeten le
gitimeren: 'Geïnstitutionaliseerde Westeuropese vei
ligheidsamenwerking in de WEU biedt vooral kleinere 
landen zoals Nederland (waar mogelijk in afstemming 
met België en Luxemburg) de gelegenheid om de in het 
algemeen ongewenste informele directoraatsvorming 
tussen West-Europa's "groten" zoveel mogelijk te 
voorkomen of op zijn minst te beïnvloeden. Dit zou 
op zijn beurt kunnen aansluiten bij de verschillende 
motieven van de Westeuropese "Grote drie" om hun 
feitelijke leiding te willen legitimeren.' 

Legitimatie 
Nederland zou invloed verwerven door zich als legiti
matie door anderen te laten gebruiken. In de vaklitera
tuur over internationale betrekkingen komt deze vorm 
van staatkunde nog niet voor. Desondanks ligt de hy
pothese voor de hand dat geen land zijn invloed ver
groot door slechts als retorisch klankbord voor ande
ren te dienen . Reeds toen Nederland zich als het Bul
garije van het Westen gedroeg werd het daardoor niet 
serieuzer genomen. Er moeten betere redenen zijn 
voor een nauwere aansluiting van Nederland bij 
Europa dan de Europese 'identiteit' van ons land, of 
het Amerikaanse 'unilateralisme' . 
Het huidige internationale stelsel wordt gekenmerkt 
door coalities van staten, die een land als Nederland 
buiten het speelveld van de diplomatie dringen. Het 
Amerikaanse unilateralisme is niet toegenomen, maar 
integendeel afgenomen. Op uiteenlopende beleidster
reinen is Amerika aangewezen op de medewerking van 
andere landen, waarbij de positie van de landen wordt 
bepaald doer hun potentiële inbreng in de samenwer
king. Dat Amerika voor zijn veiligheid is aangewezen 
op samenwerking met de Sovjet-Unie, voor zijn mo
netaire stabiliteit op Japan, en voor zijn betalingsba
lans op enige grote Europese landen is niet het gevolg 
van het verval van de Verenigde Staten als wereldmo
gendheid; juist doordat Amerika zijn machtsbronnen 
op internationale schaal is gaan ontplooien zijn de on
derlinge afhankelijkheidsrelaties met andere landen 
gegroeid. Het spreekt voor zich dat daardoor de poli-
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tieke relevantie van een land als Nederland is afgeno
men. Daar doet het schermen met een 'Atlantische' 
dan wel 'Europese' identiteit niets aan af. Op straffe 
van totale irrelevantie dient Nederland zich aan te slui
ten bij de coalitie waarin de VS onderhandelt met Ne
derlands grote buurlanden. 
Met retoriek die de machtspolitiek van andere landen 
moet legitimeren verhult men slechts het ontbreken 
van een eigen conceptie van zijn buitenlandse belan
gen. Indien de atlanticistische retoriek vervangen 
moet worden door een Europeser klinkend vertoog, 
dan wordt daarmee niet de behoefte aan Europese 
'Selbstbehauptung' vertolkt maar aan Nederlandse 
'Selbstbehauptung'. Deze Duitse term betekent het 
beklemtonen van de eigen persoonlijkheid, wat een 
euvel is waaronder vooral personen gebukt gaan die 
lijden aan een minderwaardigheidscomplex. Neder
land moet relevant gevonden blijven worden in Was
hington, Bonn, Parijs en Londen, maar zal dat niet 
bereiken door zich nu eens als de kampioen van de ene 
coalitie uit te roepen en dan weer van de andere. 
Nederland kan niet toestaan dat over zoiets als het 
plaatsen van raketten op zijn grondgebied die doelen 
kunnen raken in de Sovjet-Unie door anderen wordt 
beslist, zoals in Guadeloupe is gebeurd door de VS sa
men met Duitsland, Frankrijk en Engeland. Ook op 
economisch gebied heeft Nederland het zo gelaakte 
'directoraat' van grote bondgenoten niet kunnen te
genhouden. Het representeert echter dusdanig om
vangrijke internationale economische belangen dat 
het domweg niet kan dulden dat het van de onderhan
delingstafel wordt geweerd. Of het nu om een mondi
ale, Atlantische of Europese tafelschikking gaat, het 
verkiest het niet om tegen de brede ruggen aan te kijken 
van grotere landen of de ellebogen van kleinere. To be 
or not to be, dat is de vraag waar het om gaat. Het be
ginsel van de Nederlandse staatkunde moet zijn 'no 
taxation without representation'. Daarmee kan het 
zijn vaste plek veilig stellen, en niet door zich in de 
complexe tegenstellingen in de internationale betrek
kingen nu eens als het vijgeblad van de ene partij en 
dan weer van de andere partij te manifesteren. Nog 
troebeler wordt het beeld indien men zich in de eigen 
retoriek gaat tegenspreken, bijvoorbeeld door het op
komen voor het Europese eigenbelang een ' Atlanti
sche noodzaak' te noemen. Zelfs De GaulIe liet na om 
zijn weerspannigheid als zodanig te omschrijven . 
Door veel leden van de Adviesraad, onder wie zijn 
voorzitter Brands, zijn uitspraken gedaan die vol
strekt tegengesteld zijn aan de letter en de strekking 
van de rapporten. 
Brands: 'Ook niet-Franse politici hebben in het recen
te verleden het Franse streven naar grotere Europese 
zelfstandigheid ten opzichte van de Verenigde Staten 
met welwillendheid bezien, hoe ergerlijk Frans natio
nalistisch dat streven soms ook van karakter was. Dat 
begon in de tijd van de schijnbaar oppermachtigheid 
van de Verenigde Staten. Nu het leiderschap van de 
Amerikanen in de Westerse wereld steeds duidelijker 
slinkt hoort men de noodzaak van grotere Europese 
zelfstandigheid op geheel andere, bijna tegengestelde 
gronden bepleiten . De Verenigde Staten, die hun eigen 
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financiële en energieproblemen niet eens weten aan te 
pakken, zijn niet meer betrouwbaar. Kan er in tijden 
van werkelijke crises nog wel op de Verenigde Staten 
gerekend worden , is een vraag die ook onder Franse 
politici gesteld wordt: dezelfde politici vaak die tot 
voor kort nog voor het terugdringen van de Ameri
kaanse rol waren . In beide gevallen betekent Frank
rijk voor niet-Franse politici een voorbeeld van tegen
wicht tegen overdreven atlanticisme. Frankrijk speelt 
in dit opzicht de rol van de notaris: als het economisch 
goed gaat, gaat het hem goed; als het economisch 
slecht gaat, pikt hij ook nog een aardig graantje mee 
van de malaise .... Men mag het goed Hollands ge
woon verlakkerij willen noemen, dan is het in ieder ge
val wel "verlichte verlakkerij", met groot diploma
tiek vernuft bedreven.' 1 Niettegenstaande deze waar
schuwing pleegt de Adviesraad klaarblijkelijk dezelf
de verlakkerij , wanneer hij schrijft: 'Vanwege Neder
lands traditioneel Atlantische oriëntatie lijkt ons land 
niet ongeschikt als katalysator voor een dergelijke 
ontwikkeling. Landen als de Bondsrepubliek en 
Frankrijk zouden vermoedelijk Nederlandse initiatie
ven begroeten . .. . Vooral in Frankrijk, in dit opzicht 
het sleutelland, begint het politieke klimaat gunstiger 
te worden voor een versterkt Europees veiligheidspoli
tiek engagement.' Schrijvers die Nederland steeds 
weer de rol van 'katalysator' toewensen in allerlei in
ternationale ontwikkelingen baseren hun voorkeur 
voor deze term vermoedelijk op het gegeven dat de ka
talysator de chemische stof is die zelf volstrekt niet is 
veranderd nadat zij bij andere stoffen de merkwaar
digste gedaanteverwisselingen heeft veroorzaakt. Hoe 
'like-minded', ' supranationaal' , 'Europees' of ' At
lantisch' andere landen door toedoen van Nederland 
als ' katalysator' ook zouden moeten worden, Neder
land dient daarbij altijd hetzelfde te blijven. Een ande
re verklaring voor de voorliefde voor dit merkwaardi
ge begrip bij de uiteenlopendste groeperingen heb ik 
niet kunnen bedenken. 

As Den Haag-Parijs 
Niettegenstaande Brands' waarschuwing worden met 
name de recente initiatieven van Parijs verwelkomd, 
zonder verwijzing naar de Franse diplomatieke bron: 
de revitalisering van de WEU, de versterkte coördina
tie van de Europese defensieproduktie, het EG-tech
nologieproject Eureka, en de lancering van een mili
taire waarnemingssatelliet. Via het voorzitterschap 
van de WEU dat Nederland in de tweede helft van dit 
jaar bij toerbeurt bekleedt lijkt de Raad de voorheen 
zo gevreesde ' as Bonn-Parijs ' door de 'as Den Haag
Parijs ' te willen overtreffen. 
'Wil de WEU uitgroeien tot een effectiever trefpunt 
voor Westeuropese meningsvorming en coördinatie 
op veiligheidsterrein, dan is enige organisatorische 
herschikking en bundeling dringend noodzakelijk.' 
'Tevens zou men kunnen overwegen, zeker in de be
ginperiode, de nationale vertegenwoordiging bij de 
NAVO-Raad en die bij de WEU-Raad in één en de
zelfde persoon te verenigen. De WEU-ministers van 
buitenlandse zaken en van defensie zouden, naast 
aparte bijeenkomsten, elkaar regelmatig dienen te 
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treffen met het oog op de te behandelen thema's in de 
ministeriële NAVO-Raad.' Om de besluitvorming in 
de NAVO-Raad binnen de besloten WEU-kring voor 
te bereiden moeten de WEU-activiteiten worden sa
mengebracht in Brussel. Aldus ontstaat een 'onder
onsje' , dat het open overleg in de NAVO-Raad blok
keert. Daartegen heeft een generatie Nederlandse mi
nisters - van Stikker tot Van den Broek - zich met 
kracht verzet. 'Ook verdient het aanbeveling de WEU 
institutioneel en politiek te versterken. Hierbij kan 
men denken aan het verlenen van enig recht van initia
tief aan de secretaris-generaal, bijvoorbeeld met het 
oog op het opstellen van de agenda, en aan het verster
ken van het politieke cachet van diens functie.' Dit nu 
weer is een kopie van de maatregel die de stem van 
Europa moest doen klinken in de besluitvorming van 
de NAVO. De secretaris-generaal die er het eerste ge
bruik van maakte (Spaak) legde het moede hoofd in de 
schoot nadat hem van Europese kant slechts tegen
strijdige standpunten hadden bereikt, en de Fransen 
en de Amerikanen eensgezind het supranationale ge
zag van zijn functie aanvochten. (Tenzij een Frans
man de functie bezit heeft dit probleem zich ook voor
gedaan in de EG.) 
Zelfs indien men het ermee eens is dat bepaalde deel
nemers definitief uit het Europese politieke overleg 
moeten worden verwijderd, zoals Frankrijk heeft 
voorgesteld in de EPS naar aanleiding van de Griekse 
aarzeling om zich bij het EG-protest tegen het neer
schieten van de Zuid-Koreaanse Boeing aan te sluiten, 
dan nog blijft het de vraag of Nederland niet te zeer 
een ondergeschikte rol krijgt toebedeeld indien niet 
meer landen bij het initiatief voor een nieuwe WEU 
worden betrokken. In navolging van Voorhoeve zou 
men bijvoorbeeld aan Noorwegen kunnen denken. De 
Raad zegt echter': 'Zolang de reactivering van de 
WEU nog niet volledig haar beslag heeft gekregen en 
de organisatie nog niet zijn levensvatbaarheid heeft 
bewezen (sic) is het wijs beleid uit een oogpunt van 
slagvaardigheid af te zien van uitbreiding van het le
dental van de WEU.' De WEU zou juist door de toe
diening van nieuw bloed gerevitaliseerd kunnen wor
den. In het begin van de jaren zeventig is immers een 
eerdere poging van Frankrijk om de WEU nieuw leven 
in te blazen mislukt. 
Volgens de Raad zou de gerevitaliseerde WEU de taak 
moeten overnemen die door de Eurogroep in de 
NAVO is vervuld. De Eurogroep werd gesticht om de 
schade te beperken die door de Franse uittreding uit de 
militaire organisatie van de NAVO dreigde te ont
staan. Dit heeft onder meer geleid tot een extra defen
sie-inspanning van de Europese bondgenoten met 
troepen in de zgn. Centrale Sector van de NAVO (het 
EDIP-programma). In dit verband heeft de Euro
groep ook voor een versterkte beleidscoördinatie ge
zorgd ten aanzien van de geïntegreerde militaire plan
ning van betrokken landen. Tot de schadebeperking 
behoorde ook de taak van de Eurogroep om het Ame
rikaanse Congress en publiek ervan te overtuigen dat 
ondanks de uitzetting van de Amerikanen uit Frank
rijk en de verwijdering van de NA VO-hoofdkwartie
ren uit dat land, de blijvende aanwezigheid van Ame-

rik aan se troepen in Europa op hoge prijs werd gesteld. 
Indien de WEU de taken van de Eurogroep zou over
nemen, dan zouden op de agenda van de gerevitali
seerde WEU niet alleen punten hoeven staan die door 
Frankrijk zijn ingebracht. Dan zouden juist wegens 
zijn actieve rol in de Eurogroep ook enige Nederlandse 
punten onder de aandacht kunnen worden gebracht. 
Voordat in het kader van de WEU door Nederland 
meer Franse wapens zouden worden aangekocht (dit is 
een belangrijk motief voor de revitalisering, aangezien 
door de val van de dollar en van de olieprijs enige 
voorname klanten zijn weggevallen voor dit belang
rijke Franse exportprodukt) zouden de kosten kunnen 
worden gecompenseerd die Nederland via het Infra
structuurfonds van de NAVO heeft moeten maken 
wegens het wegvallen van de faciliteiten in Frankrijk. 
Aan Amerika zijn deze extra kosten inmiddels reeds 
lang informeel voldaan. Ook zouden plannen kunnen 
worden besproken over de bijdrage van Frankrijk in 
de eerste lijn van de NAVO-defensie, waar Nederland 
in verhouding tot Frankrijk onevenredig zwaar belast 
is. 

Koppeling 
In het derde rapport (over het militaire gebruik van de 
ruimte) wordt gesteld dat zelfs als al diegenen gelijk 
hebben die zeggen dat tegen de moderne aanvalswa
pens geen enkele verdediging bestand is, en dat dus 
ook de Verenigde Staten altijd kwetsbaar zullen blij
ven voor atoomaanvallen, dat dan nog alleen al de ge
dachte om het Amerikaanse grondgebied tegen zulke 
aanvallen te beschermen een alarmerende bedreiging 
voor de veiligheid van West-Europa inhoudt . Alleen 
al het Amerikaanse denken aan het eigen veiligheids
belang maakt Europa ongerust, dat op zijn beurt het 
eigen veiligheidsbelang natuurlijk wèl nader moet be
schouwen. Om meer zekerheid te verkrijgen over de 
mate van Amerikaanse bescherming zou West-Euro
pa zelf iets meer indruk moeten maken op de Russen, 
opdat de Amerikanen dan ook meer rekening zouden 
gaan houden met hun wensen, zo luidt de spitsvondige 
redenering, die uitmondt in een esoterische uiteenzet
ting over specifiek Westeuropese opties in de nucleair 
technologische bewapeningswedloop tussen de super
machten. (Historisch gezien is het natuurlijk een om
gekeerde voorstelling van zaken om in de verhouding 
tussen Amerika en West-Europa bij de eerste een toe
nemende onkwetsbaarheid vast te stellen en bij de 
tweede een toenemende kwetsbaarheid.) 
'Zelfs al verandert in het huidige strategisch-nucleaire 
evenwicht tussen Oost en West uiteindelijk niets we
zenlijks (zoals veel auteurs voorspellen), nu al is vast te 
stellen dat het politieke klimaat in zowel de Oost-West 
als de West-Westverhouding sterk beïnvloed wordt 
door het streven naar een onkwetsbaarheid die voor 
West-Europa onbereikbaar lijkt. Bovendien beloven 
het denken over SDI en vooral de psychologische 
drijfveer, die aan dit denken over SDI ten grondslag 
ligt, van langere duur te zijn dan het SDI-project zelf 
wellicht zal zijn. Anders gezegd: de populariteit in de 
Verenigde Staten van SDI als ondoordringbaar schild 
duidt op een diepgevoelde wens van veel Amerikanen 
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om zich te onttrekken aan de dilemma's van het strate
gisch-nucleaire evenwicht in (on)kwetsbaarheid. Op 
den duur zal dit zonder twijfel op de huidige veilig
heidsrelatie en risicodeling tussen de Verenigde Staten 
en West-Europa van invloed zijn.' 'Een toenemende 
onkwetsbaarheid van de Verenigde Staten zou ten 
koste gaan van een gelijke risicodeling in het bondge
nootschap, hetgeen de "koppeling" onder druk kan 
zetten. Het Amerikaanse nucleaire leiderschap in het 
bondgenootschap zou in een politiek ander daglicht 
komen te staan.' 
Ondanks deze twijfel kiest de Adviesraad voor besten
diging van de Atlantische relatie, maar voegt daar 
veelbetekenend 'vooralsnog' aan toe, waardoor de 
Atlantische belijdenis wankel wordt. De volgende for
muleringen roepen althans dat beeld op: 'Voorko
ming van oorlog, bevordering van internationaal-po
litieke stabiliteit en behoud van onafhankelijkheid en 
integriteit worden naar de mening van de Adviesraad 
vooralsnog het beste gewaarborgd door de samenhang 
tussen de Westeuropese en Amerikaanse veiligheid. 
... de Adviesraad (is) van mening dat West-Europa's 
veiligheid vooralsnog gediend is met behoud van de al
dus vormgegeven "koppeling" met de Amerikaanse 
veiligheid.' Voor de Adviesraad begint de NAVO 
steeds meer op het huwelijk te lijken van de man die er 
vooralsnog aan vast houdt in afwachting van een aan
genamer levenspartner. 
De militaire consequenties voor Europa van Ame
rika's kennelijke behoefte om zich met een ruimte
schild tegen raketaanvallen te beschermen zijn: - ver
sterking van de Europese luchtverdediging tegen 
raketaanvallen met gebruikmaking van ABM
technologieën (afweersystemen tegen ballistische ra
ketten); - versterking van de eigen afschrik
kingsmacht van West-Europa met behulp van de kern
machten van Frankrijk en Engeland; - versterking 
van de Westeuropese conventionele verdediging. In 
het rapport wordt alleen de eerste consequentie nader 
beschouwd. Wegens het belang van Europese consen
susvorming over het veiligheidsbeleid is het spijtig dat 
de Raad niet is toegekomen aan de bespreking van de 
beide andere consequenties. Op luchtmachtgebied is 
in Europees verband nu eenmaal altijd meer mogelijk 
geweest dan in andere sectoren haalbaar bleek. 
De Adviesraad steunt het 'Europese Defensie Initia
tief' (EDI) van de Duitse minister van defensie Wör
ner, die in West-Europa de technologische basis wil 
leggen voor afweermiddelen tegen ballistische raket
ten. (Op dit gebied bestaan reeds enige Frans-Duitse 
wapenconsortia, alsmede, sedert vijfentwintig jaar, 
het Frans-Duitse instituut voor ballistiek in Saar
louis.) 'Indien bij de actieve maatregelen gekozen 
wordt voor ABM-technologieën is het aan te bevelen 
deze in West-Europa te ontwikkelen. Het risico be
staat dat invoer hiervan uit de Verenigde Staten strij
dig is met het ABM-verdrag.' 
Toch wordt een vergaande overeenstemming van be
langen tussen Nederland en zijn naaste grote buurlan
den gepostuleerd. Zelf ben ik van mening dat de Ne
derlandse diplomatie om doctrinaire reden te lang te 
weinig interesse heeft getoond in de natuurlijke over-
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eenkomstigheid van de Nederlandse belangen met die 
van de staten in de directe omgeving. De kern van de 
kritiek was dat Nederland meer 'worldwise' dan 
'streetwise' wilde zijn. In zo'n benadering past het niet 
om het buitenlandse beleid allereerst door een omslag 
in de doctrine bij te stellen. Van door de Raad ge
noemde economische onderwerpen, zoals staal, land
bouwen wereldhandel, staat nog te bezien of Neder
lands werkelijke voorkeuren meer afwijken van de 
Amerikaanse dan van die van de meeste Europese 
partners. 
Ook op het terrein van de nucleaire veiligheid komt het 
mij overtrokken voor om Nederland plotsklaps te iden
tificeren met een 'Europa' dat niet bestaat. De nu
cleaire dillemma's waar Amerika een land als Neder
land voor plaatst tonen als door een vergrootglas wat de 
problemen zullen zijn in samenlevingsverband met een 
nucleaire mogendheid in de directe nabijheid. Zo'n mo
gendheid - laten wij hem Frankrijk noemen - wentelt 
de risico's van zijn atoompolitiek af op bondgenoten . 
Hij wenst een buffer waarbinnen crises in eerste in
stantie met conventionele middelen worden beslecht, 
opdat hij niet tegen zijn wil gedwongen wordt tot nu
cleaire escalatie. Hij wenst een vermogen te bezitten 
om met precisiekernwapens verharde doelen uit te 
schakelen. Hij wil een militaire rol in de ruimte, neu
tronenbommen en kruisraketten, enzovoort. Aan 
bondgenoten geeft hij géén nucleaire garantie en hij 
gunt hen geen inspraak in zijn nucleaire planning. De 
koppeling van zijn veiligheid aan die van anderen is 
absoluut niet te verwachten. 
Het zijn deze vraagstukken die de Amerikaans-Euro
pese dialoog bepalen, maar zij zullen binnen een 
Westeuropees verband Nederland nog dieper beroe
ren dan de Amerikaanse nucleaire dillemma's reeds 
hebben gedaan. Noch Nederland noch Frankrijk wor
den door de Adviesraad met name genoemd. Hij heeft 
er blijkbaar niet voor gekozen om de hurkzit aan te ne
men waartoe het adviseren van de Nederlandse rege
ring verplicht. Desgevraagd heeft de Voorlopige Ad
viesraad zelf enige problemen opgesomd die nadere 
advisering door de Raad behoeven. Aan het einde van 
het eerste rapport luidt het onder meer: 'Gesteld dat de 
Verenigde Staten willen blijven beschikken over kern
wapens waarmee in korte tijd verharde doelen in de 
Sovjet-Unie zijn uit te schakelen, is met het oog op sta
biliteit van dat nucleaire arsenaal dan de meest wense
lijke omvang en samenstelling te bepalen?' Of: 'Zijn 
de plaatsing van niet-mobiele, 10 koppige MX
raketten en het in de START-onderhandelingen geda
ne voorstel mobiele, één koppige ICBM's te verbieden 
met criteria voor stabiliteit in overeenstemming te 
brengen?' Het is een reden voor dankbaarheid dat er 
in Nederland liefhebbers zijn te vinden die zich in deze 
kwesties verdienstelijk willen maken, ofschoon men 
zich kan afvragen of hier geen dubbel werk wordt ge
zocht met beter toegeruste instituten zoals het IISS en 
het SIPRI. Ook de Amerikaanse en Russische regering 
zouden het antwoord op deze vragen willen weten. 
In antwoord op vergelijkbare vragen wordt ook nuttig 
parlementair werk gedaan, met name in de Verenigde 
Staten, en in de parlementaire vergaderingen van de 
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NAVO en de WEU. Zelfs de Tweede Kamer heeft 
door hoorzittingen met deskundigen een mate van eru
ditie in de militaire nucleonica verworven, die in de 
rapporten van de Voorlopige Adviesraad nog niet ge
haald wordt. De kwaliteit van de rapporten blijft ste
ken beneden het niveau dat men van sommige indivi
duele leden van de Raad gewend is . Ik kan mij nauwe
lijks voorstellen dat de regering behoefte heeft aan 
nog meer van dergelijke rapporten van externe raads
lieden over nucleaire zaken waarvan de bureaus van de 
interne beleidsadviseurs, de ambtenaren, ongetwijfeld 
uitpuilen. Indien de regering op basis van de geleverde 
rapporten belang stelt in verder externe advisering 
door Nederlandse deskundigen inzake het vredes- en 
veiligheidsbeleid, dan zou zij in haar volgende advies
aanvraag aan de Raad kunnen vragen om aan dit par
ticularistisch georganiseerde vakgebied een gediscipli
neerd programma van onderzoek voor te stellen. Op 
grond van het geleverde materiaal komt het de Raad 
zeker niet toe om de regering een volte face in de doc
trine van de buitenlandse staatkunde aan te bevelen. 

Gerard Metselaar is bedrijfssocioloog; hij is lid van de 
WBS-gesprekskring buitenlandse politiek. 

Noten 
I. M.e. Brands, 'De geloofwaardigheid van een incon

sistent buitenlands beleid - Is Frankrijk boven de wet 
der internationale kritiek verheven?', Internationale 
Spectator, dec. 1979, p. 766. 

Boeken 

Nederlands' politieke stromingen in Groen 
perspectief 

Hans Charmant bespreekt: 
Jan van Putten, Politieke Stromingen, Aula Paper
back 124, Het Spectrum, Utrecht! Antwerpen, 1985. 

Een van de ondankbaarste taken die een auteur zich 
kan stellen is het schrijven van de opvolger van een 
klassiek leerboek. Iedereen gaat zo'n boek meteen ver
gelijken met z'n illustere voorganger. De uitkomst van 
die vergelijking staat eigenlijk al bij voorbaat vast: het 
nieuwe boek haalt het niet bij het oude. 
Die klassieker is in dit geval Hedendaagse Sociale 
Bewegingen· van W. Banning. Generaties studenten 
hebben hun kennis over de ideeën wereld van de ver
schillende politieke richtingen opgedaan uit dit in 1938 
verschenen en in 1964 voor het laatst herziene boek. Ik 

ken geen ander voorbeeld van een werk met het om 
veroudering vragende 'hedendaagse' in de titel, dat 
veertig jaar na verschijning nog altijd op de markt 
was. Jan van Putten, hoogleraar politicologie aan de 
Vrije Universiteit, was aanvankelijk van plan om de 
inmiddels wel heel onhedendaags geworden Banning 
alleen maar aan te passen aan de recente ontwikkelin
gen, maar uiteindelijk heeft hij toch besloten tot het 
schrijven van een heel nieuw boek. Zijn Politieke Stro
mingen zal ongetwijfeld aan tal van onderwijsinstel
lingen de plaats gaan innemen die het boek van Ban
ning zo lang heeft bekleed. Er bestaat onmiskenbaar 
een grote behoefte aan een inleidend en overzichtge
vend werk, dat de kerngedachten van de verschillende 
politieke ideologieën uiteenzet tegen de achtergrond 
van de Nederlandse historische, sociale en politieke 
realiteit. Dat is ook de voornaamste reden, dat Heden
daagse Sociale Bewegingen het als leerboek zo lang 
uitgehouden heeft. Lang nadat de gebruikers ervan 
nog wisten wie Banning was en welke rol hij zelf in de 
Nederlandse sociaal-democratie had gespeeld, was 
zijn boek nog onovertroffen vanwege de helderheid en 
de overzichtelijkheid van de informatie die hij over de 
verschillende stromingen verschafte. 
Politieke Stromingen van Van Putten verschaft die in
formatie ook, niet altijd even helder en beknopt als 
zijn voorganger, maar in grote lijnen toch adequaat 
genoeg. Ook in de komende jaren zullen studenten en 
verdere belangstellenden kennis kunnen nemen van 
typisch Nederlandse zaken als het eigengereide libe
rale denken van Thorbecke, het leerstuk van de soeve
reiniteit in eigen kring, de PBO-gedachte en het 
schouwspel van een revisionistische sociaal
democratische arbeiderspartij die zich in de jaren ze
ventig tot belangenbehartigingscomité van actiegroe
pen ontpopte. Zij zullen in vergelijking met Banning 
vooral veel meer aantreffen over actuele ontwikkelin
gen en vraagstukken, zoals de totstandkoming van het 
CDA, de verschillende reacties op de problemen van 
de verzorgingsstaat en de standpunten ten aanzien van 
milieu vraagstukken, kernbewapening en sekse
ongelijkheid. Op het punt van informatieverschaffing 
is Politieke Stromingen eerder te veel van het goede 
dan te weinig. Een omvang van 454 pagina's is tegen
woordig een handicap voor een boek, dat in het onder
wijs bruikbaar wil zijn. 
Hoeveel er ook in staat, er ontbreken natuurlijk toch 
nog zaken die niet hadden mogen ontbreken. Op an
dere punten is het evenwicht in de geboden informatie 
zoek, of nemen de stokpaardjes van de schrijver onno
dig veel ruimte in beslag. Ik zal daar nog voorbeelden 
van geven. Een algemener kritiek punt is, dat Politieke 
Stromingen, als bijna alle werken op dit gebied, een 
onmatige aandacht heeft voor het geduldige papier, 
waaraan commissies, leidslieden en andere spraak ma
kers van politieke partijen hun gedachten en dromen 
jaar in jaar uit toevertrouwen. Over de ideeënwereld 
van de mensen waar het allemaal om begonnen is, de 
leden, de achterban, de kiezers, vernemen wij bij Van 
Putten weinig, terwijl daar de laatste decennia toch 
heel wat over bekend geworden is, ook over de ideolo
gische structuur daarvan, of liever het gebrek daar-
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aan. Er gaapt vaak een grote kloof tussen wat er in de 
hoofden en harten van de burgers leeft en wat er over 
of zogenaamd uit naam van die burgers door partijen, 
bewegingen en stromingen wordt beweerd. Enige ge
documenteerde aandacht voor het voetvolk van poli
tieke stromingen zou in Van Puttens boek niet hebben 
misstaan. 

Gebrekkig richtsnoer 
Mij verder beperkend tot het boek zoals het er ligt en 
toch maar weer de vergelijking met Banning makend, 
wil ik eerst ingaan op de organisatie van de stof. 
Waarom houdt Banning zijn stof zo veel beter in de 
hand dan Van Putten? Het kan niet liggen aan het ont
breken van een persoonlijke invalshoek. Zoals Heden
daagse Sociale Bewegingen doortrokken is van de par
ticuliere visie van de personalistische cultuursocialist 
Banning op tachtig jaar sociale en politieke geschiede
nis, zo loopt er door Politieke Stromingen een groene 
draad, nauw verweven met atoompacifisme en femi
nisme. In ethisch-christelijke en evangelische inspira
tie doet Van Putten al helemaal niet onder voor Ban
ning. Het moet wel zo zijn, dat Banning zijn invals
hoek beter dienstbaar maakt aan de opzet van zijn 
boek dan Van Putten, bij wie ik voortdurend de in
druk hou, dat het hem aan een heldere opzet ont
breekt . 
Dat komt allereerst tot uiting in de afbakening van het 
onderwerp. Banning plaatst in zijn eerste hoofdstuk 
('Het Industrieel Kapitalisme') de sociale bewegingen 
meteen in hun historisch-maatschappelijke context. 
De man die zich met zoveel succes heeft ingespannen 
om de SDAP van marxistische ballast te ontdoen, 
blijkt hier nog Marx-getrouw genoeg om het ver
schijnsel moderne sociale bewegingen ondubbelzinnig 
een economische basis te geven: het negentiende
eeuwse industrieel kapitalisme. Daar is in ons land pas 
echt sprake van rond 1880, dus neemt Banning logi
scherwijs 1880 als vertrekpunt. De clou van zijn uit
eenzetting is vervat in zijn 'werkhypothese', die in
houdt dat wij ons inmiddels in een nieuw maatschap
pijtype bevinden - Banning prefereert hiervoor de 
benaming 'georganiseerd kapitalisme' boven wel
vaarts- of verzorgingsstaat - dat zich slecht laat be
schrijven met de categorieën van het negentiende
eeuws kapitalisme. Alle moderne sociale bewegingen, 
ontstaan als ze zijn tegen de achtergrond van dat 
negentiende-eeuws kapitalisme, zitten derhalve nu op
gezadeld met een verouderd begrippenapparaat, in
adequate analyses, achterhaalde visies en prioriteiten. 
Ze staan stuk voor stuk voor de noodzaak tot drasti
sche heroriëntering, om überhaupt nog antwoord te 
kunnen geven op de problemen en dilemma's van het 
georganiseerd kapitalisme. Het zal duidelijk zijn, dat 
Banning met deze werkhypothese meteen een organi
satorisch principe bij de hand heeft om hoofd- van bij
zaken te scheiden en de stof per beweging te ordenen 
en te presenteren. 
Van Putten probeert in zijn hoofdstuk 'Ideologie en 
samenleving: de maatschappij tussen 1850 en 1985 om 
iets vergelijkbaars als richtsnoer te ontwikkelen. Op 
beschrijvend niveau gaat het goeddeels over hetzelfde: 
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de ontwrichtingen die het kapitalisme te weeg bracht, 
de vlucht van wetenschap en techniek, de repercussies 
daarvan op allerlei gebied. Maar omdat Van Putten 
1850 als uitgangspunt verkiest, toen het industrieel ka
pitalisme in Nederland nog nauwelijks te bekennen 
viel, is hij wel verplicht om de uitgangssituatie anders 
dan als fundamenteel economisch bepaald te karakte
riseren. 
Hij acht die uitgangssituatie bepaald door drie revolu
ties: de industriële, de Franse en de wetenschappe
lijke. Dat is in z'n algemeenheid natuurlijk juist, maar 
een heldere leidraad kan daar toch moeilijk uit worden 
afgeleid. Het veelkoppig monster van de wetenschap
pelijke revolutie (inbegrepen rationalisme, empiris
me, technische revolutie) is onlosmakelijk verweven 
met beide andere revoluties. Hoe die revoluties nu 
rond 1850 in het Nederlandse geval op elkaar inwerk
ten, blijft rijkelijk vaag. 
De vertraagde invloed van de ideeën van de Franse Re
volutie hier te lande levert natuurlijk wel een argument 
op om 1850 als uitgangspunt te nemen; die invloed had 
hier in 1848 met de overwinning van het politieke libe
ralisme een tastbaar resultaat gekregen , ruim voordat 
de industriële revolutie bij ons merkbaar werd. Met 
name in christelijke kring is op deze nieuwlichterij al 
politiek gereageerd met stromingvorming voordat De 
Sociale Kwestie hèt kristallisatiepunt werd bij het ont
staan van moderne politieke bewegingen. Als men er 
zo tegenaan wil kijken, dan kan men niet anders dan 
concluderen, dat de maatschappelijke achtergrond 
van het ontstaan van de Nederlandse politieke stro
mingen per stroming verschilt en niet onder die ene 
noemer van Banning te brengen valt. Dat is dan jam
mer voor de overzichtelijkheid, maar daar is niets aan 
te doen. 
Aan de ene kant lijkt dit me de positie van Van Putten, 
maar aan de andere kant is er bij hem toch een gefor
ceerde poging om alles wel onder één noemer te bren
gen. 'De meeste behandelde stromingen kunnen wor
den beschouwd als pogingen klaar te komen met de 
maatschappijverwoestende invloed van het individua
listische liberalisme en het daarmee gepaard gaande in
dustrieel kapitalisme' (p. 25) . Dat riekt wel heel erg 
naar de aloude christelijke notie, dat de politieke zon
deval te wijten is aan de hoogmoed van het goddeloze 
rationalisme van de Verlichting, dat de mens centraal 
stelde en de maakbaarheid van de samenleving tot axio
ma verhief. Met zijn formulering onderschat Van Put
ten aan de ene kant de verwantschap van liberalisme 
en socialisme (anarchisme, communisme) als ideolo
gieën die alle wortelen in diezelfde Verlichting, in het 
rationalisme, in het vooruitgangsgeloof. In die zin zijn 
deze '-ismes' de natuurlijke vijand van een wereld
beeld dat geënt is op een goddelijke ordening van het 
sociale en politieke leven. Aan de andere kant over
drijft Van Putten de dominantie van het liberalisme in 
negentiende-eeuws Nederland, hier weliswaar, deels 
als schrikreactie op buitenlandse gebeurtenissen, poli
tiek gevestigd, maar maatschappelijk en geestelijk niet 
zo overheersend als hij doet voorkomen. Dat in 'de de
cennia daarna de industrialisatie krachtig doorzette' is 
waar, maar zou dat ook niet gebeurd zijn als in 1848 de 
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ministeriële verantwoordelijkheid niet was ingevoerd? 
Ik zie weinig reden om het politieke liberalisme tot het 
koekoeksei te maken, waaruit alle latere desintegratie is 
ontstaan. Want dat is de boodschap van dit hoofdstuk: 
een Faustiaans perspectief van voortschrijdende indi
vidualisering, specialisering, differentiëring, schaal
vergroting, technologisering, kortom desintegratie die 
onvoldoende door reïntegratie beantwoord wordt. 
Het wachtwoord is technocratie - produkt van de on
heilzame verbinding van wetenschap, techniek en ka
pitalisme. Van Putten heeft het allerminst op techno
cratie begrepen, maar het blijft toch bij een uiterst 
vaag gebruik van die term: dingen die gedaan worden 
louter omdat het technisch kan, veroordelingen van 
alles wat groot en ingewikkeld is. 
Hier aangeland beroept Van Putten zich op Banning, 
die in Moderne maatschappij-problemen (1957) even
zeer tot de conclusie kwam, dat reïntegratie hèt pro
bleem was van de moderne samenleving. De wereld is 
ziek, in de zin dat de samenbindende krachten het on
derspit dreigen te delven tegen de steeds toenemende 
middelpuntvliedende krachten. Dat is de diagnose. De 
remedie bewaart Van Putten tot zijn hoofdstuk over 
Radicale Alternatieven, waarin Groenen, feministen 
en autonomen een gezamenlijk onderdak krijgen. Ik 
zal mijn commentaar eveneens tot het eind bewaren. 

De afzonderlijke stromingen 
Ik zal eerst ingaan op de hoofdmoot van het boek: de 
behandeling van de afzonderlijke politieke stromin
gen. Ik zal met name opmerkingen maken bij de 
hoofdstukken over socialisme en liberalisme, omdat 
die zich het meest lenen voor kritiek. Vooraf wil ik 
echter duidelijk stellen, dat de zaken die in de hoofd
stukken over de afzonderlijke stromingen aan de orde 
horen te komen (grondleggers, centrale ideeën en 
waarden, mens-, maatschappij- en staatsbeeld, ont
wikkelingen in de tijd, internationale situering, poli
tieke manifestatie in de vorm van partijen, pro
gramma's, standpunten) door Van Putten uitgebreid 
aan de orde worden gesteld. Politieke Stromingen is in 
vele passages een goed leerboek en in de beste passages 
steekt het Banning naar de kroon . Het hoofdstuk over 
de christelijke stromingen is daar een voorbeeld van. 
Dat neemt niet weg, dat ik sommige hoofdstukken in 
hun geheel als minder geslaagd beschouwen dat er 
verspreid ook heel wat mindere, soms echt onder
maatse passages voorkomen. 
Ik moet beginnen met een hoofdstuk dat bij Van Put
ten onverklaard ontbreekt (en overigens ook bij Ban
ning niet voorkomt): het conservatisme. Zelfs geen 
paragraaf is daar aan gewijd; de term komt niet eens in 
het register voor. De aloude tegenhanger van libera
lisme is echter nog springlevend. In tal van landen flo
reren conservatieve partijen, die in niet de onbelang
rijkste buitenlanden momenteel aan de macht zijn . 
Geen enkel ideologisch begrip heeft de afgelopen ja
ren zo in de belangstelling gestaan als neo-conservatis
me - en waarlijk niet voor niets. Dat in onze progres
sieve delta een stroming van die naam ontbreekt en 
partijvorming op die titel nauwelijks heeft plaatsge
vonden, is een rariteit, die signalering en verklaring 

behoeft. Dan kunnen meteen een aantal interessante 
vragen gesteld worden, bijvoorbeeld waarover het po
litieke liberalisme in 1848 nu precies zegevierde en of 
de confessionele stromingen in Nederland ten dele als 
equivalent van conservatisme kunnen gelden. Het lijkt 
me zelfs niet uitgesloten, dat in zo'n paragraaf de slot
som wordt bereikt, dat zowel het Nederlandse libera
lisme als het confessionalisme altijd elementen van 
conservatisme in zich gedragen hebben, van Thor
becke en Groen tot Lubbers en Korthals A Ites. Ik denk 
dat zo'n paragraaf het boek van Van Putten alleen 
maar ten goede zou komen. 

Het liberalisme 
Het hoofdstuk over de liberalen draagt de sporen van 
de à priori aan deze stroming toebedeelde voortrek
kersrol bij de ontwrichting van de samenleving. Van 
Putten kan het bovendien niet laten om speciaal bij de 
liberalen op de innige samenhang tussen gedachten
goed en eigenbelang te wijzen, wat a) niets zegt over de 
kwaliteit van dat gedachtengoed en b) voor iedere 
ideologie geldt. Menig liberaal zal ervan opkijken, dat 
Rousseau door Van Putten bij de grondleggers van 
hun stroming wordt opgevoerd. De vader van de 
Franse Revolutie hoort in dit hoofdstuk echt niet 
thuis, zelfs niet op titel van het idee volkssoevereini
teit. Als er iets haaks staat op liberale en speciaal Ne
derlandse liberale ideeën op dit punt, dan is het wel de 
invulling die Rousseau aan dat begrip gaf. Een onder
maatse schets van het denken van de Utilitaristen 
wordt gevolgd door een betere paragraaf over J.S. 
MiII, die dan weer eindigt met de gotspe dat deze voor 
algemeen kiesrecht was. Mill was vooral voor een on
gelijk algemeen kiesrecht, waarin de beter-opgeleiden 
en welgestelden een meervoudige stem kregen; een 
kleinigheid, die toch wel vermelding behoeft. 
Bij de kwalitatief heel wat betere schets van de ontwik
keling van het Nederlandse liberalisme komt te weinig 
uit de verf, dat de gestage afkalving van de parlemen
taire machtspositie van de liberalen deels het gevolg is 
van geleidelijke kiesrechtuitbreidingen, die onder 
meer het gevolg waren van de inspanningen van prin
cipiële liberalen, handelend tegen hun directe politieke 
belang en dat nog wel in de jaren dat het vermaledijde 
industrieel kapitalisme hoogtij vierde. Dat deden ze 
natuurlijk om hun machtspositie voor de toekomst 
veilig te stellen en niet nadat de arbeiders, voor zover 
niet door Abraham Kuyper op andere gedachten ge
bracht, hen daartoe gedwongen hadden, maar toch. 
Niet echt duidelijk wordt de rol die Keynes en Beveridge 
hebben gespeeld bij het accepteren door liberalen van 
de sturende rol van de overheid in de economie en de 
uitbouw van de sociale zekerheid, waardoor ook de 
breuk met dit denken ten tijde van de crisis van de ver
zorgingsstaat te weinig contrast krijgt. Ook in de ver
dere hoofdstukken waarin aan Keynes en Beveridge 
wordt gerefereerd, ontbreekt een heldere uitleg over 
wat hun ideeën nu precies behelsden. 
De evaluatie die dit hoofdstuk afsluit is beneden alle 
peil. Inhoudelijk onder de maat, maar bovendien ten
dentieus en pedant. Ik mag toch aannemen, dat deze 
en volgende paragrafen evaluatie niet de persoonlijke 
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politieke oordelen van de schrijver beogen weer te ge
ven, maar wetenschappelijk gefundeerde oordelen be
vatten? 
Ik beperk me om redenen van ruimte tot een tweetal 
van de punten die Van Putten vanaf p. 79 als 'gerecht
vaardigde kritiek' op het 'in Nederland gangbare libe
ralisme' formuleert. Het eerste luidt: '(d)oor vast te 
houden aan het stelsel van particuliere ondernemings
gewijze produktie blijft de mogelijkheid van grote 
conjunctuurschommelingen en economische crises be
staan, zoals onder meer blijkt in de kapitalistische lan
den aan het begin van de jaren '80' (p. 79). Tja, door 
vast te houden aan de verworvenheid van het maken 
van vuur, blijft de mogelijkheid van brand bestaan. Ik 
ga nu maar even voorbij aan het feit dat liberalen, net 
als sociaal- en christen-democraten, al sinds de oorlog 
het principe van de gemengde economie hebben aan
vaard, juist om grote conjunctuurschommelingen en 
crises beter te kunnen beheersen en dat het echt de libe
ralen niet te verwijten valt, dat het Keynesiaanse be
heersinstrumentarium waarop iedereen zich in deze 
verliet, in de jaren tachtig kennelijk tekort schoot. Feit 
is, dat de crisis terug is. Kan men liberalen nu verwij
ten, dat ze desondanks vast blijven houden aan de par
ticuliere ondernemingsgewijze produktie in de markt
sector? Dat lijkt me toch een sterk verhaal. De centrale 
doelstelling van liberalen is nu eenmaal niet het ten 
koste van alles uitbannen van de mogelijkheid van 
conjunctuurschommelingen en crises. Het beheersen 
daarvan is een wenselijkheid, ook voor liberalen, 
maar dat kan natuurlijk niet in de plaats treden of ten 
koste gaan van hun principiële voorkeur voor het 
marktmechanisme. Men kan liberalen verwijten dat ze 
in de ontstane situatie te weinig prioriteit geven aan 
het zoeken naar alternatieve beheersingstechnieken op 
macro-economisch niveau en dat hun terugvallen op 
oude recepten en neo-conservatieve paardemiddelen 
van weinig creativiteit getuigt, maar men kan liberalen 
moeilijk verwijten dat ze liberalen zijn en blijven en 
dus een beredeneerde voorkeur voor de markt hebben 
en een al even beredeneerde afkeer van stelsels waarin 
conjunctuurschommelingen en crises van hoger hand 
verboden zijn. 
Naar mijn idee is het kritiekpunt van Van Putten pas 
gerechtvaardigd, als hij zou kunnen wijzen op een 
maatschappelijk stelsel en bijbehorend produktie
systeem waarvan op redelijke gronden kan worden 
aangegeven, dat het èn gevrijwaard is van conjunc
tuurschommelingen en crises èn de centrale waarden 
en prioriteiten van het liberalisme onverlet laat. 
Houdt dit nu in, dat ik meen dat er helemaal geen kri
tiek op die liberale voorkeur voor het stelsel van vrije 
ondernemingsgewijze produktie mogelijk is omdat li
beralen nu eenmaal liberalen zijn? Ik dacht van niet. 
Het lijkt me heel goed mogelijk om gegeven de redene
ringen van het liberalisme gerechtvaardigde kritiek op 
inconsistenties en incongruenties te leveren. 
Het is mij niet ontgaan, dat er in de verdere punten van 
Van Putten aanzetten tot dit soort op argumenten be
rustende kritiek aanwezig zijn, maar zij zijn telkens 
vermengd met persoonlijke voorkeuren, halve waar
heden en hele onzinnigheden. Een tweede voorbeeld 
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daarvan is de passage waarin het liberalisme verweten 
wordt dat het vanwege het overwegend negatieve vrij
heidsbeginsel ' geen integratiekader voor het menselij k 
samenleven biedt' (punt 6, p . 81) . Nu is de VVD wel 
heel ver verwijderd van het negatieve vrijheidsbeginsel 
van Hobbes en Locke en is het eerder zo, dat het libe
ralisme al sinds J .8. Mill gekenmerkt wordt door het 
zoeken van een balans tussen negatieve en positieve 
vrijheid, maar belangrijker is, of de bewering zelf wel 
juist is. Dat het liberalisme 'alle individuen terugwerpt 
op zichzelf' is in deze een loze formule ; ook liberalen 
vinden ondanks hun politieke waarden individualisme 
en zelfbeschikking heus wel onderdak in sociale inte
gratiekaders als gezin, club en levensbeschouwelijke 
organisatie. Waar het om gaat is dat het liberalisme 
kiest voor regulering van de samenleving in de vorm 
van een stelsel van door de wet gegarandeerde spelre
gels. De klassieke vrijheden van het individu en het 
recht op vrije vereniging vrijwaren de zelfgekozen in
tegratiekaders van overheidsbemoeienis. De wet , c.q . 
de grondwet, is dus het integratiekader , dat samenle
ven mogelijk maakt. Men kan vervolgens het argu
ment aanvoeren, dat dit liberale uitgangspunt onvol
doende integrerend is (want: louter procedureel, in
houdelijk neutraal), maar dan is men ook verplicht 
om aannemelijk te maken, waarom een meer expliciet 
soort integratiekader (bijvoorbeeld een gemeen
schapsidee) noodzakelijk is om een menselijke samen
leving mogelijk te maken. Van Putten verwijt het libe
ralisme alleen maar gebrek aan integratief vermogen, 
zonder aan te geven wat bijvoorbeeld het alternatief 
zou zijn voor staatsneutraliteit in geestelijk opzicht in 
een levensbeschouwelijk pluriform land als het onze. 
Zinniger is Van Puttens argument, dat met name op 
economisch gebied de keuzevrijheid van zelfbeschik
kende individuen wel erg fictief is en dat juist op dit ge
bied de ongebreidelde vrijheid van enkelen het eigen
belang van velen schaadt . Dit is echter een ander argu
ment dan het vorige en men dient zich dan te wapenen 
tegen het contra-argument, dat er geen alternatief zou 
zijn voor de vrije markteconomie tenzij met onaan
vaardbare kosten (inefficiëntie, welvaartsverlies, vrij
heidsverlies) voor iedereen. 

De sociaal-democraten 
Het hoofdstuk over democratisch-socialisten begint 
ook al omineus door Marx ten tonele te voeren als de
gene die aan de wieg van de sociaal-democratie stond. 
Dat is van dezelfde orde als bewijzen dat Calvijn de 
vader van de oecumene is. De uiteenzetting over enige 
kernleerstukken van Marx en de aansluitende behan
deling van revisionisme en reformisme is heel ade
quaat en de invloed van leermeester Banning staat ga
rant voor ruime aandacht voor De Man en het planso
cialisme. Toch ontbreken in die uiteenzetting twee niet 
onbelangrijke zaken . Terecht stelt Van Putten, dat De 
Man de socialistische overtuiging in de eerste plaats als 
een gevoelscomplex zag, maar hij laat de component 
van het sociaalpsychologische minderwaardigheids
complex van de arbeiders ongenoemd. Ook de crucia
le overgang naar nationaal socialisme (zonder koppel
teken, in tegenstelling tot het tot dan geldende interna-
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tionalisme van de arbeidersbeweging) had niet onver
meld mogen blijven. 
Zowel in dit hoofdstuk als in het hoofdstuk over de 
christelijke stromingen komt een van de centrale de
batten uit de jaren dertig, het ordeningsdebat, er wat 
al te bekaaid van af en wordt ook niet voldoende dui
delijk in welke mate het corporatisme een aantrekke
lijke gedachte was voor anderen dan fascisten . Niet 
iedereen verstond daar precies hetzelfde onder en niet 
alle voorstanders wilden het corporatisme het parle
mentaire stelsel laten vervangen, maar de animo voor 
op z'n minst een aanvullende 'organisch' samen
gestelde Kamer en verdere vormen van corporatieve 
ordening was toch verrassend groot. Dat ook de 
SDAP in de jaren dertig vond dat het een.prima idee 
was om op de grondslag van de politieke democratie 
de corporatieve ordening van de maatschappij fors ter 
hand te nemen, had zeker in dit hoofdstuk genoemd 
moeten worden. 
Een belangrijk manco van dit hoofdstuk is het totale 
ontbreken van de vaak zeer gecompliceerde verhou
ding partij-vakbonden, een klassiek probleem in de 
hele socialistische beweging. Politieke stromingen be
staan uit meer dan politieke partijen, zeker in het geval 
van het socialisme. Het lijkt mij ook dat de lezer van 
dit hoofdstuk enigszins verbijsterd achterblijft met de 
vraag, wat er toch met de centrale socialistische 
waarde rechtvaardigheid kan zijn gebeurd. Het laatste 
bericht over rechtvaardigheid heeft hij vernomen in 
het hoofdstuk over liberalisme, op het moment dat ei
gentijdse VVD-ers zich meester maakten van Rawls. 
Ik heb er geen enkel bezwaar tegen dat Van Putten het 
gelijkheidsstreven het kenmerkendste socialistische 
beginsel noemt, maar de relatie tussen gelijkheid en 
rechtvaardigheid lijkt me toch belangwekkend èn so
cialistisch genoeg voor enige expliciete aandacht. 
De paragraaf evaluatie ontbreekt bij dit hoofdstuk, 
maar dat wordt ruimschoots goedgemaakt door de af
sluitende paragraaf 'Toekomst' . Democratisch-socia
lisme wordt daarin onverhoeds tot een 'regionaal 
Noordwesteuropees' verschijnsel teruggebracht, wat 
strikt genomen niet helemaal onjuist is, maar de ver
schillen met de tegenwoordig toch alleen nog in naam 
nog wat dichter bij de oorspronkelijke revolutionaire 
klassenorganisaties staande socialistische partijen als 
de Franse en de Spaanse onnodig groot voorstelt. Er 
wordt wat zuur opgemerkt dat het compromis-bereide 
democratisch-socialisme niet bereid is om met com
munisten samen te werken, maar wel met voorstan
ders van de kapitalistische produktiewijze. De bereid
heid om regeringsverantwoordelijkheid te dragen 
noemt Van Putten de achilleshiel van sociaal-demo
cratische partijen - kortom, de klassieke verwijten 
aan de reformisten en revisionisten die de arbeiders 
verkopen aan het kapitaal. Hij stelt dat deze 'linkse 
kritiek' vooral floreert in tijden dat deze partijen deel 
uitmaken van de regering of zulks nadrukkelijk 
nastreven en illustreert dat met een rijtje feiten, 
waarin wijselijk de historische winst van de PvdA na 
vier jaar Den Uyl en mèt een tweede kabinet van die 
naam als inzet van de verkiezingen, ontbreekt. 

Op p. 148 treedt D'66 op als voorbeeld van een nieuwe 
partij die ontstond rond de nieuwe vraagstukken waar 
de sociaal-democraten geen antwoord op hadden, te 
weten milieu, de eigenwettelijkheid van de bewape
ningswedloop en feminisme; dat lag toch iets anders, 
herinner ik me, in 1966. Feminisme en bewapenings
wedloop, inclusief de eigenwettelijkheid daarvan, zijn 
voorts natuurlijk oude problemen, waarop de sociaal
democratie wèl antwoorden had en heeft - dat is juist 
het probleem, omdat het volgens de huidige buiten
parlementaire actiegroepen de verkeerde antwoorden 
zijn. 
Het is hier weer een voortdurende mengeling van op 
zich niet onjuiste observaties en subjectieve oordelen, 
die menigmaal weer terug te brengen zijn tot het gehal
te, dat socialisten geen Groenen zijn en nog lang niet 
allemaal echte feministen mogen heten. Ten aanzien 
van de kernwapens kunnen de sociaal-democraten 
ook maar net door de beugel; dat een socialistisch be
ginsel als zodanig eigenlijk helemaal 'niet richtingge
vend' is bij de vraagstukken waar het kennelijk echt 
om gaat, wordt geconcludeerd uit het feit dat in Zwe
den meer voorstanders van kernenergie te vinden wa
ren onder de aanhangers van de socialistische partij 
dan onder die van de conservatieve oppositie (p . 148). 
De richting die gegeven moet worden is Van Putten bij 
voorbaat duidelijk, terwijl het toch op z'n minst de 
vraag is, of uit socialistische beginselen en gedachten
gangen dwingend volgt dat kernenergie hoort te wor
den afgeschaft, of dat de feministische visie van een 
patriarchaat dat eigenwetteJijk berust op de organisa
tie van de seksualiteit, prioriteit hoort te krijgen boven 
het ouderwetse socialistische herverdelingsdenken. 
Ik zal de laatste zijn om te ontkennen dat er in de 
PvdA sinds De Weg naar Vrijheid nauwelijks meer na
gedacht is over de structuur van de toekomstige socia
listische samenleving, dat er überhaupt een chronische 
theorie-armoede heerst in de beweging die zich vroe
ger voor liet staan op het predikaat wetenschappelijk 
en dat het helemaal een schande is dat uitgerekend de 
sociaal-democratie praktisch met lege handen staat als 
het erop aankomt om aan te geven hoe het nu verder 
moet met de verzorgingsstaat. Maar het gaat te ver om 
voortdurend te suggereren dat de oplossing van alle 
problemen van de moderne sociaal-democratie gele
gen is in heroriëntering in de richting van de 'Radicale 
Alternatieven'. Dat het in deze paragraaf ook weer 
niet aan flagrante onzin ontbreekt illustreer ik met één 
voorbeeld: '(d)e vraag kan rijzen of een socialisme dat 
zich zo weinig om de integratie van de samenleving be
kommert en dat het individu zozeer op zichzelf terug
werpt, zich principieel nog wel van liberalisme onder
scheidt' (p. 152); dit naar aanleiding van het feit, dat 
het socialisme het integratiekader (!) klasse heeft ver
laten, de overgeleverde (!) zuilen bestrijdt en zich te
gen de bevoorrechte positie van het gezin heeft ge
keerd. 

Communisme en fascisme 
Over de hoofdstukken communisme en fascisme wil ik 
alleen een aantal algemene opmerkingen maken. Ik
ben er voorstander van, dat in dit soort overzichtswer-
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ken ruime aandacht aan deze stromingen wordt ge
schonken; de betekenis van politieke stromingen 
hangt immers niet af van de aanhang die ze in Neder
land verworven hebben. Maar het evenwicht kan ook 
zoek raken . Lenin, Stalin, de USSR - uiteraard, dat 
is elementair en rechtstreeks van belang voor het be
grip van het Nederlandse communisme. Maar Mao, 
Tito, Cuba, het Eurocommunisme? Mussolini, Hit
Ier, de NSB, Glimmerveen, de Centrumpartij - van
zelfsprekend. Maar de vraag of het al op andere gron
den zo verwerpelijke apartheidsregime ook nog al dan 
niet fascistisch is, lijkt me minder urgent. Moet er uit
gebreid worden gedelibereerd over het al dan niet fas
cistische karakter van militaire dictaturen in Latijns
Amerika of regimes in Zwart Afrika? In overzichts
werken over communisme en fascisme mogen derge
lijke zaken niet ontbreken, maar dat zijn andere boe
ken . 
Een ander algemeen probleem is, dat men figuren die 
in dictatorale machtspositie hun eigen '-isme' creëer
den niet als hetzelfde soort denkers en grondleggers 
kan behandelen als Marx, Adam Smith of Abraham 
Kuyper . Hetzelfde geldt voor een partijprogramma 
van de PvdA, dat niet dezelfde soort bron is als een 
partijprogramma van de NSDAP of van de Russische 
Communistische Partij. Een staatsideologie is nu een
maal van een andere orde dan een politieke stroming 
in een pluriform, liberaal-democratisch stelsel. Zo 
gauw vaststaat of gevreesd moet worden, dat men met 
officiële verdraaiingen van feiten of bewuste verhul
ling van ware bedoelingen te maken heeft, heeft het 
weinig zin meer om ideologische rechtvaardigingen op 
interne consistentie, waardenoordelen en argumenta
tie te onderzoeken op de manier waarop dat voor so
cialisme, liberalisme en de christelijke stromingen ge
beurde. 
Het plichtsgetrouw noemen van het feit, dat Stalin en 
Hitler miljoenen mensen ombrachten, is niet vol
doende. In het geval van Mao is de opmerking van 
Van Putten dat deze de Chinese samenleving sinds 
1948 twee keer op z'n grondvesten deed schudden zelfs 
pijnlijk eufemistisch. De natuurrampen die Van Put
ten memoreert in de tijd van de Grote Sprong Voor
waarts waren echt niet allemaal natuurverschijnselen, 
maar eerder rechtstreeks gevolg van de 'groots opge
zette campagne tot enthousiasmering van het Chinese 
volk'. De valkuilen van het kwasi-objectief weergeven 
van bewust gecreëerde mythes zijn hier legio. Om bij 
dit voorbeeld te blijven: men valt heel diep in die kuil 
als men De Grote Sprong Voorwaarts vervolgens se
rieus neemt met een frase als '(w)as de Grote Sprong 
Voorwaarts vooral gericht op de ontwikkeling van de 
produktiviteit. . .' (p. 289). De kwasi-objectiviteit 
wordt het pijnlijkst in de evaluatie-paragraaf, waarin 
wat met de ene hand gegeven wordt (het aantal onder 
marxistisch banier gepleegde moorden, nu mèt de 
schatting van zestig miljoen Chinezen exclusief de 
slachtoffers van de Culturele Revolutie, is tientallen 
malen groter dan die onder het nazisme), wordt met de 
andere hand teruggenomen: we mogen de opoffe
ringsgezindheid van veel communisten ter verbetering 
van het lot van de arbeidersklasse niet vergeten, enz. 
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Miljoenvoudige moord heet tragisch, als het uit naam 
van een mooi ideaal gebeurt, of begrepen moet wor
den in het licht dat wie door één kwaad bedreigd 
wordt, soms kiest voor een groter kwaad om zich van 
dit ene kwaad te bevrijden. Ik word daar onpasselijk 
van. 'Het wordt tijd om ons van dit dilemma te bevrij
den. De ontwikkeling die de CPN heeft doorgemaakt, 
geeft aan dat dit mogelijk is' (p . 323). Het staat er 
echt. 
Het hoofdstuk over fascisme is deels op al genoemde 
algemene punten aan kritiek onderhevig, deels daar
van gevrijwaard omdat fascisten niet kunnen rekenen 
op sympathie voor hun opofferingsgezindheid. In 
grote lijn is de kern van fascisme en nazisme als histo
rische verschijnselen in binnen- en buitenland ade
quaat weergegeven, al had de per doelgroep verschil
lende ideologie van het nationaal-socialisme (zeer mo
dern, zo'n gedifferentieerde presentatie) wat meer 
aandacht mogen krijgen. Mijn voornaamste inhoude
lijke bezwaar betreft de op gezag van Kühnl (Faschis
mustheorien, 1979) ten onrechte weer opgevoerde 
communistische Fehlanalyse van het succes van het 
nazisme in termen van een laatste poging van het mo
nopoliekapitaal om zich via Hitler te handhaven. Deze 
mythe uit de jaren dertig is in alle serieuze literatuur 
over de opkomst van het nationaal-socialisme ontze
nuwd, op basis van grondiger empirische studies dan 
die waarop Kühnl zich baseert. Voor sommigen blijft 
het moeilijk te verwerken, maar 'de' captains of in
dustry hebben Hitler niet in het zadel geholpen. 

De Radicale Alternatieven 
Tot slot de Radicale Alternatieven, waarin anarchis
ten en autonomen, feministen en Groenen samen als 
politieke stroming worden gepresenteerd. Aangezien 
het hier voor een belangrijk deel over actiegroepen en 
one issue-bewegingen gaat en partijvorming op titel 
van de aangehangen overtuiging niet of nauwelijks 
heeft plaatsgevonden, wekt het bij mij nogal wat ver
bazing om deze groeperingen voorgeschoteld te krij
gen als een politieke stroming. Er zijn tientallen gro
tere en kleinere bewegingen die zich sterk bekomme
ren om één of enkele strijdpunten; er zijn honderden 
actiegroepen; er zijn duizenden organisaties die enig 
belang politiek behartigen. Maar hoort dat boeiende 
verschijnsel thuis in een boek over politieke stromin
gen? In z'n algemeenheid niet, ook niet volgens Van 
Putten, want hij behandelt er slechts enkele van. 
Die selectie is ingegeven door het feit, dat de gekozen 
groeperingen zich expliciet bezig houden met datgene 
wat Van Putten als de twee alles overheersende proble
men van onze beschaving beschouwt: de kernbewape
ning en de eindigheid van de natuurlijke hulpbronnen. 
Dit zijn niet zo maar twee problemen, in de rij van pro
blemen als werkloosheid, criminaliteit, of het finan
cieringstekort. Deze twee problemen markeren een 
omslag in de geschiedenis van de mensheid, die sinds
dien een kwalitatief andere fase van haar bestaan is in
gegaan. 
Deze 'Nieuwe Kwesties' hebben niet alleen de hoogste 
urgentie, ze zijn ook niet oplosbaar zolang er niets 
fundamenteels verandert in de mentaliteit, de normen 
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en waarden, de gedragingen van mensen. De samenle
ving moet op een geheel andere basis worden inge
richt. De politieke verhoudingen èn de politieke regels 
dienen te veranderen. Van de bestaande politieke stro
mingen valt weinig te verwachten, gevangen als die 
zijn in de gevestigde structuren, de heersende opvat
tingen. De bestaande politieke stromingen zijn eerder 
een hinderpaal, omdat ze problemen en oplossingen 
blijven zien in termen van groei en macht en omdat ze 
blijven polariseren langs achterhaalde scheidslijnen. 
Ik laat deze analyse voor rekening van Van Putten. 
Maar zelfs als ik die in grote lijnen zou onderschrij
ven, blijf ik met een aantal problemen zitten betref
fende het hoofdstuk Radicale Alternatieven. Ten eer
ste: kan iedere groepering die een of meer van de bo
vengenoemde elementen van de analyse onderschrijft 
en een of ander alternatief reïntegratiekader voor
staat, alleen al op grond daarvan tot hoopvol teken 
worden bestempeld? Doet het er niet toe welk reïnte
gratiekader dat is, als het maar kleinschalig is, een 
'eigen middenveld' schept tussen staat en individu? 
Doen de methoden om verandering te bewerkstelligen 
er niet toe? Doet het gehalte van de redeneringen er 
nog toe, of gaat het alleen om het goede doel? Ik vind 
dat een probleem, omdat delen van de door Van Put
ten als Radicaal Alternatief voorgestelde groeperin
gen uiterst intolerant zijn, niet terugschrikken voor 
antidemocratische middelen om hun doel te bereiken, 
of z'.ch laten inspireren door flagrant anti-rationalis
me, zoals in het geval van de sterrewichelaarster Fer
guson (De Aquariussamenzwering, 1980), die door 
Van Putten unverfroren behandeld wordt, als serieuze 
auteur. Ten tweede: er is zo weinig concreets om op te 
wijzen, als het om de contouren van een nieuwe, 
substantiële politieke stroming gaat. De vredesbewe
ging is in staat gebleken om rond het strijdpunt van de 
kruisraketten een bijzonder groot aantal Nederlan
ders te mobiliseren, maar het merendeel daarvan bleef 
zich niettemin bekennen tot de gevestigde politieke 
partijen en stemde niet massaal op de groene PPR, de 
radicaal-evangelische EVP, de pacifistische PSP, of 
de gefeminiseerde CPN. Een Groen Progressief Ak
koord ter gelegenheid van de verkiezingen voor het 
Europese Parlement is ook niet erg overtuigend als be
wijs. Er zit inderdaad weinig anders op dan D'66 als 
'milieu partij' in het groene kamp in te lijven, wil men 
electoraal ergens op kunnen bogen. De Grünen in de 
Bondsrepubliek zijn vooralsnog de enigen die er prat 
op kunnen gaan werkelijk electoraal succes te hebben, 
hetgeen misschien meer over de Bondsrepubliek zegt 
dan over het Groene Alternatief. 
Ten derde: Van Putten zelf geeft toe, dat het feminis
me van de 'tweede golf' niet als een politieke stroming 
beschouwd kan worden, omdat het niet tot partijvor
ming is gekomen, er geen sprake is van een coherente 
ideologie en er een grote verscheidenheid is van doelen 
binnen de feministische beweging. 'Wat in feite ge
beurde, was, dat feministen ( ... ) er de voorkeur aan 
gaven binnen uiteenlopende bestaande politieke par
tijen verwezenlijking van hun doelen na te streven' (p. 
402). Hetzelfde geldt voor de milieubeweging, de vre
desbeweging, de antikernenergiebeweging. En waar 

het wel tot partijvorming kwam, bleven die partijen 
marginaal. 
Persoonlijk lijkt die tendens me ook hoopvoller dan 
de 'natuurlijke relatievorming' van de kraakbeweging 
met de antikernenergie-, de vredes- en de vrouwenbe
weging ('het anarcha-feminisme'), zeker in het licht 
van de serieusheid van de problemen waar het om 
gaat. Om nog één keer op Banning terug te komen: als 
ik Hedendaagse Sociale Bewegingen goed begrepen 
heb, heeft de grondlegger van de PvdA nooit het ver
trouwen verloren in de mogelijkheid, dat de ge
vestigde ideologische stromingen in staat zouden blij
ken zich daadwerkelijk te heroriënteren en antwoor
den te formuleren op de problemen van deze tijd. Niet 
allemaal dezelfde antwoorden, maar wel antwoorden 
die in relatie staan tot de werkelijke problemen en die 
tot een werkbaar compromis met 'andersdenkenden' 
kunnen leiden. Wellicht geen nieuw integratiekader, 
dat de hele maatschappij omvat, maar dan toch een 
besef, dat er gemeenschappelijke belangen en priori
teiten zijn. Het lijkt me te vroeg om die hoop nu al te 
begraven - vooral omdat een alternatief ontbreekt. 

Hans Charmant is docent politicologie aan de Eras
mus Universiteit te Rotterdam. 

• Alle verwijzingen naar 'Hedendaagse Sociale Bewegingen' 
van W. Banning hebben betrekking op de derde bijdruk 
(1979) van de tiende, ongewijzigde druk (1974). 

Een traditie van strijd 

Bertus Mulder bespreekt: 
Piet Hoekman, Jannes Houkes en Otto Knottnerus 
(red.), Een eeuw socialisme en arbeidersbeweging in 
Groningen (1885-1985), Groningen, Wolters-Noord
hoff/Forsten, 1986. 

'De geschiedschrijving van de sociaal-democratie is 
nog steeds sterk "Hollands" gericht, terwijl toch de 
socialistische beweging vanaf haar ontstaansperiode 
in belangrijke mate haar wortels vond buiten de rand
stad. De ontwikkeling van de socialistische beweging 
kent voorts per streek en vaak per plaats haar eigen 
kenmerken'. 1 Dit oordeel van Frans Becker en Geert 
Jan van Oenen is recentelijk nog eens bevestigd door 
het verschijnen van het boek over de Groningse arbei
dersbeweging, waarmee de Stichting' 100 jaar sociaal
democratie en arbeidersbeweging in Groningen' eind 
1986 een jaar van hard werken afsloot.2 Tot haar acti
viteiten behoorden het organiseren van een rondrei
zende tentoonstelling, het uitgeven van lesbrieven en 
het bevorderen van het Groningse toneelstuk 'Waark' . 
Met hulp van de Voedingsbonden FNV en CNV werd 
een film gemaakt over de landarbeidersstaking van 
1929; het symposium 'Sociaal-democratie en Techno
logie' dat samen met de Rijksuniversiteit georgani
seerd werd, vormde een trefpunt voor politiek, vakbe
weging en wetenschap. Dit onderdeel was gericht op 
de toekomst, terwijl de bundel 'Een eeuw socialisme 
en arbeidersbeweging in Groningen' het strijdbare 
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verleden van de Groningse arbeidersbeweging belicht. 
Het boek, grotendeels geschreven door jonge sociaal
historici, omvat elf hoofdstukken waarvan de laatste 
twee gaan over de naoorlogse ontwikkelingen. Daar
naast zijn er een elftal levensbeschrijvingen opgeno
men van sociaal-democraten als Schaper, Stenhuis en 
Rugge, maar ook van de anarchist Luitjes en de com
munist Sterringa. Uit deze namen blijkt al dat het op
treden van de sociaal-democratie geplaatst wordt in 
het kader van de gehele arbeidersbeweging, die in Gro
ningen, vanaf het eerste begin, een omvangrijke radi
kale stroming kende. 

Agrarisch-industrieel complex 
Het zwaartepunt van de bundel valt op de klassenver
houdingen op het Groningse platteland en de door
werking daarvan op de opkomende agrarische indus
trie. Strijdbare liberale boeren benutten de mogelijk
heden van de moderne landbouwtechniek om tot ra
tioneel bedrijfsbeheer te komen. Reeds in 1862 werd 
land gedraineerd en in 1880 verschenen de eerste dors
machines. In verzet tegen de particuliere agrarische 
handel en industrie richtten ze coöperaties op voor de 
verwerking van aardappelen, stro, suikerbieten en 
melk. De veenkoloniën werden een belangrijk indus
triegebied waar boeren het beleid bepaalden. Dit ge
heel noemt los van der Werfhet 'agrarisch-industrieel 
complex'. De stad Groningen voer er wel bij en was in 
de tweede helft van de vorige eeuw de derde handels
stad van Nederland. Industrie en handel stimuleerden 
de bouw van kustvaarders rond Hoogezand. Als in 
1918 de Hoogovens worden opgericht, nemen Gronin
ger industriëlen deel in het aandelenkapitaal. 3 

De rationalisering van de agrarische bedrijfsvoering 
leidde tot een toenemende sociale afstand tussen here
boeren en landarbeiders. De klasseverhoudingen la
gen het scherpst op het Oldambt, waar de boeren ge
bruik gingen maken van seizoenarbeid. De Oldambt
ster landarbeiders belichaamden het hedendaagse 
VNO-ideaal: zonder rechtspositie vormden ze een 
uiterst flexibel arbeidsaanbod, werkend op afroepba
sis. Ze volgden het werk: in het voorjaar het veen in 
Drenthe, 's zomers maaien en hooien in Friesland, 
daarna de graanoogst in de eigen streek, om in de 
herfst te werken bij inpolderingen tot men 's winters 
uitgevroren raakte en honger leed. Op het Noordelijke 
Hogeland waren meer vaste landarbeiders, en kwam 
het in eerste instantie tot gematigde werkliedenvereni
gingen, georganiseerd rond de ziekenkas. 
De Groninger here boeren verlangden zo groot moge
lijke uitkeringen van de coöperaties, die - anders dan 
in Friesland - met een minimum aan kapitaal draai
den en weinig reserveerden , met name in de aardappel
meelindustrie. Niet het bedrijfsbelang op lange ter
mijn, maar het korte-termijngewin van de boeren 
stond voorop. Telkens als de 'campagne' begon, wer
den de machtsverhoudingen tussen boeren bestuurders 
en campagnearbeiders uitgeprobeerd; het seizoenka
rakter voorkwam institutionalisering van de klassen
strijd. 
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Vrij socialisme 
Het socialisme vond zijn eerste georganiseerde basis in 
de stad Groningen. In de in 1884 gestichte jongelin
genclub 'Ontwikkeling' discussieerden toekomstige 
woordvoerders als Luitjes en Schaper over Multatuli, 
Büchner en Darwin. In januari 1885 werd de SDB
afdeling Groningen opgericht, die samenwerkte met 
het Provinciaal Comité voor Algemeen Kiesrecht, de 
'Volkspartij'. De Noordelijke kiesrechtbeweging 
werd in 1888 bekroond met de verkiezing van Domela 
Nieuwenhuis in het Friese district Schoterland. In 
1891 werd hij niet herkozen, en ook Mansholt slaagde 
er in Groningen niet in om tot de Kamer door te drin
gen. De teleurstelling daarover en de door de agrari
sche crisis verslechterde positie van de veen- en landar
beiders leidde tot een verbreking van de Volkspartij
coalitie, tot een groei van de SDB met negentien afde
lingen in Groningen en tot sterke radicalisering van de 
beweging. De overheid reageerde op socialistische op
tochten en betogingen door in december 1892 de staat 
van beleg af te kondigen. 
Toen die weer opgeheven werd, herbergde Groningen 
een derde van alle SDB-afdelingen, die steeds meer 
overhelden tot een anti-parlementair, 'vrij' socia
lisme, dat van de staat niets verwachtte. Op het Kerst
congres van dat jaar sprak de SDB zich op voorstel 
van de afdeling Hoogezand-Sappemeer uit tegen het 
deelnemen aan verkiezingen. 
Het gebruikelijke beeld van de jaren daarna is dat de 
SDAP na een aantal moeilijke aanvangsjaren de 'oude 
beweging' langzaam wegdrukt. Houkes en Hoekman 
geven aan dat zulks in Groningen niet het geval is. Ook 
al nam Domela in 1897 afscheid van de politieke bewe
ging, er handhaafde zich een vrij socialistisch organi
satienetwerk. Vrije socialisten als Luitjes stelden hun 
opvattingen bij in syndicalistische richting. De Gro
ninger syndicalist Harm Kolthek reorganiseerde het 
NAS, en daardoor bleef het vrije socialisme een con
current ter linkerzijde. Het Groningse vrij socialisti
sche blad De Arbeider zag zijn oplage van zeventig 
duizend in 1914 oplopen tot 127.000 einde 1917. On
der invloed van de revolutionaire ontwikkelingen in 
Rusland riepen de vrije socialisten begin februari 1918 
een revolutionaire 'algemene werkstaking' uit, die in 
Groningen het meest succesvol was. Dit lijkt me te be
horen tot de voorgeschiedenis van Troelstra's optre
den in de novemberdagen van 1918 die in de bestaande 
literatuur daarover ontbreekt. Onder invloed van het 
algemene kiesrecht en de Russische revolutie ging een 
aanzienlijk deel van de vrij socialistische beweging 
over naar de CPN. 

Rugge 
Homme Wedman en Bert van Houten bespreken de 
ontwikkeling van de SDAP, die in 1906 een kwart van 
zijn raadszetels in Groningen haalde. Nà 1909 kwam 
er een einde aan de voortrekkersrol van Groningen in 
de SDAP, een rol die de Friese SDAP nog tot 1917 ver
vulde. De groei van de Groningse SDAP hield daarna 
gelijke tred met die der vakbeweging. 
Na het vertrek van Schaper naar Den Haag in 1905 na
men Rugge en Sterringa de belangrijkste posities in . 
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Sterringa vertrok in 1909 naar de SDP van Wijnkoop, 
terwijl Rugge een steeds prominenter plaats in zowel 
de SDAP in de Stad als in het Gewest zou innemen. In 
de Eerste Wereldoorlog nam Rugge - ondanks waar
schuwingen van het PB - het voortouw in acties rond 
de voedselschaarste. Hij ondersteunde in november 
1918 Troelstra, wat zijn positie in de partij schaadde. 
Mede door weerstand bij de burgerlijke partijen liet 
zijn wethouderschap nog een aantal jaren op zich 
wachten . De betekenis van de kleermaker en broodbe
zorger Rugge als wethouder van Volkshuisvesting 
wordt door Hans van der Hurk apart belicht. Van de 
naoorlogse 'Doorbraak' moest Rugge niets hebben . 
De ereburger van de stad werd geen lid van de PvdA. 

Vakbeweging 
Het is jammer dat de diverse auteurs van de hoofd
stukken over de vakbeweging niet de vrijheid geno
men hebben wat meer stil te staan bij de rol die uit 
Groningen afkomstige bestuurders in de Nederlandse 
vakbeweging hebben gespeeld. Tenslotte waren de 
Groningers Stenhuis, Kupers en Oosterhuis achter
eenvolgens van 1919 tot 1959 voorzitter van het NVV. 
Landelijk bekende bestuurders als Menzo ter Borch en 
Klaas de Jonge deden in het organiseren van de Gro
ninger fabrieksarbeiders hun eerste ervaringen op. 
Dat was vaak een moeizame geschiedenis . Vanaf 1923 
tot 1937 daalden de lonen van de seizoenarbeiders in 
de aardappelmeel sector . In de strokarton daarentegen 
werd in crisistijd, van juni 1931 tot april 1932 een kei
harde stakingsactie gevoerd, die de erkenning van de 
bond als CAO-partij afdwong. 
Massale en langdurige stakingen, onderkruipers uit 
alle windstreken, dramatische nederlagen en 
communistisch geïntrigeer markeren de ontwikkeling 
van de landarbeiders bond die in 1933 een organisatie
graad van veertig procent behaalde. Onder invloed 
van de crisis kwamen vakbeweging en boerenbonden 
tot de zogenaamde 'Groninger overeenkomst', een 
niet-aanvalsverdrag ter bescherming van de belangen 
van beide partijen en van de bedrijfstak. De Land
bouwparagraaf in het Plan van de Arbeid is daarop 
geënt. 
Een apart hoofdstuk is gewijd aan werkloosheid en 
werkverschaffing. Een derde van de Groninger bevol
king was in 1930 werkloos. Een deel van hen werd naar 
de werkverschaffingsprojecten gedirigeerd, waar het 
zwaar werken was tegen een laag loon. Door de week 
sliepen de mannen in keten bij het werk. 
Stakingsbewegingen deden zich voor in 1925, in 1927/ 
28 en 1930/ 31 . Bij deze laatste acties speelde de CPN 
een actieve en radicaliserende rol, teineinde de als 'so
ciaal-fascisten' bestempelde sociaal-democraten te 
ontmaskeren als handlangers en uitvoerders van de 
Colijn-politiek. Het hoogtepunt vormde een staking 
van tweeduizend arbeiders in januari 1932 in Wester
wolde. Het NVV wees deze acties wegens gebrek aan 
perspectief af. Auteur Jack Hofman is dienaangaande 
ambivalent: enerzijds merkt hij op dat de acties in de 
werkverschaffing bijna nooit tot r~sultaat leidden, an
derzijds spreekt hij van een 'bewonderenswaardige' 
houding van de werkverschaffingsarbeiders. 

Omstreden Doorbraak 
Na een hoofdstuk over 'communisten en socialisten in 
bezettingstijd' bespreekt Otto Knottnerus onder de 
veelzeggende titel 'Omstreden Doorbraak' de moei
zame start van de PvdA in Groningen. De Doorbraak 
kwam in de stad zonder verzet tot stand. In Oostelijk 
Groningen konden velen er maar moeilijk aan wennen 
met de hereboeren in één partij te zitten . De SDAP
afdelingen in het landarbeidersbolwerk Bellingwolde 
waren tegen. Trouwens, de VDB-afdeling Winschoten 
liep vooraan in het verzet binnen die partij tegen het 
opgaan in de PvdA. Electoraal was de PvdA geen suc
ces. Voor de oorlog haalden SDAP, VDB en CDU sa
men bijna vijftig procent van de stemmen; in 1946 
kwam de PvdA op 35 procent uit. Het ledental steeg 
wel, aldus Knottnerus, van 6100 voor de SDAP in 
1939 naar 8500 voor de PvdA. Maar hoe zat het met de 
vooroorlogse ledentallen van VDB en CDU? Elders 
verdubbelt de PvdA het ledental. 
Voor de landarbeiders had de geleide loonpolitiek 
merkwaardige gevolgen. In augustus staakten 2500 
landarbeiders tegen de loonclassificatie die hun werk 
als 'ongeschoold' had bestempeld. In 1947 viel een 
proteststaking tegen de veroordeling van boeren die 
landarbeiders 'teveel' wilden betalen samen met verzet 
tegen de eerste 'politionele' actie waarvoor blijkbaar 
wel geld was. 'Vele honderden PvdA-leden' bedank
ten voor hun lidmaatschap. 
Om de werkloosheid te verminderen, werd van Rijks
wege vooral een migratiepolitiek gevoerd. Naast het 
beschikbaar stellen van premies stimuleerde minister 
Suurhoffdat door, in 1955, werklozen onder de veer
tig jaar te verplichten tot een gesprek op het Arbeids
bureau over plaatsing in het Westen: Pernis of de 
Hoogovens. Dat zette de verhoudingen binnen de 
PvdA onder spanning. Sindsdien kwam deze partij 
veel bewuster en directer op voor werkgelegenheid in 
eigen streek. Door gebrek aan arbeidskrachten in de 
Randstad vestigden grote bedrijven metterdaad filia
len in Groningen. Het ging vooral om eentonig en on
geschoold tariefwerk. De vakbeweging groeide door, 
en organiseerde in 1960 44 procent van alle werkne
mers, tegen 39 procent landelijk. 
Met het begraven van de geleide loonpolitiek start een 
nieuwe periode in de Nederlandse arbeidsverhoudin
gen, gekenmerkt door loononderhandelingen per be
drijfstak en de opkomst van het bedrijvenwerk. In 
Groningen blijft de werkloosheid hoger dan elders en 
blijft ook het migratieoverschot. Zanen, districtsbe
stuurder van de FNV en voorzitter van de Stichting 
'100 jaar sociaal-democratie' heeft deze periode voor 
zijn rekening genomen in het hoofdstuk 'Tegen de 
achterstelling van het Noorden'. Hij schetst de weder
opstanding van de CPN, de rol van de studentenbewe
ging en de strijd in de Groningse PvdA in het kader 
van de spanning tussen landelijke PvdA-politiek en de 
eisen van het FNV-district Noord, dat politiek en pro
grammatisch leiding weet te geven aan het verzet tegen 
de achterstelling. Daarbij is de verhouding tot de af
zonderlijke bonden niet altijd probleemloos. 
In 1980 organiseerde de FNV 48.500 leden. Net als el
ders liep dat terug, tot 43.000 in 1985. Maar de terug-
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gang was minder groot dan elders en met 44 procent 
steekt de organisatiegraad aanzienlijk uit boven het 
landelijk gemiddelde van 34 procent. 
Deze cij fers zijn als het boek zelf een illustratie van het 
oordeel van Becker en Van Oenen. In het boek ligt het 
zwaartepunt bij de vooroorlogse ontwikkelingen in 
landbouw en industrie. Ontwikkelingen in andere be
roepsgroepen als onderwijzers en typografen, en an
dere sectoren als de dienstensector die van groot be
lang zijn voor de naoorlogse periode, bleven buiten 
beschouwing. Binnen deze beperking is de redactie 
erin geslaagd een interessant en samenhangend boek 
te presenteren, verlucht met prachtig en met zorg uit
gekozen fotomateriaal. Een boek dat navolging ver
dient. 

Bertus Mulder is socioloog 

Noten 
1. Geschiedenis en Arbeid, aflevering 3 van de afdelingska

dercursus van de Stichting Vormingswerk PvdA, Am
sterdam, blz. 50. 

2. Vgl. Algemeen verslag van de Stichting 100 jaar sociaal
democratie en arbeidersbeweging in Groningen (1984-
1986). 

3. Vgl. de lijst van oprichters in: 10h. de Vries, Hoogovens
IJmuiden, 1918-1968. 

Vervolg van blz. 299 
tot werkelijke vernieuwing. Ik heb betoogd dat de 
spanning tussen 'arbeid' en 'vrije tijd' af te zwakken 
valt; in het spanningsveld tussen restauratie en ver
nieuwing lijkt het (nog) moeilijker koersen. 
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Pen op Papier 

De juiste feiten over de Arbeiders Gemeenschap 
der Woodbrookers 

In nummer 7/8 van de jaargang 1987 van Socialisme 
en Democratie besprak S. Patijn het boekje van Coos 
Huijsen, Socialisme als Opdracht, over de Arbeiders 
Gemeenschap der Woodbrookers. In die bespreking 
zijn een paar feiten fout vermeld, die Huijsen wel goed 
heeft opgenomen. Zowel als eerherstel voor Huijsen 
als ter voorkoming van verdere geschiedvervalsing 
hierbij de juiste feiten: 
1. In 1908 werd door een groep reünisten van het En
gelse Quakercentrum Woodbrooke opgericht de Vere
niging Woodbrookers in Holland. 
2. In 1919 werd door een aantal leden van deze vereni
ging de Arbeiders Gemeenschap der Woodbrookers 
opgericht, als z.g. werkverband binnen de Vereniging 
Woodbrookers in Holland. 
Het gaat om kleinigheden, maar een correcte omgang 
met feitenmateriaal is, dunkt mij, belangrijk voor alle 
werk, ook voor een boekbespreking. 

H. van Wirdum-Banning, Rotterdam. 
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De nieuwe discriminatie 

In steeds meer gemeenten begint het emancipatie-be
leid vorm aan te nemen. Veel opzien baarde recente
lijk het besluit van BenW van Amsterdam, on
dersteund door een grote meerderheid in de gemeente
raad, om de komende vijf jaar alleen vrouwen als 
schooldirecteur aan te stellen. Maar ook elders gaat 
men doortastend te werk. BenW van Leiden bijvoor
beeld willen categorisch mannen uitsluiten van interne 
sollicitatieronden voor vacatures op het gemeentehuis. 
In de Leidse gemeenteraad gaf dit voornemen aanlei
ding tot opgewonden debatten. De PvdA was, op twee 
dissidenten na, vóór; de VVD en het CDA verklaarden 
zich tegen. Wethouder Henriëtte van Dongen (PvdA) 
van Onderwijs en Emancipatiezaken noemde de opstel
ling van coalitiegenoot VVD 'destructief'. 
In datzelfde Leiden zal een nieuwe behuizing voor het 
Pedologisch Instituut worden gebouwd. Wethouder 
Van Dongen heeft het Instituut een lijst van architec
ten gezonden, waaruit mag (lees: moet) worden geko
zen: de lijst telt uitsluitend vrouwelijke architecten. 
Naar een speciale kwalificatie op het terrein van het 
bouwen voor kinderen is kennelijk niet gekeken. 
Onze Grondwet meldt dat er geen onderscheid mag 
worden gemaakt naar godsdienst, levensovertuiging, 
politieke gezindheid, ras of geslacht. Deze grondregel 
zou de basis moeten vormen voor elk evenwichtig 
emancipatie-beleid. 
Met deze grondregel nemen steeds meer partijgenoten 
het niet zo nauw. Zij zouden zich verbazen als bijvoor
beeld een CDA-wethouder de voorwaarde zou stellen 
dat gegadigden gehuwd moeten zijn (het gezin is im
mers hoeksteen van de samenleving). Maar mannen 
uitsluiten, dat mag. Een volgende stap is dan: deze 
baan is verboden voor blanken. En om tot de keuze 
van een architect te komen, zoeken wij uitsluitend on
der homofielen. De in te schakelen bouwvakkers mo
gen uitsluitend Tamils zijn. Het hellend vlak voert ons 
van absurditeit tot absurditeit. 
Dat bij gelijkwaardige kandidaten de voorkeur wordt 
gegeven aan vrouwen, is een goed uitgangspunt. Het 
kwaliteitscriterium staat dan voorop; de emancipatie 
is ermee gediend. Het uitsluiten van mannen is echter 
beledigend; niet alleen voor mannen, maar evenzo 
voor vrouwelijke kandidaten. Zij krijgen de baan, niet 
op grond van gebleken kwaliteiten (opleiding, erva
ring, persoonlijke kwaliteiten), maar allereerst op 
grond van hun geslacht. 
Wat er thans in naam van de sociaal-democratie aan 
onzindelijk, want: discriminerend, lokaal beleid 
wordt gevoerd, zou bij voorkeur onverwijld aan het 
rechterlijk oordeel moeten worden onderworpen. In 
afwachting daarvan zouden enkele verstandige uit
spraken terzake van het PvdA-bestuur weldadig zijn. 

Hugo Priemus 
Redacteur van SenD 
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-Het sociaal minimum: koppelen, ontkoppelen 
of anders koppelen? 

Het beleid ten aanzien van het sociaal minimum, altijd 
al goed voor de nodige politieke golfslag, zal binnen 
afzienbare tijd waarschijnlijk zorgen voor een ruige 
zee. Oorzaak is het voornemen van het kabinet om de 
Wet Aanpassingsmechanismen (WAM)l waarin de 
koppeling tussen lonen en de uitkeringen is neerge
legd, te vervangen door een beleid van jaarlijkse be
leidsmatige aanpassingen. 2 

In de PvdA is de koppeling in de eerste helft van dit 
jaar in discussie geweest door uitlatingen van Kom
brink en Sint. De gedachten wisseling lijkt echter weer 
wat te zijn weggeëbd. Dat is jammer, want de PvdA 
zal, als het wetsontwerp tot wijziging van de WAM in 
behandeling komt bij de Tweede Kamer, een stand
punt moeten hebben. 
In dit artikel worden enige achtergronden geschetst en 
enkele overwegingen gegeven voor de meningsvor
ming. Centraal staat de vraag op welke wijze de kop
peling tussen de lonen en de uitkeringen ingericht 
moet worden. Is er behoefte aan een wijziging van de 
WAM, en, wanneer dat het geval is, op welke wijze 
zou dat dan in grote lijnen moeten gebeuren? 

Twee methoden voor het vaststellen van het sociaal 
minimum 
Onder het begrip 'sociaal minimum' wordt verstaan 
het door de overheid in een bepaalde periode gegaran
deerde minimumbestaansniveau. Tot nu toe zijn twee 
benaderingen toegepast voor het vaststellen van de 
hoogte van het sociaal minimum, namelijk de budget
methode en de loonmethode. 
In de periode van de Armenwet en de eerste jaren van 
de Algemene Bijstandswet werd vrijwel uitsluitend de 
budgetmethode gehanteerd. Deze benadering houdt 
in dat wordt uitgegaan van een bepaald verzor
gingspakket, dat de elementen bevat die voor de voor
ziening in het bestaan noodzakelijk worden geacht. 
Deze worden vermenigvuldigd met hun prijzen. Het 
resulterende bedrag is bepalend voor de hoogte van de 
uitkering. 
In 1968 besloot de regering om de budgetmethode bij 
twee rijksgroepsregelingen welke op grond van de Al
gemene Bijstandswet waren ingesteld, te vervangen 
door de loonmethode. Bij deze methode wordt het so
ciaal minimum gekoppeld aan de lonen. Dit gebeurde 
toen door het richt bedrag voor de uitkeringen van en
kele rijksgroepsregelingen te bepalen op een percenta
ge van het minimumloon. 
Nadat beide methoden enige tijd naast elkaar hadden 
gefunctioneerd werd de loonmethode algemeen voor
geschreven. De norm werd gesteld op 95 procent van 
het minimumloon. Het monopolie van de loonmetho
de werd definitief gevestigd met het van kracht wor-

den van het Bijstandsbesluit landelijke normering in 
1974.3 De bijstandsuitkering voor algemeen noodza
kelijke kosten van het bestaan van een echtpaar werd 
toen gelijk gesteld aan het netto minimumloon van een 
volwassen, gehuwde werknemer. 
Een voordeel van de budgetmethode is dat men expli
ciet antwoord moet geven op de vraag wat in Neder
land in een bepaalde periode beschouwd moet worden 
als het voorzieningenpakket waarover een ieder mini
maal moet kunnen beschikken. De keerzijde daarvan 
vormt echter dat hierdoor de normen van de be
leidsmakers bepalend zijn voor het noodzakelijk 
geachte minimuminkomen. Een nadeel is verder dat in 
deze procedure geen ingebouwde garantie bestaat, dat 
het vastgestelde sociaal minimum inpasbaar is in de 
geldende inkomensverhoudingen. In het verleden is 
bijvoorbeeld door het ministerie van Sociale Zaken 
steeds bezwaar gemaakt tegen de budgetmethode, om
dat de resulterende bijstandsuitkeringen hoger zouden 
zijn dan de laagste lonen. 4 Tegenover het pluspunt van 
de budgetmethode dat de uitkeringen gemakkelijk 
aangepast kunnen worden aan de prijsontwikkeling, 
staat het nadeel dat het pakket zelf niet automatisch 
meegroeit met de algemene welvaartsstijging. 
Ook de loonmethode kent echter zijn schaduwzijden 
en deze kwamen sinds 1980 duidelijker naar voren. Op 
1 januari van dat jaar werd de WAM van kracht, 
waarin de loonmethode zijn meest uitgewerkte vorm 
kreeg. Tevens trad in 1980 voor het eerst een algemene 
vermindering van de koopkracht op. 
De loonmethode brengt met zich mee dat de loonont
wikkeling ook doorgegeven moet worden aan het so
ciaal minimum wanneer dit een koopkrachtdaling met 
zich meebrengt. Een toetsing op de aanvaardbaarheid 
hiervan voor de bestedingsmogelijkheden van dege
nen die van het sociaal minimum moeten rondkomen, 
maakt echter geen deel uit van de procedure. 
Een ander bezwaar, waar het kabinet met name zwaar 
aan tilt, is dat de loonmethode een automatisme in
houdt voor de hoogte van de uitkeringsrechten, en 
geen ruimte biedt voor een toetsing van deze uitkomst, 
mede gezien de ontwikkeling van het aantal uitke
ringsgerechtigden, aan algemene sociaal-economische 
doelstellingen zoals die met betrekking tot de lasten
druk en het financieringstekort. Voor het kabinet was 
dit reden om de loonmethode de facto te verlaten door 
het minimumloon en de minimumuitkeringen niet lan
ger aan te passen aan de loonontwikkeling. Gevolg is 
dat, waar het sociaal minimum in juli 1987 volgens de 
WAM netto 24 procent hoger zou moeten liggen dan 
in januari 1980, dit feitelijk slechts negen procent ho
ger lag. s 
Deze gang van zaken houdt een ongunstiger koop-

Fred Schippers 
Secretaris van het College 
Algemene Bijstands Wet 
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krachtverloop van het sociaal minimum in dan onder 
toepassing van de WAM opgetreden zou zijn. Dit 
maakt de noodzaak van een toetsing op de aanvaard
baarheid van de gevolgen van de koopkrachtdaling 
voor de minima met behulp van een bestedingsonder
zoek navenant groter. Het kabinet blijkt dit echter niet 
zo te zien, want er zijn nog steeds geen serieuze stap
pen in deze richting gedaan. 
Het belangrijkste voordeel van de loonmethode boven 
de budgetmethode is, dat een koppeling wordt gelegd 
tussen de ontwikkeling van het sociaal minimum en de 
algemene welvaartsontwikkeling. Daardoor wordt 
met de loonmethode een nadere uitwerking gegeven 
aan het beginsel van de parallelle welvaartsontwikke
ling. Het beginsel van de parallelle welvaartsontwik
keling houdt in dat de verhouding tussen de wel
vaartspositie van degenen die zijn aangewezen op het 
sociaal minimum en die van de overige leden van de sa
menleving, in de tijd gelijk dient te blijven. Ook de 
eersten zullen derhalve deel moeten hebben aan de toe
name van het algemene welvaartsniveau. Nieuwe con
sumptieve goederen en diensten die in de samenleving 
gemeengoed worden, mogen niet permanent aan hen 
voorbijgaan. 
Ook als uitgegaan wordt van dit principe is echter de 
vraag relevant of dat ook moet betekenen, dat een wij
ziging in het algemene koopkrachtniveau van jaar tot 
jaar automatisch door het sociaal minimum gevolgd 
moet worden. Men stuit dan namelijk op de hierboven 
genoemde nadelen van de loonmethode. Toename van 
de welvaart is geen vanzelfsprekendheid en hangt voor 
een deel afvan het overheidsbeleid. Wanneer er een si
tuatie dreigt te ontstaan, waarin toepassing van het be
ginsel van de parallelle welvaartsontwikkeling in strijd 
komt met het tot stand komen van welvaartsgroei of 
het gevaar van een welvaartsdaling inhoudt, dan be
hoort de overheid een afweging te maken. De WAM, 
waarin de welvaartsparallellie is neergelegd, biedt 
voor een dergelijke afweging geen ruimte. 
Tevens is het met de WAM onmogelijk om het sociaal 
minimum meer te verhogen dan uit de welvaartsont
wikkeling zou voortvloeien, dan wel minder te laten 
dalen in verband met de bestedingssituatie van de mi
nima. Dit kan niettemin noodzakelijk zijn. Het aan
passen van de bestedingen aan een koopkrachtdaling 
kan grote problemen geven, wanneer een deel van het 
budget niet beïnvloed kan worden, zoals bij de woon
lasten. Doordat een gedeelte van de bestedingen vast
ligt, kan de koopkrachtvermindering alleen op de ove
rige uitgavencategoriën worden verhaald, zodat deze 
meer dan evenredig moeten dalen. Aangezien het op 
sociaal minimumniveau per definitie om het krapste 
budget gaat dat de samenleving kent, dient dit proces 
op zijn maatschappelijke aanvaardbaarheid te wor
den getoetst. De wetgeving moet de ruimte bieden om, 
indien dit noodzakelijk wordt geacht, specifieke 
maatregelen te nemen met betrekking tot de hoogte 
van het sociaal minimum, zodat in een dergelijke si
tuatie een algemene koopkrachtdaling slechts gedeel
telijk of niet wordt doorgegeven in de hoogte van de 
minimumuitkeringen. Ook op dit punt schiet de 
WAM tekort. 
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Deze overwegingen leiden tot de conclusie, dat er in
derdaad reden is voor een herziening van de WAM. De 
volgende vraag is op welke wijze dat dan zou moeten 
gebeuren. 

De componenten van de WAM 
Eind 1979 is de koppeling neergelegd in de Wet herzie
ning aanpassingsmechanismen en vaststelling regelen 
hoogte sociaal minimum (WAM). 6 In feite ging het 
hierbij om een aantal koppelingen: 
- de koppeling van het bruto minimumloon aan de 
index van de regelingslonen; 
- de koppeling van de bruto loongerelateerde uitke
ringen (WAO, WW, WWV) aan de index van de rege
lingslonen; 
- de gelijkstelling van de netto minimumuitkeringen 
en de netto minimumdaglonen in de WAO, WW en 
WWV aan het netto minimumloon; 
- voorschriften voor het bruto-nettotraject van het 
minimumloon en de diverse uitkeringen. 
Aldus werd in één mechanisme het antwoord gegeven 
op drie te onderscheiden vraagstukken: 
- op welke wijze moet het sociaal minimum, als door 
de overheid gegarandeerd bestaansminimum, de wel
vaartsontwikkeling volgen? 
- hoe moet de ontwikkeling van het loongerelateerde 
uitkeringen zich verhouden tot die van het sociaal mi
nimum?' 
- dient het loon van een werknemer met een volledige 
betrekking tenminste te voorzien in het door de over
heid gegarandeerde minimumbestaansniveau? 
De eerste vraag moet als de hoofdvraag worden be
schouwd. De derde komt neer op het probleem via 
welke inkomensbron een voltijds werkende werkne
mer het sociaal minimum dient te ontvangen. De 
hoogte van het sociaal minimum vormt daarbij een ge
geven. Dat geldt ook voor het tweede vraagstuk: hoe 
moeten ingegane loongerelateerde uitkeringen zich 
verhouden tot het sociaal minimum. Ook bij de beant
woording van deze vraag vormt de regeling die voor 
het sociaal minimum geldt het uitgangspunt. 

Het Kabinetsvoorstel 
In een adviesaanvraag aan de Sociaal-Economische 
Raad van 23 januari 1987 geeft de minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid een uiteenzetting over de 
wijze waarop het kabinet in de toekomst de periodieke 
aanpassing van het minimumloon en de minimumuit
keringen wil regelen. 
Het kabinet kiest voor een systeem van beleidsmatige 
aanpassingen . Teneinde een grotere beleidsruimte te 
verkrijgen zal de halfjaarlijkse automatische aanpas
sing aan de lonen, zoals die nu in de WAM is neerge
legd, verdwijnen. Wijziging van de minimumloon- en 
uitkeringsbedragen geschiedt uitsluitend nog op be
leidsmatige gronden. Criteria die naast de economi
sche ontwikkeling en de daaruit voortvloeiende loon
ontwikkeling in de marktsector naar de opvatting van 
het kabinet in ieder geval een rol dienen te spelen zijn 
de koopkrachtontwikkeling, de collectieve uitgaven
en lastendruk en de werkgelegenheid. Essentieel in de
ze benadering is dat er ten opzichte van de WAM spra-
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ke is van een ander uitgangspunt, zo stelt het kabinet. 
Geen wettelijk vastgelegde koppeling aan de loonont
wikkeling, maar de jaarlijks weerkerende besluitvor
ming over het minimumloon en de sociale uitkeringen, 
bezien vanuit de totale sociale-economische context. 8 

Uit deze formuleringen blijkt dat het kabinet het uit
gangspunt van de koppeling van het sociaal minimum 
aan de welvaartsontwikkeling, wil verlaten. De loon
ontwikkeling in de marktsector wordt nog slechts als 
een criterium beschouwd naast andere, gelijkwaardige 
criteria. Weliswaar wordt het sociaal minimum in het 
voorstel van het kabinet gelijk gesteld aan het netto 
minimumloon, maar dit heeft geen verband meer met 
de loonontwikkeling, zodat sprake is van een nogal 
abstracte, op zichzelf staande grootheid. 
Het loslaten van de band tussen het sociaal minimum 
en de algemene welvaartsontwikkeling vormt een 
principieel probleem. Het valt zeer te betreuren dat het 
beginsel van de parallelle welvaartsontwikkeling, 
waarover zo lang een politieke consensus heeft be
staan tussen het CDA en de PvdA, dermate vergaand 
wordt verlaten. Doordat geen enkel houvast wordt ge
boden ten aanzien van het criterium dat primair geldt 
voor de periodieke aanpassing van het sociaal mini
mum - er is immers sprake van meerdere, gelijkwaar
dige criteria die vaak strijdig zullen zijn - brengen de 
voorstellen van het kabinet voor uitkeringsgerechtig
den een maximale rechtsonzekerheid met zich mee. 
In wezen vormen de kabinetsvoorstellen een achteruit
gang ten opzichte van de huidige situatie waarin de 
WAM wel bestaat, maar niet wordt toegepast. De wet 
biedt nu een voor iedereen toetsbaar criterium voor 
wat eigenlijk met de minimumuitkeringen zou moeten 
gebeuren. Dit legt de bewijslast bij het kabinet wan
neer de WAM niet wordt gevolgd. Aangezien daartoe 
een speciale wet vereist is, moet het kabinet dan een 
zware procedure volgen. Uit oogpunt van rechtszeker
heid van de uitkeringsgerechtigden en zorgvuldigheid 
van de besluitvorming valt een aldus niet toegepaste 
WAM te prefereren boven het voorgestelde systeem 
van beleidsmatige aanpassingen. 
Toch is het begrijpelijk dat het kabinet het ongewenst 
vindt, dat een in de wet vastgelegde garantie geduren
de twee kabinetsperioden buiten werking wordt 
gesteld9 , en daarom wegen zoekt om uit deze onzuive
re situatie te komen. Een aantal van de in de brief ge
noemde bezwaren tegen de huidige wetgeving zijn ook 
reëel. De vraag rijst derhalve of er geen tussenweg mo
gelijk is. 

De keuze van de welvaartsindicator 
Een eerste vraag die zich bij het koppelen van de uitke
ringen aan de welvaartsontwikkeling voordoet is, aan 
de hand van welke grootheid deze vastgesteld moet 
worden. Als indicator kan bijvoorbeeld het nationaal 
inkomen worden genomen of het inkomen per hoofd 
van de bevolking dan wel de ontwikkeling van de ar
beidsproduktiviteit. 
AI deze grootheden hebben het nadeel dat ze ongevoe
lig zijn voor de verdeling van het nationaal inkomen 
over de lonen en de winsten. Zou men bijvoorbeeld 
uitgaan van het inkomen per hoofd van de bevolking 

en het aandeel van de winsten neemt in een bepaalde 
periode toe, dan kan dat betekenen dat het sociaal mi
nimum sneller stijgt dan de lonen. Uit oogpunt van ar
beidsmarktbeleid is het ongewenst wanneer zich door 
de werking van het aanpassingsysteem een dergelijke 
situatie voor kan doen. Het koppelen van de ontwik
keling van het sociaal minimum aan die van de lonen is 
derhalve nog steeds de beste keuze. 

Het betaalbaarbeidsvraagstuk 
Een tweede cruciale beslissing voor de inrichting van 
de aanpassingssystematiek is of de geregistreerde 
loonontwikkeling van jaar tot jaar bindend moet wor
den gevolgd. 
Het grote voordeel van een bindend mechanisme is dat 
daarmee rechtszekerheid wordt geboden over de ont
wikkeling van het inkomen aan degenen die aangewe
zen zijn op het sociaal minimum. Er bestaat dan, in de 
woorden van de Raad van State: 'een in de wet veran
kerde formule die volgens een vast systeem aanpast -
en daarmede rechtszekerheid beoogt te verschaf
fen.' 10 

Hier tegenover staat het probleem dat een bindend 
mechanisme automatisch de hoogte van de uitkerings
rechten verhoogt, en geen ruimte laat voor een toet
sing van deze uitkomst, gelet op de ontwikkeling van 
het aantal uitkeringsgerechtigden, aan algemene 
sociaal-economische doelstellingen, zoals die ten aan
zien van de lastendruk en het financieringstekort. Het 
is van belang een poging te ondernemen om de risico's 
te inventariseren welke toepassing van de koppeling in 
zou kunnen houden. Vooral de gevolgen voor de 
belasting- en premiedruk zijn daarbij van belang. 
In abstracto geldt, dat, bij gelijkblijvende collectieve 
lastendruk en een constante verhouding tussen het 
aantal inkomensontvangers in de collectieve sector en 
het aantal loon ontvangers in de particuliere sector, de 
opbrengsten van een stijging van het looninkomen in 
de particuliere sector die gelijk is aan de toename van 
het nationaal inkomen, voldoende is om eenzelfde 
procentuele stijging van de inkomens in de collectieve 
sector te financieren. Men spreekt in dit verband van 
de 'parallelregel' . Een cijfervoorbeeld kan dit illustre
ren. Stel de loonsom is honderd miljoen en de premie
druk is veertig procent. Het bedrag van veertig mil
joen wordt geheel besteed aan de ambtenarensalaris
sen en uitkeringen. Het nationaal inkomen stijgt met 
drie procent en de loonsom stijgt met hetzelfde per
centage. De aantallen loonontvangers, ambtenaren en 
uitkeringsontvangers zijn constant. De loonsom 
neemt toe tot 103 miljoen. Bij gelijkblijvende lasten
druk stijgen de premie- en belastingopbrengsten met 
1,2 miljoen. Dit is precies voldoende om de inkomens 
in de collectieve sector met drie procent te laten stij
gen. 
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
heeft berekend of in de huidige situatie en parallelregel 
opgaat. Dit blijkt globaal inderdaad het geval te zijn. 
Uit berekeningen kwam naar voren dat een procent 
loonstijging in het bedrijfsleven in de premiesfeer 750 
miljoen gulden aan meeropbrengsten met zich brengt, 
en in de belastingsfeer vierhonderd miljoen, samen 
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1150 miljoen gulden. Dit terwijl de kosten van een 
procent stijging van de loonsom bij de overheid in rui
me zin 700 miljoen gulden bedragen en van een stij
ging van de WAM-uitkeringen met een procent 540 
miljoen gulden, samen 1240 miljoen gulden. ll Voor
waarde voor deze parallelliteit is dat de groei van het 
nationaal inkomen tenminste ~ procent bedraagt, zo 
bleek uit de berekeningen. 
De parallelregel geldt slechts onder de veronderstel
ling dat de verhouding tussen het aantal werkenden in 
de marktsector en het aantal inkomenstrekkers in de 
collectieve sector constant is. Alleen dan kan een pa
rallelle inkomensontwikkeling worden gecombineerd 
met een gelijk blijvende collectieve lastendruk. Een 
constante verhouding is echter bepaald geen van
zelfsprekendheid. Factoren die deze met name beïn
vloeden, zijn: 
- de snelle stijging van de beroepsbevolking; 
- de 'vergrijzing'; 
- externe schokken voor de economie, zoals daling 
van het wereldhandelsvolume, die een stijging van de 
werkloosheid tot gevolg hebben; 
- een onbeheerste loonontwikkeling. 
De laatste factor, een grotere loonstijging dan past 
binnen de 'loonruimte' was de afgelopen jaren niet 
aan de orde. Al jarenlang behoort de loonontwikke
ling in Nederland tot de meest gematigde van de EG
landen. Een stijging van de lonen die binnen de loon
ruimte blijft, zodat geen verhoging van de arbeid sin
komensquote plaats heeft, biedt onder gelijkblijvende 
belasting- en premiedruk voldoende financiële moge
lijkheden voor een parallelle inkomensontwikkeling 
in de collectieve sector. 
De snelle stijging van de beroepsbevolking en de ver
grijzing vormen trendmatige ontwikkelingen die de 
verhouding tussen het aantal werkenden en het aantal 
uitkeringsgerechtigden verregaand kunnen beïnvloe
den en daarmee een structureel probleem zouden kun
nen vormen voor de toepassing van de koppeling. 
In tabel 1 wordt een beeld gegeven van de gevolgen van 
beide voor de verhouding tussen het aantal werklozen 
en bejaarden enerzijds en het aantal werkenden ander
zijds. Het aantal werkenden en de beroepsbevolking 
worden vergeleken in termen van arbeidsjaren. Ver
ondersteld is dat de werkgelegenheid met een procent 
per jaar groeit. De cijfers over het arbeidsaanbod en 
het aantal bejaarden zijn ontleend aan een vooruitbe
rekening van het Centraal Planbureau. 12 Het aantal 
werklozen en bejaarden stijgt tot 1990 meer dan het 
aantal werkenden. Na 1990 is echter van het omge
keerde sprake, zodat de verhouding tussen de aantal
len bejaarden en werklozen en het aantal werkenden 
verbetert. De ontwikkeling van de werkloosheid geeft 
daarbij de doorslag. 
De veronderstelling die wordt gemaakt ten aanzien 
van de groei van de werkgelegenheid blijkt belangrijk 
te zijn. Bij een werkgelegenheidsgroei van 0,75 pro
cent per jaar neemt de verhouding tussen het aantal 
werklozen en bejaarden versus het aantal werkenden 
toe tot 55 procent in 1990, blijft vervolgens constant 
tot het jaar 2000 en neemt daarna af. Wanneer ervan 
wordt uitgegaan dat de werkgelegenheid met 0,5 pro-
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Tabel 1: Invloed demografische ontwikkelingen 

werkgel. *) 
ber. bevolk. *) 
werkloosheid *) 
65+ 
werkl + 65 + /w.gel 

*) arbeidsjaren 

6x 1000) 
1986 1990 1995 2000 2005 2010 

4625 4786 5030 5286 5556 5840 
5245 5456 5640 5808 5844 5828 
620 670 610 522 288 - 12 

1769 1898 2006 2113 2236 2358 
.52 .54 .52 .50 A5 040 

cent per jaar groeit, stijgt de verhouding tot zestig pro
cent in het jaar 2000 en neemt dan pas af. In de CPB
ramingen ten behoeve van het regeerakkoord is een 
werkgelegenheidsgroei opgenomen voor de jaren 1986 
ti m 1990 van gemiddeld O. 9 procent per jaar. I 3 

Doordat de werkgelegenheid in arbeidsjaren is weer
gegeven, is het mogelijk dat de werkloosheid in termen 
van personen door arbeidsduurverkorting met herbe
zetting en toename van deeltijdarbeid minder stijgt, 
C.q. sneller afneemt, dan in de tabel naar ' voren komt. 
Feitelijk is de geregistreerde werkloosheid in 1986 en 
1987 ook gedaald met 50.000 respectievelijk 35.000 
personen. 14 Verder heeft het kabinet de doelstelling 
nog niet opgegeven om in 1990 de werkloosheid tot 
500.000 personen terug te dringen. In de Financiële 
Nota Sociale Zekerheid 1987 wordt de verwachting 
uitgesproken dat de verhouding tussen het aantal per
sonen met een dienstverband en het aantal uitkerings
gerechtigden in 1990 zelfs iets gunstiger zal zijn dan in 
1986. 11 

Voorzover uit een globale berekening als hierboven 
conclusies getrokken kunnen worden, ontstaat de in
druk, dat toepassing van de koppeling, wanneer de be
leidsvoornemens met betrekking tot de werkloos
heidsbestrijding enigszins gerealiseerd worden, zon
der verhoging van de belasting- en premiedruk moge
lijk zou kunnen zijn. In de jaren na 1990 lijken hier
voor in ieder geval reële mogelijkheden te bestaan. 
Schokken die de economie van buitenaf ondergaat als 
een inkrimping van de wereldhandel en ruilvoet
verslechtering, doorwerkend in een daling van de bin
nenlandse bestedingen bleken het werkloosheidsper
centage te kunnen laten stijgen van 7,2 procent van de 
beroepsbevolking in 1980 tot 16,9 procent in 1983. 16 

Tabel 2 geeft aan op welke wijze dit doorgewerkt heeft 
in de aantallen uitkeringsgerechtigden die een beroep 
moesten doen op de werkloosheidsregelingen. 
Het aantal personen dat in 1985 een beroep deed op 
een werkloosheidsregeling bedroeg bijna het drievou
dige van dat in 1979. Deze volumeontwikkeling was 
verantwoordelijk voor een uitgavenstijging van zeven 
miljard bij de betrokken regelingen ten opzichte van 
het niveau in 1979. 18 De verhouding tussen het aantal 
werkenden en het aantal uitkeringsgerechtigden daal
de van 1,9 in 1980 tot 1,5 in 1983. 19 Daarna bleef deze 
betrekkelijk stabiel. 
Toepassing van de WAM in de jaren 1980 tot en met 
1983, waardoor het bruto minimumloon met vijf pro
cent extra zou zijn toegenomen20 , zou niet mogelijk 
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Tabel 2: Volumeontwikkeling werkloosheidsregelin
gen 1979 tlm 1985 17 

WW aantal 
index 

WWV aantal 
index 

RWW aantal 
index 

tot. aantal 
index 

(aantallen x 1000) 

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
64 68 111 123 120 98 82 

100 106 173 192 187 153 128 
80 87 139 219 244 213 175 

100 109 174 274 305 266 219 
82 101 125 193 311 373 404 

100 123 152 235 379 455 493 
226 256 375 535 675 684 661 
100 133 166 237 299 303 292 

zijn geweest zonder een nog grotere stijging van de 
premiedruk dan de toename van 20,2 procent in 1980 
tot 24,3 procent in 1983 die zich toch al voordeed. 21 

Ook de aanzienlijke vermindering van het reëel be
schikbare inkomen met acht procent in deze jaren zou 
nog groter geweest zijn, met alle gevolen voor het ni
veau van de particuliere consumptie van dien. Gezien 
de snelle stijging van de werkloosheid zou toepassing 
van de WAM derhalve onverantwoord zijn geweest. 
Terwijl voor de factoren die verband houden met de 
demografische ontwikkelingen gesteld kan worden 
dat deze naar alle waarschijnlijkheid geen probleem 
hoeven te vormen voor een toepassing van de koppe
ling, gaat dit voor de externe schokken zoals die zich in 
het begin van de jaren tachtig hebben voorgedaan, 
geenszins op. 
Hieruit moet worden geconcludeerd dat het wettelijk 
kader waarin de koppeling tussen de lonen en het so
ciaal minimum wordt neergelegd, de ruimte moet bie
den om in geval van externe schokken de koppeling 
niet toe te passen. 

De bestedingssituatie van de minima 
Zoals reeds werd gesteld, vormt een zwak punt van de 
WAM dat algemene koopkrachtdalingen doorgege
ven moeten worden in de hoogte van het sociaal mini
mum, zonder dat een toetsing op de maatschappelijke 
aanvaardbaarheid daarvan deel uitmaakt van de pro
cedure. Wanneer, om redenen die hierboven werden 
genoemd, in een jaar afgezien is van toepassing van de 
koppeling en dit een koopkrachtdaling met zich heeft 
gebracht, dan is een dergelijke toetsing zeker op zijn 
plaats. 
Een middel om de gevolgen van koopkrachtdalingen 
zichtbaar te maken is het verrichten van bestedingson
derzoek. Via een enquête kan informatie worden ver
kregen over vragen als: in hoeverre heeft men op de 
woonlasten kunnen bezuinigen? Wanneer dat niet 
mogelijk was, op welke uitgavencategoriën heeft men 
het koopkrachtverlies dan wel verhaald? Welke beste
dingen worden niet meer gedaan in vergelijking met de 
periode vóór de koopkrachtdaling? Is er een signifi
cante toename van de betalingsachterstanden voor 
huur, energie en schulden? Aldus kan een aantal 
constateringen worden gedaan. Dat zegt echter nog 

niets over de maatschappelijke aanvaardbaarheid van 
de gevolgen van een koopkrachtdaling. Het gaat daar
bij immers uiteindelijk om een subjectieve, normatie
ve beslissing over de vraag welke bestedingen een ieder 
in de samenleving minimaal moet kunnen doen. Al
leen de politici zijn gelegitimeerd om deze keuze te ma
ken. 
Het in september verschenen rapport Minima zonder 
marge, de balans drie jaar later vormt een voorbeeld 
van zo'n bestedingsonderzoek. 24 Een beperking van 
het onderzoek is dat in de steekproef alleen 'echte mi
nima' zijn opgenomen, zodat niet kan worden nage
gaan in hoeverre de gesignaleerde verschijnselen speci
fiek zijn voor deze categorie huishoudens. Het onder
zoek heeft echter betrekking op een grote steekproef 
(1957 respondenten) en geeft voor een belangrijk aan
tal vragen een vergelijking in de tijd. Enkele uit
komsten verdienen hier vermelding. 
In tabel 3 komt naar voren dat gemiddeld het aandeel 
van de woonlasten in het netto maandinkomen in 1986 
negen procent hoger ligt dan in 1983. 25 Opvallend is 
dat zich vooral bij de alleenstaanden een sterke stij
ging heeft voorgedaan. 
Bij het eerste onderzoek Minima zonder Marge kwam 
naar voren dat kleding een uitgaven post is waarop re
latief veel wordt bezuinigd. De mate waarin dat ge-

Tabel 3: Aandeel huur en energielasten in netto maand
inkomen, incl. eventuele kinderbijslag 

Type huishou-
den 1983 1986 

alleenstaande < 65 33 45 
eenoudergezin 30 37 
echtp/ samenw < 65 mk 28 32 
echtp/ samenw < 65 zk 27 35 
echtp/ samenw > 65 28 33 
alleenstaande > 65 37 47 
totaal 30 39 

Bron: Minima zonder marge, de balans drie jaar later. 

Tabel 4: Bezuinigingen op kleding 

1983 1986 
Type huishouden 0/0 % 

alleenstaande < 65 53 80 
eenoudergezin 72 83 
echtp/ samenw < 65 mk 75 87 
echtp/ samenw < 65 zk 64 77 
echtp/ samenw > 65 49 71 
alleenstaande > 65 49 74 
totaal 62 80 

Bron: Minima zonder marge, de balans drie jaar later. 
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beurt geeft derhalve een indicatie voor de druk die er 
door de combinatie van koopkrachtdaling en vaste 
lasten op de overige bestedingen wordt gelegd. 26 Tabel 
4 laat zien welk deel van de onderzochte huishoudens 
in 1983 respectievelijk in 1986 aangaf bezuinigd te 
hebben op kleding. 
Tabel 4 is illustratief voor de algemene teneur voor de 
uitkomsten van het heronderzoek Minima zonder 
marge. In het eerste onderzoek sprongen de gezinnen 
met kinderen er uit als een categorie met meer proble
men dan de overige huishoudenstypen . De gegevens 
over 1986 laten zien dat de verschillen beduidend klei
ner geworden zijn. De problemen die in 1983 al bij de 
gezinnen met kinderen optraden, komen in 1986 ook 
opvallend vaak bij de andere categoriën minima voor. 
Over de schuldenproblematiek kan de volgende tabel 
worden samengesteld.2' 

Tabel 5: Aanwezigheid schulden en betalingsach
terstanden 1986 

Type huishouden 

alleenstaande < 65 
eenoudergezin 
echtp/samenw < 65 mk 
echtp/samenw < 65 zk 
echtp/samenw > 65 
alleenstaande > 65 
totaal 

0/0 met 
schuld 

52 
58 
63 
54 
21 
13 
48 

0/0 met proble
matische schuld 

20 
19 
21 
19 
7 
4 

17 

In het onderzoek wordt van een 'problematisch 
schuld' gesproken, wanneer men er niet in slaagt om 
aan de rente- en aflossingsverplichtingen te voldoen, 
zodat een betalingsachterstand ontstaat. De aanwe
zigheid van problematische schulden houdt opvallend 
weinig verband met het type huishouden, maar wel 
met leeftijd . Dit laatste zit echter vooral in de minder 
frequente aanwezigheid van een schuld bij de oude
ren. Ook bij hen is van de schulden echter zo'n dertig 
procent problematisch. De uitkomst dat zeventien 
procent van de onderzochte echte minima een proble
matische schuld heeft, betekent dat zo'n 100.000 à 
150.000 huishoudens met een inkomen op sociaal mi
nimumniveau in een dergelijke problematische 
schuldsituatie verkeert. 
Het zijn dit soort gegevens die de politici in overwe
ging dienen te nemen, wanneer zij beslissen of er reden 
is om, indien de economische situatie dat toelaat, het 
sociaal minimum meer te verhogen dan voortvloeit uit 
de koppeling. De wetgeving waarin de koppeling is 
neergelegd moet hen de ruimte geven om een dergelij
ke discretionaire verhoging toe te passen. 

De inrichting van de koppeling 
In het voorafgaande werden de volgende conclusies 
bereikt over enkele hoofdlijnen voor de herinrichting 
van de koppeling: 
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- de koppeling tussen het sociaal minimum en de ont
wikkeling van de lonen, als indicator voor de wel
vaartsontwikkeling, dient vastgehouden te worden; 
- het wettelijk kader waarin de koppeling wordt neer
gelegd, moet de ruimte bieden om in geval van externe 
schokken de koppeling niet toe te passen; 
- het moet mogelijk zijn om het sociaal minimum ex
tra te verhogen in verband met de bestedingssituatie 
van de minima. 
De koppeling aan de lonen gebeurt in de huidige opzet 
van de WAM door de in CAO's afgesproken loonsver
hogingen, zoals die worden geregistreerd door de rege
lingsloonindex, achteraf door te geven in de hoogte 
van het minimumloon en de sociale uitkeringen. 
De bepaling op grond waarvan de koppeling in be
paalde omstandigheden niet toegepast hoeft te wor
den, vergt een nauwkeurige formulering. Bij een te 
ruime omschrijving en een te lichte procedure voor de 
toepassing ervan ontstaat immers het gevaar dat er fei
telijk sprake zal zijn van een beleidsmatige koppeling, 
zoals het kabinet voorstaat. Hierboven werd betoogd, 
dat dit een te grote rechtsonzekerheid zou inhouden 
voor de uitkeringsgerechtigden. Om een zo groot mo
gelijke rechtszekerheid te behouden dient zo duidelijk 
mogelijk geregeld te worden in welke omstandigheden 
een niet toepassen van de koppeling toegestaan is . In 
de WAM zou daartoe bepaald kunnen worden dat de 
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alleen 
dan de bevoegdheid heeft om het bruto minimumloon 
en de in de wet genoemde uitkeringen niet te verhogen 
overeenkomstig de loonontwikkeling, indien door één 
of meer schoksgewijze optredende externe factoren 
het aantal uitkeringsgerechtigden zodanig sneller 
stijgt dan het aantal werkenden, dat van toepassing 
van de koppeling een, gezien de economische situatie, 
onaanvaardbare toename van de lastendruk het ge-
volg zou zijn .28 . 

Een besluit tot niet toepassing van de koppeling zou in 
beginsel voor zes maanden moeten gelden. Om een 
voldoende zorgvuldigheid van de besluitvorming te 
garanderen, is advisering door de SER en goedkeuring 
van de Tweede Kamer noodzakelijk. Verlenging van 
het besluit met zes maanden moet met een vrij lichte 
procedure gerealiseerd kunnen worden. Wanneer men 
ook in het daaropvolgende jaar van de bevoegdheid 
gebruik wil maken, is wederom een volledige procedu
re vereist. 
De voorgestelde bepaling en procedure hebben veel 
weg van de nieuwe artikelen 10 tot en met 12 van de 
Wet op de loonvorming die in juli van dit jaar van 
kracht zijn geworden. De bedoeling komt ook in hoge 
mate overeen, namelijk aangeven in wat voor omstan
digheden niet toepassen van de koppeling geoorloofd 
zou zijn, en welke procedurewaarborgen noodzake
lijk zijn, 'teneinde te voorkomen dat een te lichtvaar
dig gebruik van het instrument zou plaatsvinden' .29 

Om de mogelijkheid te hebben het sociaal minimum 
extra te verhogen c.q. minder te verlagen, moet een ar
tikel worden opgenomen in de WAM, waarin wordt 
bepaald, dat de minister van Sociale Zaken en Werk
gelegenheid de mogelijkheid heeft om het minimum-
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loon en de sociale uitkeringen meer te verhogen c.q. 
minder te verlagen dan uit de ontwikkeling van de lo
nen voortvloeit, indien de bestedingssituatie van dege
nen met een inkomen op het niveau van het sociaal mi
nimum daar aanleiding toe geeft. Deze bevoegdheid 
zou eveneens aan advisering door de SER en goedkeu
ring door de Tweede Kamer gebonden moeten zijn, 
gezien het belang van een toetsing of een dergelijke 
verhoging inderdaad noodzakelijk is, en of er de eco
nomische mogelijkheden voor bestaan. Het besluit 
dient een eenmalig karakter te hebben, in die zin dat 
het slechts op één extra verhoging betrekking heeft. 
Om te kunnen bezien of er reden is van de bevoegdheid 
gebruik te maken, is het noodzakelijk dat een regelma
tige rapportage plaatsvindt over de bestedingssituatie 
van de minima, mede in vergelijking met de overige 
personen die behoren tot de lagere inkomens. 

Conclusie 
In het bovenstaande werden enige achtergronden ge
schetst van de problemen die aan de orde zijn bij de in
richting van de koppeling tussen de lonen en de uitke
ringen. Tevens werden enkele suggesties gedaan voor 
wijziging van de WAM, die deze tot een beter wettelijk 
kader kunnen maken voor de koppeling. 
Vooraan staat dat het principe van de parallelle wel
vaartsontwikkeling wederom het uitgangspunt dient 
te worden voor het beleid ten aanzien van het sociaal 
minimum. Het is van groot belang dat hierover weer 
een voldoende brede consensus ontstaat binnen de po
litiek. Het mag niet zo zijn dat door welvaartsgroei 
verkregen nieuwe verworvenheden permanent voor
bijgaan aan degenen die aangewezen zijn op het so
ciaal minimum. 
Bij de uitwerking van dit beginsel in een wettelijk ka
der dient echter erkend te worden dat er redenen kun
nen zijn om af te wijken van de parallelle ontwikke
ling. Van buiten komende schokken voor de economie 
kunnen een zodanige toename van het aantal uitke
ringsgerechtigden met zich meebrengen, dat het al 
moeilijk genoeg is om de stijging van de collectieve uit
gaven die daar het gevolg van is, op te vangen. De ja
ren 1980 tot en met 1983 hebben dit laten zien. Toepas
sing van de WAM zou in die jaren onverantwoord zijn 
geweest door de risico's die een nog verdere aantasting 
van de reëel beschikbare inkomens gehad zou hebben 
voor de werkgelegenheid. Om in een dergelijke situa
tie de mogelijkheid te hebben de koppeling niet toe te 
passen zonder dat een te grote rechtsonzekerheid ont
staat voor de uitkeringsgerechtigden, is het noodzake
lijk dat in de WAM zo nauwkeurig mogelijk wordt 
omschreven onder welke omstandigheden een achter
wege laten van de koppeling toegestaan is. Dat kan 
door te bepalen dat hiertoe alleen bevoegdheid 
bestaat, wanneer door externe schokken voor de eco
nomie het aantal uitkeringsgerechtigden sneller stijgt 
dan het aantal werkenden. 
Eén van de nadelen van de WAM is dat algemene 
koopkrachtdalingen ook doorgegeven dienen te wor
den in de hoogte van het sociaal minimum, zonder dat 
dit op zijn maatschappelijke aanvaardbaarheid wordt 
getoetst. Dit dient ondervangen te worden door in de 

WAM de bevoegdheid op te nemen om het sociaal mi
nimum eenmalig meer te verhogen c.q. minder te ver
lagen dan uit het koppelingsmechanisme voort zou 
vloeien, indien de bestedingssituatie van de minima 
daar aanleiding toe geeft. 
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De betekenis van Tomás G. Masaryk 
(1850-1937) 

Honderd jaar geleden bezocht een jonge hoogleraar in 
de filosofie, werkzaam aan een provinciale universi
teit in de Habsburgse dubbelmonarchie, de Russische 
graaf Lev Nikola}evitsch Tolsto}. Tolstoj was in die 
tijd niet alleen een beroemd schrijver, maar vooral 
ook een geestelijk leidsman; een soort 'goeroe'. Over
al in Europa trokken Tolstoj's denkbeelden de aan
dacht van de spraakmakende gemeente. Vele jonge 
idealisten ondernamen - het liefst te voet, omdat hun 
meester de spoorwegen verafschuwde - een bede
vaart naar zijn landgoed in Jasnaja Poljana. 
Tomás Masaryk, want zo heette onze bezoeker, be
hoorde echter niet tot de volgelingen. Hij stond juist 
kritisch tegenover de opvattingen van zijn gastheer, 
met name diens verheerlijking van de Russische lijfei
gene - de rnu7jik. Tolstoj kleedde zich als een muz
jik, schreef zijn romans in een nagemaakte boerenhut 
die hij in zijn Moskouse paleis liet inbouwen, en pro
beerde zich ook als een muzjik te gedragen. Zo hield 
hij bij het theedrinken het suikerklontje tussen de tan
den vastgeklemd, en ging bij een wandeling die hij met 
Masaryk maakte in het openbaar urineren. Masaryk 
stak zijn kritiek niet onder stoelen of banken: 
'Toen hij (dat wil zeggen Tolstoj) begon te vertellen 
dat we net zo ascetisch moeten gaan leven als de muz
jik, vroeg ik hem: --Hoe staat het dan met uw paleis, 
uw salon en uw gemakkelijke stoelen? En de armoede 
van uw boeren? Ofschoon u geen alcohol drinkt, 
rookt u de ene sigaret na de andere. Is dat soms het 
voorbeeld van ascetisch leven? De muzjik heeft niet 
voor het ascetische leven gekozen: hij leeft armoedig, 
omdat hij arm is.-- Toen vertelde ik hem wat ik in zijn 
dorp had gezien: de armoede, de ziekten en de vuilnis -
.-Ziet u dat dan niet, in godsnaam? Hoe kan het dan 
zijn ontgaan aan een grote schrijver als u? Dat u uw 
eigen schoenen maakt en weigert met de trein te reizen 
is toch niets anders dan tijdsverspilling. In die tijd zou 
u immers zoveel nuttig werk kunnen doen! ! __ '1 

Deze welhaast brutale eerlijkheid was kenmerkend 
voor Masaryks persoonlijkheid. Geconfronteerd met 
een misstand of onrecht stoorde hij zich niet aan maat
schappelijke conventies, zoals in dit geval de verschul
digde eerbied voor zijn beroemde - en reeds bejaarde 
- gastheer. Vandaar ook dat Masaryk nooit geaccep
teerd werd door de hogere kringen in Praag of Wenen. 
De Middeneuropese society, die zeer gehecht was aan 
de strikte handhaving van de etiquette (en dat nog 
steeds is), beschouwde hem als de spreekwoordelijke 
olifant in de porseleinkast, als een buitenbeentje dat 
getekend was door zijn eenvoudige afkomst. 

Buitenstaander 
Toen Masaryk het erbarmelijke leven van Tolstojs on-
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derdanen hekelde wist hij waarover hij sprak. Gebo
ren als de oudste zoon van een ongeletterde koetsier op 
de keizerlijke landerijen in het Zuid-Moravische Ho
donin, heeft hij al vanaf zijn jeugd veel armoe meege
maakt. Nadat hij de lagere school had doorlopen, ging 
hij in leer bij de plaatselijke dorpssmid. Een onderwij
zer die onder de indruk was geraakt van de leergierig
heid van de jonge Tomás drong er echter bij diens am
bitiëuze moeder op aan haar zoon verder te laten le
ren. Zodoende mocht Masaryk gaan studeren aan het 
Duitse gymnasium in Brno. Op deze school voelde 
Masaryk zich een vreemdeling: hij was veel ouder dan 
de overige leerlingen, beheerste het Duits onvoldoen
de en was ook nog arm. (Tot aan zijn benoeming aan 
de Universiteit van Praag in 1882 voorzag Masaryk 
voornamelijk in zijn levensonderhoud door het geven 
van bijlessen.) Als gevolg van zijn openhartigheid en 
zijn gebrek aan tact kwam hij bovendien herhaaldelijk 
in conflict met de leraren. Na een ruzie met de rector 
van het gymnasium werd Masaryk tenslotte van 
school gestuurd, zodat hij zich gedwongen zag naar 
Wenen te verhuizen en heeft hij eerst daar de eindexa
mens afgelegd. Daarna studeerde hij filosofie aan de 
Weense universiteit. 
Gedurende zijn hele leven is Masaryk een buitenstaan
der gebleven. Tijdens zijn studies in Wenen bewoog 
hij zich voornamelijk in de kringen van de Tsjechische 
patriotten en had hij, behalve met zijn leermeester 
Franz Brentano, weinig contact met het intellectuele 
milieu in de hooJdstad. De Tsjechische nationalisten 
echter beschouwde Masaryk als een vreemde eend in 
de bijt. Hij was immers geboren aan de grens van het 
Tsjechische taalgebied, zijn vader was een Slowaak en 
zijn vrouw - wier meisjesnaam 'Garrigue' hij aan 
zijn eigen naam heeft toegevoegd - een Amerikaan
se. Ook Masaryks strijdlust droeg bepaald niet bij tot 
zijn populariteit. Omdat hij conflicten niet uit de weg 
ging en zich bovendien niet stoorde aan bekende na
men of gevestigde autoriteiten, was het niet langer mo
gelijk de meningsverschillen in de nationale beweging 
binnenskamers te houden en aldus de illusie van een
heid te handhaven. 
Zoals we nog zullen zien, gold Masaryk als een zeer 
omstreden figuur. Deze reputatie bleef niet beperkt 
tot Bohemen. Hij was namelijk ook een geducht te
genstander van de keizerlijke regering. Als afgevaar
digde in de Weense Rijksraad was Masaryk, voor het 
uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, de meest voor
aanstaande criticus van de imperialistische politiek 
van Oostenrijk-Hongarije. Deze expansiedrift kwam 
onder meer tot uiting in de annexatie van Bosnië en 
Hercegowina in 1908. 
Ook de academische loopbaan van Masaryk is met een 

contr 
Selbs 
nen ( 
missi, 
delibl 
zeer t 
voon 
sente 
erken 
anal)' 
van 1 
scher 
godsl 
aant, 
van! 
king 
lijk d 
len. ~ 
die v: 
den, 
van c 
een z 
Dur~ 
zich 
gang 
schOl 
zem, 
richt 
urn ~ 

leide 
cons· 
Een ! 
bleer 
heb!: 
- d. 
wikk 
noga 
deld, 
Derg 
vens 
linge 
amrr 
flare 
ware 
tuur: 
steil! 
minI 
kant 
chrü 
best: 
men 
beve 
daal 
nig2 
gen, 
WOf! 

Het 
chri: 
tisd 
Mas 
seer, 
litiel 



controverse begonnen. Zijn 'Habilitationschrift' Der 
Selbsmord als sociale Massenerscheinung der moder
nen Civilisation (1881) werd door de promotiecom
missie van de Weense universiteit pas na jarenlange 
deliberaties geaccepteerd. 2 Deze aarzeling had niet zo
zeer te maken met de kwaliteiten van de studie, maar 
vooral met het feit dat Masaryk zich nadrukkelijk pre
senteerde als een beoefenaar van een nieuwe, niet
erkende wetenschap, namelijk sociologie. Met zijn 
analyse loopt Masaryk vooruit op de beroemde studie 
van E. Durkheim Le Suicide die eerst in 1897 is ver
schenen. Evenals Durkheim kent Masaryk aan de 
godsdienst een centrale rol toe. De toename van het 
aantal zelfdodingen is volgens hem vooral het gevolg 
van secularisering. Met de voortgaande ontkerkelij
king kan de religie haar belangrijkste functie - name
lijk die van de sociale integratie - niet langer vervul
len. Maatschappelijke waarden, normen en instituties 
die van oudsher als een uitdrukking van Gods wil gol
den, worden steeds scherper gekritiseerd. Als gevolg 
van deze kritische houding zijn steeds meer mensen in 
een zedelijke crisis verzeild geraakt, in een situatie die 
Durkheim later 'anomie' zou noemen. Ofschoon ze 
zich van de traditionele moraal hebben bevrijd en de 
gangbare waarden en normen als achterhaald be
schouwen, zijn ze niet in staat een alternatief voor de
ze moraal te formuleren. Vandaar ook dat ze zin noch 
richting aan hun eigen leven kunnen geven. Het teadi
um vitae (lijden aan het leven) dat tot zelfmoord kan 
leiden, kan aldus worden beschouwd als een logische 
consequentie van deze normloosheid. 
Een belangrijke oorzaak van dit maatschappelijk pro
bleem meende Masaryk in het onderwijssysteem te 
hebben gevonden. Het resultaat van het onderwijs 
- dat eenzijdig de nadruk legde op de cognitieve ont
wikkeling en de leerlingen met een grote hoeveelheid 
nogal verbrokkelde, onsamenhangende kennis opza
delde - karakteriseerde Masaryk als 'Halbbildung'. 
Dergelijke kennis droeg namelijk niets bij tot de le
vensbeschouwelijke of zedelijke vorming van de leer
lingen. Juist in tegendeel: ze vormde als het ware de 
ammunitie waarmee de christelijke leer en moraal aan 
flarden konden worden geschoten. Volgens Masaryk 
waren de scholen en de kerken derhalve in een 'cul
tuurstrijd' verwikkeld. Hij pleit dan ook voor het her
stellen van het evenwicht tussen de intellectuele vor
ming aan de ene en de morele opvoeding aan de andere 
kant. Hiertoe behoort ook een herwaardering van de 
christelijke moraal , waarvoor immers geen alternatief 
bestaat. Het gaat Masaryk echter niet om het procla
meren van verheven zedelijke principes, maar om het 
bevorderen van een praktische moraal die in het alle
daagse leven als leidraad kan dienen. Zo heeft het wei
nig zin om het ideaal van de naastenliefde te verkondi
gen, indien kinderen niet tot hulpvaardige mensen 
worden opgevoed. 
Het rotsvaste geloof in de absolute geldigheid van de 
christelijke moraal dat gepaard gaat met een pragma
tische ethos is kenmerkend voor het gehele oeuvre van 
Masaryk. Aan de ene kant was hij vooral geïnteres
seerd in de ethische implicaties van wetenschap en po
litiek en de betekenis van wetenschappelijke theorieën 

of politieke beslissingen sub specie aeternitatis (in 't 
licht van de eeuwigheid). Aan de andere kant, echter, 
trachtte Masaryk gedurende zijn gehele leven deze 
eeuwige principes te vertalen en toe te passen in de 
praktijk van alledag, wat hij het 'kleine werk' noem
de .3 

Nationalisme 
In 1882 werd Masaryk benoemd tot hoogleraar in de 
filosofie aan de Tsjechische universiteit in Praag. Of
schoon de Praagse Alma Mater reeds in 1348 werd 
gesticht en derhalve tot de oudste universiteiten van 
Europa behoorde, was haar aanzien gedurende de 
achtiende en de negentiende eeuw niet bijster groot. 
Ze was een van de vele provinciale Duitstalige univer
siteiten en niet beter, maar ook niet veel slechter dan 
de rest. Eerst de invoering van het Tsjechisch als aca
demische taal in 1882 bracht een nieuwe bloei teweeg. 
De oprichting van de Tsjechische universiteit was een 
belangrijk succes in de strijd die de nationalisten sinds 
honderd jaar voerden. In de Tsjechische geschiedenis 
wordt de tweede helft van de achtiende en de eerste 
helft van de negentiende eeuw de tijd van het Nationa
le Reveil genoemd. Het verhaal van deze 'ontwaking' 
is een opmerkelijke succes story. Binnen enkele decen
nia was het gevaar van germanisering, dat vooral de 
stedelijke bevolking bedreigde, bezworen. Zo was 
Praag in 1850 een hoofdzakelijk Duitse stad . In 1880 
was slechts veertien procent van haar inwoners 
Duitstalig, in 1910 was dit percentage geslonken tot 
zes . Bovendien was de economische situatie van de 
Tsjechische bevolking bijzonder gunstig. Halverwege 
negentiende eeuw begon de industrie in Bohemen en 
Moravië explosief te groeien. In de periode 1867 tot 
1882 vertienvoudigde de industriële produktie in deze 

.landen, tussen 1890 en 1910 vertienvoudigde ze op
nieuw. De Tsjechische landen werden het meest geïn
dustrialiseerde deel van het Habsburgse rijk .4 

De Tsjechische samenleving, die gedurende het Natio
nale Reveil was ontstaan, onderscheidde zich echter in 
een belangrijk opzicht van die in andere landen. Het 
ontbrak deze samenleving namelijk aan een maat
schappelijke bovenlaag die vergelijkbaar zou zijn met 
het stedelijke patriciaat in de Nederlanden of de adel 
in Polen. De leiding van de nationale beweging was in 
handen van een nogal heterogene groep intellectuelen. 
Omdat de intelligentsia de voortrekkersrol heeft ver
vuld in het 'wakker maken' van de Tsjechische natie, 
genoot ze het meeste aanzien . De Praagse universiteit 
werd dan ook de belangrijkste kweekplaats van de toe
komstige leiders. Het succes dat de nationalisten be
haalden had op zijn beurt een gunstige invloed op de 
sociale positie van de intelligentsia. Talrijke intellec
tuelen vonden·werk bij Tsjechische kranten, uitgeve
rijen, culturele instellingen en - last but not least -
het onderwijs, dat tegen het einde van de negentiende 
eeuw grotendeels in de handen kwam van de Tsjechi
sche patriotten. 
De overwegend culturele oriëntatie van het Tsjechi
sche nationalisme werd nog versterkt door het uitblij
ven van politieke wapenfeiten. De nationale beweging 
streefde naar de hervorming van het Habsburgse rijk 
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in een federale staat waarin de afzonderlijke volkeren 
een vergaande mate van autonomie zouden krijgen . 
Bij het zogeheten Ausgleich van 1867 werd dit rijk ech
ter verdeeld in een Oostenrijks en een Hongaars ge
deelte, waarbij de rivier Leitha de grens vormde. De 
Tsjechische landen maakten voortaan deel uit het 
Oostenrijkse Cisleithanië, terwijl de met de Tsjechen 
verwante Slowaken onder het Hongaarse Transleitha
nië vielen. De ontgoochelde Tsjechische voormannen 
weigerden enkele decennia lang de vergaderingen van 
het Weense parlement - de Rijksraad - bij te wo
nen. 
De verbittering die zich van de nationale beweging 
meester maakte kwam eveneens tot uiting in een ople
ving van panslavistische gevoelens die nog versterkt 
werden door het feit dat een belangrijk deel van de 
Duitstalige minderheid in Bohemen en Moravië aan
hanger was van de Groot-Germaanse gedachte. Dit 
panslavisme was echter, zoals Masaryk heeft opge
merkt, niet gebaseerd op kennis, doch hoofdzakelijk 
ingegeven door mystiek getinte denkbeelden over de 
aard van Slavische 'broedervolkeren' . Zo gingen de 
Tsjechische panslavisten vaak voorbij aan de imperia
listische politiek van het tsaristische Rusland dat 
- onder andere - ook het Poolse volk hardhandig 
onderdrukte en hielden zich liever bezig met beschou
wingen over het Slavische karakter en de Slavische 
ziel. Vooral de opvattingen van de Duitser filosoof 
J.G. Herder waren in deze kring populair. Volgens 
zijn theorie zou de Slavische beschaving superieur zijn 
aan de Germaanse, omdat de Slaven zich van de 
krijgshaftige Teutonen door hun aangeboren vredelie
vendheid zouden onderscheiden. Geen wonder dus 
dat ook het panslavistisch streven nauwelijks politieke 
successen boekte, maar beperkt bleef tot 'alslavische' 
congressen, tentoonstellingen en andere culturele ma
nifestaties . 
De vervanging van de politiek door de cultuur, die 
voor de hedendaagse Tsjechische en Slowaakse sa
menleving zo kenmerkend is, manifesteerde zich dus 
reeds in de tweede helft van de vorige eeuw . Bij gebrek 
aan een effectief politiek forum werden praktisch alle 
culturele manifestaties gebruikt voor politieke de
monstraties. De aanleiding voor zo'n demonstratie 
was minder belangrijk: het kon gaan om een collecte 
voor de bouw van het Nationale Theater, een herden
king van de hervormer Jan Hus die in 1415 op de 
brandstapel stierf, of een verjaardag van de Slag op de 
Witte Berg bij Praag waarmee in 1620 de Dertigjarige 
Oorlog begon. Dergelijke manifestaties liepen dan 
ook vaak uit op relletjes tussen Tsjechen en Duitsers. 
Ook in het leven van alledag nam de cultuur een pro
minente plaats in. Zelfs menig ongeschoold arbeider 
versierde de wanden van zijn huis met taferelen uit de 
Tsjechische geschiedenis, dronk zijn koffie uit kopjes 
waarop scènes uit Smetana's 'Verkochte Bruid' ston
den afgebeeld en zijn bier in een kroeg met een roem
ruchte naam. Zo verwijst de naam van het Praagse ca
fé 'U Kalicha' (Bij de Kelk) dat als de stamkroeg van 
Haseks onsterfelijke held Jose! Svejk bekendheid 
heeft gekregen, naar de (mis)kelk die Hussieten in de 
vijftiende eeuw in hun wapenembleem voerden. 
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Vervalsingen 
Evenals nationalistische bewegingen elders in Europa 
is ook het Tsjechische nationalisme tijdens de Roman
tiek ontstaan. Het romantische karakter van praktisch 
alle nationalistische beweging uit die tijd komt ener
zijds tot uiting in een idealisering van het eenvoudige 
boerenvolk, dat in tegenstelling tot de stedelingen zui
ver, onbedorven en wijs zou zijn, anderzijds echter 
ook in een levendige belangstelling voor de oudste ge
schiedenis: voor het ontstaan en de 'kindertijd' van de 
natie. Ofschoon deze belangstelling een belangrijke 
impuls voor het historische onderzoek betekende, gaf 
ze ook aanleiding tot talrijke falsificaties van de ont
brekende schriftelijke bronnen. Bij de vervalsers was 
vooral het heldendicht bijzonder in trek, daar dit gen
re zich uitstekend leende voor het aanwakkeren van 
nationalistische gevoelens. 
Dergelijke falsificaties doken in de meeste Europese 
landen Op. De meest bekende vervalsing vormen de 
zogeheten 'Ossianliederen' die uit de tweede eeuw af
komstig zouden zijn en in 1760 werden uitgegeven. In 
werkelijkheid was dit epos geschreven door de Schotse 
dichter James Macpherson. Waarschijnlijk de om
vangrijkste vervalsing danken we aan de Bulgaarse 
onderwijzer Gologanov die, tegen het einde van de vo
rige eeuw, in driehonderdduizend verzen onder meer 
trachtte aan te tonen dat Alexander de Grote eigenlijk 
een Bulgaar was. 
De voornaamste Tsjechische vervalsingen zijn bekend 
geworden onder de naam van de plaatsen waarin ze ge
vonden zijn, namelijk: het Manuscript van Dvur Krá
lové (1817) en het Manuscript van Zelená H ora (1818). 
Beide Manuscripten bestaan uit fragmenten van een 
epische cyclus die verhaalt over de oudste Tsjechische 
geschiedenis, die wil zeggen de periode tussen de ne
gende en de dertiende eeuw. De invloed van deze 
vondst op het proces van de nationale bewustwording 
kan nauwelijks worden overschat. De heldendichten 
toonden een ideale democratische samenleving waarin 
de boeren en de edelen op voet van gelijkheid met 
elkander omgingen en de heersers rechtvaardig en 
barmhartig waren. Een samenleving bovendien, die 
zich zeer bewust was van haar Tsjechische identiteit en 
de Duitsers als een soort achterlijke, feodale barbaren 
beschouwde. Het beeld van het oude Tsjechië dat 'de 
volkeren met afgunst vervulde' , zoals de leider van de 
nationale beweging, de historicus Frantisek Palackj 
het uitdrukte, was de hoeksteen van het nationalisti
sche geloof geworden. De Manuscripten werden tot 
het Heilige Schrift van de Tsjechen verklaard. Schrij
vers, beeldende kunstenaars en musici (waaronder 
Smetana, bij voorbeeld in zijn symfonische gedicht 
'Mijn Vaderland') lieten zich door hun verhalen inspi
reren. De enkeling die het waagde aan de authenticiteit 
van dit pronkstuk te twijfelen werd onmiddelijk tot de 
orde geroepen en zonodig uit de beweging gestoten. 
In 1886 verscheen in het tijdschrift Atheneum, dat 
door Masaryk opgericht en ook geredigeerd werd, een 
artikel van de filoloog Jan Gebauer, dè autoriteit op 
het gebied van het Oud-Tsjechisch. In het artikel, dat 
een vergelijkende taalkundige studie behelsde, toonde 
Gebauer de valsheid van de beide Manuscripten on-
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omstotelijk aan. Masaryk liet het echter niet bij deze 
ene publikatie. Hij voegde hieraan zijn eigen sociolo
gische analyse toe en legde, in een open brief, vooral 
de nadruk op de morele kant van de zaak: 'Ik begrijp 
niet hoe men kan beweren dat de verdediging van de 
Manuscripten een zaak van nationale eer is . De eer van 
een natie bestaat immers juist in het ontdekken en het 
verdedigen van de waarheid.' 
Deze publikaties veroorzaakten een storm van protest 
in de publieke opinie. Nagenoeg de gehele Tsjechische 
pers viel over Masaryk en zijn medestanders heen. Al 
gauw ontaarde deze aanval in een ordinaire scheldpar
tij. Zo schreef de belangrijkste krant, Národn{ Listy 
(Het Nationale Blad) over Masaryk: 'De duivel hale 
je, lelijke verrader! Ga heen met je zwakke verstand en 
je armzalige moraal! Waag het echter niet onze heilige 
taal te bezoedelen door je lage geest en je giftige adem! 
Loop over naar de vijand, jouw broodheer, vergeet 
dat je geboren bent uit een Tsjechische moeder en dat 
je ooit een stap zette op het Tsjechische bodem. Wij 
verwijderen je uit ons volk als een afzichtelijk gezwel. 
Vlucht weg uit dit heilig land voordat het jou ver
slindt. '5 

In de strijd om de Manuscripten kon Masaryk nog re
kenen op de steun van een deel van de academische ge
meenschap. Een decennium later stond hij echter hele
maal alleen en werd niet alleen door de spraakmaken
de gemeente, maar ook door vele 'gewone' Tsjechen 
als een verrader gebrandmerkt. De gemoederen raak
ten zelfs dermate verhit dat Masaryk en zijn gezin be
dreigd werden door fysiek geweld en de rector magni
ficus van de Praagse Universiteit Masaryk verbood 
colleges te geven, daar hij voor diens veiligheid niet 
langer kon instaan. 
De aanleiding tot dit conflict was een opzienbarende 
rechtszaak waarin de Duitstalige joodse marskramer 
Leopold Hilsner ervan werd beschuldigd een Tsje
chisch meisje om rituele redenen te hebben vermoord. 
Volgens een wijdverspreid bijgeloof, dat ook door ve
Ie katholieke priesters op het platteland krachtig 
gesteund werd, zouden de joden hun paasmaal met 
christenbloed bereiden. Ofschoon Masaryk er niet in 
slaagde de onschuld van Hilsner te bewijzen, toonde 
hij zonneklaar aan dat dit vooroordeel een kwaadaar
dig verzinsel was . Dankzij Masaryks argumenten ver
anderde de keizer de doodstraf, waartoe de rechtbank 
Hilsner intussen had veroordeeld, in een levenslange 
gevangenisstraf. Dat Hilsner (die eerst na de oprich
ting van Tsjechoslowakije in 1918 werd vrijgelaten) 
onschuldig was, bleek pas in 1969 toen de broer van 
het slachtoffer op zijn doodsbed bekende haar te heb
ben gedood. 
Tijdens de moeilijke jaren van de Manuscriptenstrijd 
en de Hilsner affaire bleek de bijzondere kracht van 
Masaryks persoonlijkheid. Zonder verbittering of 
rancune ging hij onvermoeibaar door met het 'kleine 
werk' van volksopvoeding en vorming. Hij hield tal
rijke voordrachten voor arbeiderstudenten- en vrou
wen verenigingen , voerde debatten met katholieke se
minaristen en priesters (en werd prompt door het epi
scopaat beschuldigd de jeugd te bederven) en zette 
zich in voor zulke uiteenlopende zaken als ouder-

domspensioenen, arbeidersacademies en algemeen 
kiesrecht. Het bestrijden van bijgeloof en vooroordeel 
zag Masaryk echter als zijn voornaamste taak. Van
daar ook dat hij gekant was tegen elke vorm van dis
criminatie. Zo was hij een vurig voorstander van vrou
wenemancipatie en vond dat vrouwen recht hadden op 
eigen ontplooiing, studie en betaald werk, aangezien 
ze in alle opzichten gelijkwaardig waren aan mannen. 
Zijn vrouw Charlotte heeft het bekende boek van l.S. 
Mill The Subjection of Women in het Tsjechisch ver
taald. 6 

Kritiek van bet marxisme 
In tegenstelling tot vele Tsjechische voormannen acht
te Masaryk het streven naar nationale onafhankelijk
heid aldus ondergeschikt aan algemene waarden als 
waarheid of gerechtigheid. Het zelfstandige bestaan 
van de Tsjechen (en de Slowaken) beschouwde hij niet 
als het doel dat alle middelen heiligde, maar een be
langrijke stap op weg naar het verwezenlijken van het 
ideaal dat hij 'humaniteit' noemde. De Nederlandse 
filosoof A. van den Beid heeft zijn gelijknamige dis
sertatie gewijd aan de analyse van dit begrip. 7 Ik kom 
hierop terug in de volgende paragraaf. 
Het vraagstuk van sociale rechtvaardigheid, van ar
moede en uitbuiting, nam een prominente plaats is in 
Masaryks denken en politieke activiteit. Daarom is het 
niet verwonderlijk dat Masaryk al vroeg belangstel
ling toonde voor het werk van Marx en Engels. Reeds 
tijdens zijn studie in Wenen las hij Das Kapital. In de 
jaren negentig hield hij zich uitvoerig met het 
marxisme bezig in een reeks colleges die hij aan de 
Praagse universiteit gaf. In het academische milieu 
van die tijd was een dergelijke interesse allesbehalve 
gewoon. Indien het marxisme in de filosofische hand
boeken al voorkwam, werd het in enkele regels afge
daan als een zonderlinge aberratie van het hegelia
nisme. Toen Masaryks colleges in boekvorm versche
nen - onder de titel De sociale kwestie, in 1898 - wa
ren ze dan ook de eerste serieuze studie van deze leer. 8 

Masaryks diepgaande analyse van het marxisme heeft, 
bijna negentig jaar later, nog weinig aan actualiteit in
geboet. Op deze plaats kan ik echter slechts aandacht 
besteden aan enkele belangrijke thema's die in deze 
rijkgeschakeerde studie voorkomen. 9 Masaryk was 
waarschijnlijk de eerste geleerde die de betekenis van 
het marxisme als een belangrijke fase in de ontwikke
ling van de filosofie volledig onderkende. Reeds in het 
voorwoord van zijn boek keerde hij zich tegen de in 
die tijd gangbare beperkte visie op het marxisme als 
een omstreden economische theorie. De voornaamste 
kritiek van Masaryk richtte zich dan ook tegen de filo
sofische, de historische en de ethische dimensie van de 
marxistische leer. Op het indringende beeld dat Marx 
en Engels schetsen van de ellendige toestand waarin 
het proletariaat moest leven, had hij weinig aan te 
merken. 
Het economisch determinisme van Marx en Engels, 
dat alle sociale verandering reduceerde tot de klas
senstrijd, kan echter in Masaryks ogen geen genade 
vinden. Deze strijd is volgens hem slechts één - zij het 
belangrijke - oorzaak van historische en sociale ver-
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anderingen. Historische verschijnselen als de onder
gang van het Romeinse Rijk of de volksverhuizingen 
kunnen niet worden begrepen uit de klassenstrijd. Het 
begrip 'klasse' , zoals Marx het hanteert, is bovendien 
te algemeen en te vaag. Het is onjuist het gehele spec
trum aan sociale stratificatie te herleiden tot slechts 
twee klassen . Vandaar ook dat Masaryk, in tegenstel
ling tot Marx, niet verwacht dat de middenklasse zal 
verdwijnen, maar juist voorspelt dat het kapitalisme 
een nieuwe middenklasse zal gaan creëren. Econo
misch zeggenschap is even belangrijk als het eigendom 
van de produktiemiddelen. Hij wijst erop dat het ge
meenschappelijke bezit van deze middelen in de toe
komstige communistische maatschappij weinig bete
kenis heeft, zolang het niet duidelijk is wie - en vol
gens welke normen - zal beslissen over de verdeling 
van de goederen. 
Masaryk heeft als eerste gewezen op het dogmatische 
karaker van de marxistische leer. Ofschoon Marx en 
Engels voortdurend kritiek leveren op de opvattingen 
van anderen - Masaryk noemt hun houding 'hyper
kritisch' - kan hun eigen leer de toets van de kritiek 
niet doorstaan. Hun theorie bestaat voor een belang
rijk deel uit onbewezen stellingen, die bovendien ook 
nog met elkaar strijdig zijn. Dit geldt zelfs voor het 
materialistische uitgangspunt van Marx en Engels. Als 
het inderdaad zo was dat het zijn het bewustzijn be
paalde en de economische onderbouw de ideologische 
bovenbouw determineerde, dan zou het marxisme he
lemaal niet kunnen ontstaan in het kapitalistische tijd
perk. In het bewustzijn van de marxisten is de toekom
stige communistische maatschappij immers reeds aan
wezig, zodat het in dit geval juist de onderbouw is die 
de ideologie naijlt. 
Masaryks voornaamste bezwaar richt zich echter te
gen het extreme objectivisme van Marx en Engels 
waarin noch voor het individu noch voor een boven
persoonlijke ethiek plaats is. Marx zag zijn filosofie 
als een 'naturalistische copie van het wereld proces , . 
Masaryk spreekt in dit verband over het 'amorele po
sitivisme' van Marx en Engels. Ze pretenderen de wet
ten van de maatschappelijke ontwikkeling te hebben 
ontdekt. Hun analyse zou niets te maken hebben met 
welke moraal dan ook. Deze pretentie kunnen Marx 
en Engels echter niet waarmaken. Zo hebben de cen
trale begrippen uit de economische leer van Marx 
- meerwaarde en uitbuiting - ook een sterke morele 
lading. Telkens blijkt dat Marx en Engels het kapita
lisme, volgens Masaryk overigens terecht, als onrecht
vaardig beschouwen . Hoe, zo vraagt Masaryk zich af, 
kan het 'rijk der vrijheid' dat Engels met zo veel geest
drift vervult, tot stand worden gebracht? Door geweld 
en nog eens geweld? Een gewelddadige revolutie al
leen, zal geen grotere vrijheid brengen, maar slechts de 
duivel met Beëlzebub verdrijven. 
Dat de vrees van Masaryk gerechtvaardigd was, blijkt 
duidelijk uit de geschiedenis van de Sovjet-Unie en an
dere communistische landen. Het resultaat van de Ok
toberrevolutie was geen vrijere samenleving, maar een 
maatschappelijk systeem dat de Poolse filosoof Les
zek Kolakowski als 'een soort concentratiekamp' om
schrijft. Omdat het marxisme-leninisme geen univer-
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sele moraal erkende (en deze door de partijdiscipline 
heeft vervangen), konden zelfs de massamoorden , 
waaraan verschillende communistische regimes zich 
schuldig hebben gemaakt, worden uitgelegd als een 
daad van 'revolutionaire gerechtigheid ' . 
Tegenover het amoralisme van Marx en Engels stelde 
Masaryk zijn gebod van de 'democratische naasten
liefde'. Het ging hem om echter niet zozeer het predi
ken van dit gebod, maar vooral om de eisen die het 
stelde aan de maatschappelijke en de politieke prak
tijk . Zo veronderstelt een daadwerkelijke bestrijding 
van armoede en sociale ongelijkheid een behoorlijke 
sociale wetgeving. Vandaar ook dat Masaryk zich in 
de Weense Rijksraad herhaaldelijk heeft ingezet voor 
de invoeren van sociale wetten. Na de Eerste Wereld
oorlog behoorde het jonge Tsjechoslowakije op dit ge
bied tot de meest vooruitstrevende landen. 

Humaniteit 
Bij het streven naar de nationale zelfstandigheid berie
pen de Tsjechische voormannen zich gewoonlijk op 
het zogenaamde 'historische recht' . Ze wezen erop dat 
er al vanaf de negende eeuw' een Tsjechische staat 
heeft bestaan. De historicus Palackj heeft deze opvat
ting treffend verwoord toen hij, bij het bekend wor
den van de Ausgleich, die de hoop op een Tsjechische 
autonomie in rook deed opgaan, ietwat vertwijfeld 
uitriep: 'Wij waren er al vóór Oostenrijk en zullen er 
dáárna ook wel zijn . ' 
Masaryk had vooral twee bezwaren tegen deze ziens
wijze. Enerzijds zou een herstel van een zelfstandige 
staat binnen de grenzen van het Boheemse koninkrijk 
betekenen dat de Slowaken aan hun lot zouden wor
den overgelaten. Slowakije maakte namelijk nooit 
deel uit de historische 'Landen van de Tsjechische 
Kroon'. Anderzijds had een beroep op de geschiedenis 
op zichzelf weinig betekenis . Het ging immers vooral 
om datgene wat men uit het verleden kon leren; om 'de 
zin van de Tsjechische geschiedenis'. Dit onderwerp 
vormt het belangrijkste thema van Masaryks boek De 
Tsjechische kwestie (1895). Dit boek, grotendeels een 
bundeling van eerder verschenen artikelen, draagt alle 
sporen van haastwerk . Masaryk was zich ervan be
wust en beloofde in het voorwoord een gedegen studie 
over deze problematiek te schrijven. Deze belofte 
heeft hij echter nooit ingelost. In plaats daarvan 
trachtte hij zijn zienswijze te populariseren in een 
reeks van voordrachten en brochures, zoals Onze hui
dige crisis (1895), Idealen der humaniteit (1901) en De
mocratie en politiek (1912) . 
In De Tsjechische kwestie behandelt Masaryk zijn on
derwerp op een nogal oppervlakkige en onsystemati
sche wijze. 1 0 Hij springt van de hak op de tak en wan
delt met zevenmijlslaarzen door het verleden. Het gaat 
hem, op de keper beschouwd, eigenlijk niet om een 
analyse van de Tsjechische geschiedenis, maar slechts 
om een suggestieve illustratie van zijn voornaamste 
stelling: het idee van de 'humaniteit' is zowel de drij
vende kracht als de zin van de Tsjechische geschiede
nis. Hij omschrijft dit begrip echter in zeer algemene 
termen als waarheidsliefde, vrijheid van het geweten, 
democratie en gerechtigheid. Masaryk probeert aan te 
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tonen dat alle grote Tsjechen in het verleden voorstan
ders van de humaniteit waren . Hij ziet in de voorman
nen van het Nationale Reveil dan ook de directe erfge
namen van de hervormers uit de vij ftiende eeuw, zoals 
Jan Hus (1371-1415) of de stichter van de Tsjechische 
Broedergemeente (waaruit de latere 'Hernhutters' zijn 
ontstaan) Peter Chelcickj (1390-1460). Daarbij gaat 
Masaryk even eenzijdig te werk als Marx, wiens opvat
tingen over de klassenstrijd als de 'motor' van de ge
schiedenis hij terecht kritiseerde. Hij herleidt de gehe
le Tsjechische geschiedenis tot slechts een simpele for
mule: het streven naar humaniteit. 
Het ontbreken van een overeenstemming over de zin 
van deze geschiedenis ziet Masaryk als de voor
naamste oorzaak van 'onze huidige crisis'. Ook op dit 
punt was Masaryks diagnose verkeerd. Tegen het ein
de van de vorige eeuw vertoonde het Tsjechische poli
tieke en maatschappelijke stelsel geen symptomen van 
achteruitgang of verval. Er was juist sprake van een 
groeiende pluriformiteit, waartoe ook Masaryks eigen 
'Realistische' partij een bijdrage leverde. De sociaal
democratische partij, die ook in deze periode is ont
staan, kwam sterk opzetten en overschaduwde de twee 
traditionele partijen: de conservatieve 'Oud-Tsjechen' 
en de liberale' Jong-Tsjechen' .11 
De voornaamste criticus van Masaryk was de eminen
te historicus Josef Pekar (1870-1937) . Pekai' laat over
tuigend zien dat Masaryks speculatieve visie op de 
Tsjechische geschiedenis niet in overeenstemming is 
met de feiten . Men kan geen bepaalde 'zin' van deze 
geschiedenis aanwijzen. Hooguit zou men kunnen 
spreken over bepaalde constante factoren in het Tsje
chische verleden. Waarschijnlijk de belangrijkste van 
deze factoren is de Duitse invloed. Enerzijds hebben 
de Duitse kolonisten, die al in de twaalfde en de der
tiende eeuw massaal naar Bohemen en Moravië trok
ken, de Tsjechen de Europese beschaving gebracht. 
Anderzijds vormden zij echter een bedreiging voor de 
identiteit van de Tsjechische samenleving. Vandaar 
ook dat het Tsjechische nationalisme een lange tradi
tie kent. Reeds de oudste, in het Tsjechisch geschre
ven, kroniek uit de veertiende eeuw kenmerkt zich 
door een onverhuld patriottisme en een nadrukkelijk 
anti-Duitse strekking. 12 
De wijze waarop Masaryk de Tsjechische geschiedenis 
verklaarde is dus achterhaald. Daarbij mogen we ech
ter niet uit het oog verliezen dat Masaryks 'humani
teit' primair een maatschappelijk en politiek program
ma was. Met zijn beschouwingen over het verleden 
trachtte Masaryk dit programma van een historisch 
fundament te voorzien. Dat deze poging mislukte, 
doet aan de waarde van Masaryks programma niets 
af. 
Een herstel van de Tsjechische staat, waarvan ook de 
Slowaken deel zouden moeten uitmaken, was volgens 
Masaryk geen doel op zich. Het moest een democrati
sche staat worden die verregaande maatschappelijke 
hervormingen zou moeten doorvoeren om zodoende 
de sociale gerechtigheid te bevorderen. Het is in dit 
verband tekenend dat Masaryk een wet die de Tsjechi
sche landdag in 1487 heeft aangenomen als de eigenlij
ke oorzaak van de ondergang van het Boheemse ko-

ninkrijk beschouwde. Bij deze wet werden de feodale 
banden strak aangehaald en werd het de boeren verbo
den zonder de toestemming van hun leenheer te ver
huizen. 
Zoals we reeds hebben gezien, zag Masaryk het invoe
ren van een uitgebreid stelsel van sociale wetgeving als 
een belangrijke stap op weg naar het verwezenlijken 
van een grotere maatschappelijke gelijkheid. Hij was 
ook geen principiële tegenstander van het socialistisch 
streven naar de socialisering van de economie. De ech
te democratie kon, volgens Masaryk, namelijk niet be
perkt blijven tot de politieke sfeer. Het economische 
en het sociale leven moest eveneens diepgaand worden 
gedemocratiseerd. Het gebrek aan democratie was de 
voornaamste reden waarom Masaryk het Sovjetrussi
sche systeem niet als socialistisch beschouwde, maar 
een 'primitieve vorm van het staatskapitalisme' noem
de. Dit stelsel, dat 'elke individualiteit verdoofde' en 
de maatschappij in een soort 'barakkenkamp' veran
derde, had volgens Masaryk met het socialisme, zoals 
Marx en Engels zich het voorstelden, niets te maken. 
Voor Masaryk was de democratie niet alleen een insti
tutie, maar vooral ook een geesteshouding. Hij zag de 
democratie zeker niet als de 'minst slechte vorm van 
regering' (Winston Churchill), maar als een 'levensbe
schouwing die op het vertrouwen in mensen en mens
heid gebaseerd is. Democratie is een gesprek tussen ge
lijken, openbare gedachtenwisseling van vrije bur
gers. Dit is ook de diepste betekenis van het woord 
parlement; aan ons de taak dit begrip handen en voe
ten te geven.' De ethische grondslag van de democratie 
staat in Masaryks geschriften centraal. Zoals het hu
maniteitsideaal door het gebod der naastenliefde is in
gegeven, is 'de democratie als staats- en samenlevings
vorm immers een gestalte van het ideaal der humani
teit.'13 
Vandaar ook dat Masaryk de opvoeding tot een demo
cratische levenshouding als een van de belangrijkste 
taken beschouwde. Een dergelijke houding onder
scheidt zich enerzijds door geduld, verdraagzaam
heid, waarheidsliefde en kritische zin; anderzijds ech
ter ook de bereidheid van de burgers zich daadwerke
lijk in te zetten voor een meer rechtvaardige samenle
ving. Daarom legde Masaryk ook zoveel nadruk op 
het belang van het 'kleine werk': op de eenvoudige, 
onaanzienlijke arbeid ten gunste van de medemens. 

Vader des vaderlands 
Het oorspronkelijke streven van Masaryk was gericht 
op een diepgaande hervorming van Oostenrijk-Hon
garije. Het Habsburgse imperium moest worden om
gevormd in een democratisch, federaal staatsverband 
waarin de afzonderlijke volkeren een verregaande ma
te van autonomie zouden moeten krijgen. Gaandeweg 
raakte Masaryk echter ervan overtuigd dat een derge
lijke vernieuwing niet meer mogelijk was. De Weense 
regering voerde een expansiepolitiek (de reeds ge
noemde verovering van Bosnië-Hercegowina in 1908), 
en onderdrukte hardhandig de nationale aspiraties 
van de Slavische volkeren. Zo werd in 1909 een vijftig
tal Kroatische nationalisten valselijk van hoogverraad 
beschuldigd. Ze werden slechts door Masaryks optre-
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den van de galg gered. Hij bewees namelijk, in een in
terpellatie in de Weense Rijksraad, dat de incrimine
rende documenten vervalst waren door de geheime 
dienst. Uiteindelijk dwong Masaryk de toenmalige 
minister van buitenlandse zaken graaf Von A eh ren tal 
tot het aftreden. 
Bij de viering van zijn zestigste verjaardag in 1910 
merkte Masaryk, ietwat cynisch op dat Oostenrijk niet 
meer waard was dan het dynamiet dat het kostte om 
het op te blazen. De Oostenrijkse deelname aan de 
Eerste Wereldoorlog ging gepaard met ster ke repressie 
in de Tsjechische landen en Slowakije. Wie van natio
nale aspiraties blijk gaf werd al gauw gezien als een 
verrader; het militaire gezag probeerde, onder andere 
door middel van doodvonnissen en standrechtelijke 
executies, een onvoorwaardelijke loyaliteit afte dwin
gen. De onderdrukking kon echter niet verhullen dat 
de Tsjechen en de Slowaken geen zin hadden in een 
oorlog die de hunne niet was en waarin ze gedwongen 
werden tegen andere Slavische naties te vechten. Tien
duizenden Tsjechische en Slowaakse soldaten deser
teerden uit het keizerlijke leger en liepen over naar 'de 
vijand'. 
Masaryk, die in 1914 in ballingschap ging, werd de lei
der van het Tsjechoslowaakse verzet. Hij was niet lan
ger bereid genoegen te nemen met een nationale auto
nomie, maar eiste het volledige herstel van de nationa
le soevereniteit in de vorm van een democratisch Tsje
choslowakije. Dat dit doel in 1918 verwezenlijkt werd 
was voor een belangrijk deel te danken aan Masaryks 
persoonlijkheid. Als criticus van het marxisme en 
schrijver van een nog steeds onovertroffen studie over 
het Russische denken 14 was hij een befaamde geleer
de. (Tijdens de oorlogsjaren was Masaryk dan ook als 
hoogleraar verbonden aan de King's College in Lon
den). Bovendien was hij , als gevolg van zijn vooroor
logse conflicten met de Weense regering, wellicht de 
bekendste oppositionele politicus van de Donaumo
narchie. Daardoor kreeg Masaryk ook de gelegenheid 
de Tsjechoslowaakse zaak aan de orde te stellen in in
vloedrijke kranten. Zo schreef hij wekelijks een ru
briek in The Sunday Times. De vertegenwoordigers 
van Zuid-Slavische volkeren en de joodse gemeen
schap waren Masaryks verdiensten evenmin vergeten 
en steunden zijn streven. De doorslaggevende factor 
was echter waarschijnlijk zijn organisatietalent. Het 
was immers Masaryk die uit de krijgsgevangenen en de 
deserteurs een Tsjechoslowaaks leger vormde. Dit le
ger - de zogeheten 'Tsjechoslowaakse legioenen' -
telde zeventigduizend soldaten en vormde een belang
rijke militaire macht, met name in Rusland waar de le
gioenen het immense Siberië beheersten. 
De oprichting van de Tsjechoslowaakse republiek, 
waarvan hij de eerste president werd, beschouwde 
Masaryk als het resultaat van een historisch proces dat 
hij als de ware 'revolutie' beschouwde: de overwin
ning van de democratie. Vandaar ook dat Masaryk 
een warm voorstander was van de Europese samen
werking die op de duur moest leiden tot een soort 'Ver
enigde Staten van Europa' naar Amerikaans voor
beeld. Zonder twijfel is Masaryk in dit opzicht te opti
mistisch geweest. Behalve zijn Tsjechoslowakije 
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- 'waarschijnlijk een van de beste en meest democra
tische staten die ooit hebben bestaan 'IS - stonden 
praktisch alle staten die na de Eerste Wereldoorlog 
waren ontstaan onder een autoritair bewind. De 
kracht van het totalitarisme heeft Masaryk eveneens 
onderschat. Hij zag in de Sovjet-Unie en het Derde 
Rijk hoofdzakelijk een voortzetting van het traditio
nele Russische en Pruisische imperialisme. Hij was 
echter niet zo naïef als de toenmalige Britse leider Ne
vi//e Chamberlain die, een jaar na Masaryks dood, 
meende met het uitleveren van het democratische 
Tsjechoslowakije aan het nazistische Duitsland 'de 
vrede voor onze tijd' te hebben gered. Tsjechoslowa
kije was dan ook een verklaarde tegenstander van het 
Derde Rijk. Ze stelde haar grenzen ruim open voor de 
slachtoffers van het nationaal-socialisme. Masaryk 
zelf zag af van de nominatie voor de Nobelprijs voor 
vrede ten gunste van de schrijver Carl von Ossietsky 
die in een Duits concentratiekamp gevangen zat. 
Tsjechoslowakije was ontstaan als de nationale staat 
van de Tsjechen en de Slowaken. Dat dit nationalisme 
een 'menselijk gezicht ' kreeg is vooral aan Masaryk te 
danken. 16 In tegenstelling tot bijvoorbeeld in Polen, 
waar de joden en de Oekrainers onderdrukt werden, 
waren de rechten van nationale minderheden in Tsje
choslowakije volledig gewaarborgd. Dankzij Masa
ryk werd het traditionele anti-semitisme zo goed als 
uitgeroeid. Tsjechoslowakije kende haar joodse inwo
ners niet alleen de volledige burgerrechten toe, maar 
erkende, als de eerste staat in de geschiedenis, ook de 
nationale aspiraties van het joodse volk. 17 Masaryks 
streven de omvangrijke Duitse minderheid bij het 
bestuur van het land te betrekken werd in 1925 be
kroond door het toetreden van de Duitse partijen tot 
de regering. Dat de poging de Boheemse Duitsers met 
de Tsjechen te verzoenen uiteindelijk toch faalde was 
niet de schuld van Masaryk, maar van Hitiers vijfde 
colonne - de Sudetendeutsche Partei - en de dwaze 
appeasement-politiek van Groot-Brittanië en Frank
rijk. 
Ofschoon eerst de nazi 's en daarna de communisten 
alles in het werk hebben gesteld om de nagedachtenis 
van Masaryk uit te wissen - al zijn standbeelden wer
den verwijderd, al zijn geschriften verboden - heb
ben zijn opvattingen over democratie en humaniteit 
het sociale denken in Tsjechoslowakije diepgaand 
beïnvloed. Het streven naar 'het socialisme met een 
menselijk gezicht' , dat tijdens de kortstondige 'Praag
se Lente' door verreweg de meeste Tsjechen en Slowa
ken met geestdrift werd begroet, vond in Masaryks 
humaniteit één van haar voornaamste inspiratiebron
nen. 18 Dit geldt ook voor de levensbeschouwing die 
voor de aanhangers van Charta 77 kenmerkend is. Als 
verdedigers van de rechten van de mens onder de vaak 
moeilijke omstandigheden van een 'post-totalitair' re
gime treden de Chartisten in de voetsporen van Masa
ryk. De meeste Tsjechen en Slowaken zijn zich hiervan 
bewust. Zo zal een Tsjechische lezer die kennis maakt 
met de opvattingen van Vac/av Havelover 'het leven 
in waarheid ' onmiddellijk denken aan het devies dat 
de eerste president in het wapen van zijn republiek liet 
opnemen: 'De waarheid zegeviert' . Zodoende heeft 
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Thomà~ Garrigue Masaryk, vijftig jaar na zijn dood, 
toch nog gelijk gekregen. Zijn humaniteitsideaal is in
derdaad de zin geworden van de Tsjechische en de Slo
waakse geschiedenis. 19 

Noten 
De titels die hieronder met (c) zijn aangeduid, zijn bijdragen 
aan een internationale conferentie over Masaryk die in de
cember 1986 te Londen werd gehouden. Dat ik over deze pa
pers kon beschikken is te danken aan de medewerking van 
Dr. A. van den Beid (Rijksuniversiteit Utrecht) . 
I. Capek, K. Hovory s T.G. Masarykem. Praag, 1969 

(1928) . p. 88 Engelse vertaling: President Masaryk Te//s 
His Story, Londen, 1935. 

2. Wien, 1881. (De spelling is conform de toenmalige 
Oostenrijkse grammatica.) Amerikaanse vertaling met 
een uitgebreide inleiding van de Engelse socioloog An
thony Giddens: Suicide and the Meaning of Civilisation . 
Chicago, 1970. 

3. Page, B.B. The Social Philosophy of T.G. Masaryk: A 
Question of Suicide. (c) 

4. Bradley, l.F.N. Czech nationalism in the nineteenth 
century. New York, 1984, p. 21-22. 

5. Otáhal, M. 'Vyznam boju 0 rukopisy' (De betekenis van 
de strijd om de Manuscripten), Machovec, M., Pithart, 
P . en l . Dubsky (Red) T.G. Masaryk a nasa soucast
nost. Praag, (samizdat) 1980. (4 delen) p. 66-99. Een 
korte samenvatting van deze anthologie is te vinden in: 
Precan, V. (Ed) T.G. Masaryk and Our Times. Hano
ver, 1986. 

6. Prokesová, B., Masaryk on Women in Society (c) 
7. Beid, A. van den Humaniteit. De politieke en socialefi

losofie van Tomás G. Masaryk. Assen, 1973. 
8. Masaryk, T .G. Otázkasociálnr. Praag 1898. Eenjaar la

ter is een herziene Duitse editie verschenen: Die philo
sophischen en sociologischen Grundlagen des Marxis
mus. Wien, 1899. Van een meer recente datum is een 
Amerikaanse editie : Kohák , E.V. (ed) Masaryk on 
Marx. An Abridged Edition of T. G. Masaryk 'The So
cial Question'. Lewisburg, 1972. 

Achtste jaarboek 

De achtste editie van het Jaarboek voor het democratisch so
cialisme besteedt ruime aandacht aan een steeds actueler on
derwerp: vergrijzing, ouderen en ouderenbeleid. 
Wi//em Velema beschrijft de geschiedenis van de oudedags
voorziening. Welk contract heeft de sociaal-democratie met 
de samenleving gesloten bij de totstandkoming van de Alge
mene Ouderdomswet en welke principes beheersen de voor
ziening? Velerna komt tot de conclusie dat de huidige Partij 
van de Arbeid slordig en opportunistisch met deze 'erfenis' 
van Drees en Suurhoff omspringt. Vooral de introductie van 
een inkomenstoets, die met politieke steun van de PvdA tot 
stand is gekomen, is strijdig met de unieke opzet van de AOW 
en zal bovendien de lage uitvoeringskosten tot het verleden 
doen behoren. 
Dat ouderen niet alleen het lijdend voorwerp van beleid moe
ten zijn maar juist het actieve onderwerp is de kern van het ar
tikel dat Corine Oudijk heeft geschreven over het werk voor 
ouderenemancipatie van Hilda Verwey-Jonker. 

9. Voor een uitgebreide analyse zie Van den Beid o.c. Hfst. 
3, alsmede Pfaff, 1. Masaryk lnterpretation ofCommu
nism and Socialism (c) en Novák, M., 'Some Thoughts 
on Masaryk ' s Critique of Marxism', Capek, M. and K. 
Hruby (Eds.) T.G. Masaryk in Perspective. New York, 
1981. p. 241-256. 

10. Overigens heeft Masaryk zijn opvattingen over 'huma
niteit' nooit systematisch uitgelegd . Een geslaagde po
ging tot het systematiseren van deze opvattingen is on
dernomen door Van den Beid. Zie Noot 7. 

11. Smidt-Hartmann, E. Fallacy of Realism: Some Pro
blems of Masaryk's Approach to Czech National A spi
ration . (c) 

12. Pekai', l. 0 smyslu 'éeskych dejin. (Over de zin van de 
Tsjechische geschiedenis.) Rotterdam, 1977, inz. p . 
384-418. 

13. Van den Beid o.c. p. 105. 
14. De eerste twee delen zijn in het Duits verschenen: Masa

ryk T.G. Russland und Europa. lena, 1913. 2Bde. Het 
derde deel posthuum in het Engels: Masaryk, T.G. The 
Spirit of Russia. London, 1967. 

15 . Popper, K.R. De vrije samenleving en haar vijanden. 
Bussum, 1950. Deel 2, p. 123. 

16. Szporluk, R. The political Thought of T.G .• Masaryk. 
New York, 1981, p. 147. 

17. Kieval, H .l . Masaryk and Czech Jewry: The Dilemma 
of National Assimilation. (c) 

18. Tijdens deze periode werd ook begonnen met het uitge
ven van Masaryks geschriften. Het bewind van Gustáv 
Husák, dat sinds 1969 aan de macht is, heeft hieraan een 
eind gemaakt. Het voornemen van dit regime een offi
ciële delegatie uit te vaardigen naar het congres vorig 
jaar in Londen heeft dan ook oprechte verbazing ge
wekt. Het ging hierbij slechts om een tactische manoeu
vre. Nadat de congresleiding met de belangrijkste voor
waarde accoord was gegaan - er mochten geen dissi
dente geleerden uit Tsjechoslowakije worden uitgeno
digd - bleef de officiële Tsjechoslowaakse delegatie 
weg. 

19. Tot een soortgelijke conclusie kwam ook Szporluk o.c. 
p. 168. 

De samenhang van vergrijzing met bevolkingspolitiek wordt 
in dit Jaarboek belicht door Henny Langeveld. Zij heeft de 
opvattingen van socialisten over bevolkingspolitiek in heden 
en verleden geïnventariseerd en kiest vervolgens positie in dit 
debat. 
Het achtste Jaarboek bevat verder nog artikelen over de 
'Groninger schoolrnotie' - de discussie in de vroege SDAP 
over het bijzonder onderwijs - (van Pieter Korver) en over 
de houding van de PvdA tegenover de Publiekrechtelijke Be
drijfs Organisatie (van Hans Wansink). 

Marnix Krop, Martin Ros, Saskia Stuiveling, Bart Tromp 
(red.), Het Achtste Jaarboek voor het Democratisch Socialis
me, Wiardi Beckman Stichting/Uitgeverij De Arbeiderspers, 
Amsterdam 1987, 176 blz.; Prijs: f 26,50. Het Jaarboek is 
verkrijgbaar in de boekhandel of door overmaking van 
f 22,50 op postrekening 34 79 700, t.n.v. PvdA-brochures, 
Amsterdam, onder vermelding van het bestelnummer: 745. 
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Nieuwe bedrijven, nieuwe huishoudens: 
consequenties voor de ruimtelijke ordening 

In juni 1986 verscheen de notitie Ruimtelijke perspec
tieven. 1 De notitie, afkomstig van de Rijksplanologi
sche Dienst (RPD), was bedoeld om de discussie over 
het ruimtelijk beleid in Nederland een nieuwe impuls 
te geven. De Tweede Kamer had, bij de behandeling 
van de Structuurschets stedelijke gebieden 2 in juni 
1985, gevraagd om een voortzetting van het onder
zoek naar toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen en 
om een integratie van het ruimtelijke beleid voor ste
delijke gebieden met dat voor landelijke gebieden. Bij 
de rijksbegroting voor 1987 werd de nota Ruimtelijke 
perspectieven aangekondigd als tussenstap bij de 
opstelling van een Vierde nota over de ruimtelijke or
dening. In de RPD-notitie worden ruimtelijk relevan
te ontwikkelingen verkend, ruimtelijke effecten inge
schat en beelden geschetst voor de mogelijke ruimtelij
ke vormgeving van Nederland in de toekomst. De 
daarbij gehanteerde planhorizon is het jaar 2025. 
Na juni 1986 is er uitgebreid van gedachten gewisseld 
over de notitie Ruimtelijke perspectieven . Over de 
hoofdlijnen van die discussie verscheen een verslag 
van de Raad van advies voor de ruimtelijke ordening 
(RARO).3 Thans wordt op het ministerie de laatste 
hand gelegd aan de Vierde nota en het lijkt zinvol om 
enkele punten van de nationale ruimtelijke keuzepro
blematiek nader onder de loep te nemen. Ruimtelijke 
ordening is immers een geliefd onderwerp van sociaal
democratische bestuurders en wetenschappers. Over
heidssturing ('maakbaarheid van de samenleving') en 
overheidsbescherming (van zwakkere groepen en re
gio's, van het milieu, van het landschappelijk erfgoed) 
zijn altijd belangrijke elementen van het ruimtelijk be
leid geweest. De Wiardi Beckman Stichting heeft al ve
le jaren een actieve sectie4 op dit gebied en de porte
feuille ruimtelijke ordening is, bij de lagere overhe
den, vaak in socialistische handen. Ook de Kamer
fractie van de Partij van de Arbeid hecht veel belang 
aan de komende Vierde nota, gezien de voorbereidin
gen voor een fractienotitie op dit punt. 
Toch moet vastgesteld worden, dat de afgelopen tien, 
vijftien jaar de belangstelling voor het ruimtelijke be
leid sterk is teruggelopen. Vrij algemeen wordt dit toe
geschreven aan de langdurige en starre procedures, het 
compromiskarakter van veel beleidsstukken en de da
ling van het tempo waarin zich ruimtelijke veranderin
gen in Nederland voordoen. De laatste jaren is er ech
ter sprake van een herlevende interesse. Ruimtelijke 
ordening vormt weer een actueel thema, dat een niet 
onbelangrijke politieke lading heeft. 
De notitie Ruimtelijke perspectieven schetst de be
langrijkste, voor de ruimtelijke ordening van belang 
zijnde, nieuwe ontwikkelingen: 
- de veroudering van de bevolking en de veranderen-
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de samenwoningsvormen en leefpatronen; 
- de landbouwoverschotten en de afvalproblematiek 
in de agrarische sector; 
- de nieuwe informatie- en communicatietechnologie 
en de voortgaande internationalisering van het be
drijfsleven; 
- de vernieuwing van de infrastructuur voor het ver
voer van goederen, personen en informatie. 
Grote ingrepen in de energievoorziening worden de 
komende vijfendertig jaar (nog) niet verwacht. Elders 
wordt er al wel over de ruimtelijke consequenties van 
nieuwe energiebronnen nagedacht. Zo spelen nieuwe 
vormen van energie-opwekking een belangrijke rol bij 
de ruimtelijke scenario's voor Nederland in 2050 die 
opgesteld zijn voor de expositie Nieuw Nederland, die 
dit najaar in de Amsterdamse Koopmansbeurs wordt 
gehouden. 
In dit artikel willen we bij een tweetal ontwikkelingen 
nader stilstaan: de ruimtelijke consequenties van de 
nu sterk expanderende 'nieuwe bedrijvigheid' en de 
gevolgen van de in aantal sterk toenemende 'nieuwe 
huishoudens'. Daarmee komen zowel een primair eco
nomisch als een meer sociaal-cultureel georiënteerd 
veranderingsmechanisme in beeld. 

Nieuwe bedrijven 
Het zal de gemiddelde automobilist en treinreiziger 
niet ontgaan zijn dat er de laatste jaren weer veel nieu
we bedrijfsruimte beschikbaar komt. Vooral kanto
ren en kantoorachtige gebouwen vullen thans in rap 
tempo nieuwe bedrijfsgebieden op bij voorstad-sta
tions en langs autosnelwegen. De grootste dynamiek 
op dit punt laat de 'gouden' driehoek Den Haag-Am
sterdam-Utrecht zien. Hier is de laatste jaren zo'n 
zestig tot zeventig procent van het vloeroppervlak in 
nieuwe kantoren in Nederland tot stand gekomen (zie 
Tabel 1). In dit Noordelijke Randstad-gebied woont 
bijna een kwart van de Nederlandse bevolking, terwijl 
er een kleine dertig procent van de werkgelegenheid 
geconcentreerd is. Bovendien is de markt voor kan
toorruimte er relatief het meest gespannen. Met name 
de regio Utrecht doet het bijzonder goed. 
In opdracht van de Rijksplanologische Dienst zijn re
centelijk een aantal onderzoeken uitgevoerd naar ten
densen en achtergronden van de 'kantorenexplosie' . 5 

De uitkomsten van die studies zijn, kort samengevat, 
als volgt: De voortbrenging van goederen en diensten 
vertoont sinds enkele jaren, na een periode van vrij 
ernstige krimp en stagnatie, weer tekenen van structu
rele, zij het beperkte, groei. De groeifase gaat gepaard 
met versterkte tendensen tot specialisering, flexibilise
ring, informatisering en internationalisering van de 
produktie. Door deze ontwikkelingen neemt het aan-
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Tabel 1: Opname van kantoorruimte 1985 en 1986 

Opname kantoorruimte in m' Verhouding 1986 
Aanbod/ opname 1985 % 1986 % 

27 
17 
10 
13 
33 

26 
17 
12 

Agglomeratie Amsterdam 
Agglomeratie 's-Gravenhage 
Agglomeratie Rotterdam 
Agglomeratie Utrecht 
Overig Nederland 
Nederland 

140.000 
91.000 
66.000 
43.000 

190.000 
530.000 

8 
36 

100 

Bron: Vastgoedmarkt, 2 januari 1987. 

tal vestigingen van bedrijven gericht op besluitvor
ming, organisatie en professionele ondersteuning, 
sterk toe. Daardoor vervullen internationaal georiën
teerde kantoren een trekpaardfunctie bij de hernieuw
de economische groei. Dit type kantoren concentreert 
zich in een beperkt aantal wereldsteden ('global ci
ties') en vormen daar produktiecomplexen, waarbij 
persoonlijke contacten, toelevering van gespeciali
seerde diensten (computerdienstverlening, organisa
tie- en reclamebureaus, banken, accountants en derge
lijke) en gebruik van luchthavens, beurs- en congres
centra en horecabedrijven een belangrijke rol spelen. 
Het indirecte produktie- en werkgelegenheidseffect 
van de nieuwe kantoren is dan ook aanzienlijk. Bo
vendien doen die effecten zich op relatief korte af
stand van de kantoorcomplexen zelf voor. Binnen de 
wereldsteden zijn dan ook speciale zakendistricten 
aan te wijzen, waar de ontwikkeling zich concentreert. 
Hoewel binnen de Randstad niet gesproken kan wor
den van echte Europese toplokaties, komen er toch 
een aantal deelgebieden voor, waar de ontwikkeling 
van de internationale kantorensector van betekenis is . 
In de binnensteden van de vier grote gemeenten wordt 
relatief veel kantoornieuwbouw gerealiseerd. Maar 
vooral op een aantal stadsrandlokaties (Amsterdam
RAl en omgeving, Amsterdam-Zuidoost, Utrecht
Kanaleneiland, Den Haag-Congresgebouwen omge
ving) is van een ware nieuwbouwgolf sprake. 
De oriëntatie op de Randstad wordt toegeschreven 
aan het risicomijdend vestigingsgedrag van onderne
mers. De Randstad is een beproefde standplaats voor 
kantoren en andere lokaties worden daarom maar in 
beperkte mate in overweging genomen. De voorkeur 
voor de stadsrand hangt vooral samen met de beschik
bare ruimte (met name ook uitbreidingsruimte) en de 
bereikbaarheid voor autoverkeer. De autobereikbaar
heid is zowel voor bezoekers als personeelsleden van 
belang. Voor een aantal lokaties speelt ook de nabij
heid van een spoorwegstation een rol. De oriëntatie op 
de Noordelijke Randstaddelen heeft te maken met de 
nabijheid van Schiphol, de sterke concentraties van de 
zakelijke dienstverlening in en om steden als Amster
dam en Den Haag, de wat ruimere aanwezigheid van 
aantrekkelijke woongebieden en het niveau van de 
voorzieningen. De aanwezigheid van een goede tele
communicatie-infrastructuur schijnt van onderge
schikte betekenis te zijn. Deze infrastructuur wordt 
meer volgend dan vooruitlopend op de bedrijfsloka
tietendensen aangelegd. 

210.000 
129.000 
81.000 

100.000 
261.000 
781.000 100 

Consequenties voor het ruimtelijk beleid 

1,7 
1,9 
3,4 
1,0 

2,0 

De eerste vraag waarop een beleidsantwoord gegeven 
moet worden is, of de ontwikkeling van de internatio
nale kantorensector ook door middel van ruimtelijke 
ordening verder bevorderd moet worden. Gezien de 
werkgelegenheidssituatie in Nederland en gegeven de 
kansen die de Randstad ten aanzien van het internatio
naal operende bedrijfsleven heeft, lijkt een stimule
rend beleid zeker op zijn plaats. Economische groei en 
vernieuwing, maar vooral ook uitbreiding en niveau
verhoging van de werkgelegenheid, zijn met deze nieu
we bedrijvigheid gediend. Vertaald naar concreet 
ruimtelijk beleid betekent dat: een verdere uitbouw 
van de verkeersinfrastructuur, het scheppen van vol
doende en aantrekkelijke mogelijkheden voor be
drijfsvestiging (waaronder bedrijfsparken met inter
nationale allure), het moderniseren van het telecom
municatie-netwerk, het opzetten van speciale infor
matiesystemen (bijvoorbeeld voor de opslag- en 
distributie-logistiek), het realiseren van aantrekkelij
ke woongebieden en een hoogwaardig verzorgings
milieu, een gerichte Randstadpromotie in het buiten
land en coördinatie van het beleid voor de Randstad. 
De eigen dynamiek van de internationale kantorensec
tor en de daarvan afgeleide activiteiten èn de aantrek
kingskracht van de Noordelijke Randstad zijn echter 
zodanig, dat naast de genoemde stimulering, een zeke
re mate van ruimtelijke sturing beslist ook tot de mo
gelijkheden behoort. Een ongebreidelde groei van de 
nieuwe bedrijvigheid lijkt rechtstreeks te leiden tot ste
delijke ontwikkelingen op vrijwel alle plaatsen langs 
de autosnelwegen. Een onnodig sterke vergroting van 
de verkeersdruk en een te eenzijdig op het particuliere 
vervoer gericht investeringsprogramma voor in
frastructuur zullen daar het gevolg van zijn. Maar ook 
een hernieuwde suburbanisatiegolf met bijbehorende 
erosie van de bestaande steden is allerminst denkbeel
dig. Bovendien zal de sterke oriëntatie op de Noorde
lijke Randstad tot vrij ernstige regionale onevenwich
tigheden leiden. 
De nieuwe bedrijfsdynamiek zal daarom mede aange
wend moeten worden om te trachten een aantal be
staande en potentiële ruimtelijke knelpunten op te los
sen. Zo zal in bestaand stedelijk gebied ruimte ge
creëerd moeten worden voor de nieuwe bedrijvigheid, 
bijvoorbeeld op in onbruik geraakte industrie- en ha
venterreinen. Daarnaast zullen in de bestaande steden 
woongebieden ontwikkeld moeten worden voor het, 
veelal goedbetaalde, kantoorpersoneel en zal, door 
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een zorgvuldige planning van woon- en werkgebieden 
en openbaar vervoersvoorzieningen, getracht moeten 
worden de verkeers- en milieubelasting te minimalise
ren. Een situatie waarbij, in één en dezelfde stedelijke 
agglomeratie, verval en bloei beide voorkomen en 
voortbestaan, kan met een degelijk beleid tegenge
gaan worden. 
Maar ook op regionale schaal lijken de onevenwich
tigheden zich te verscherpen. Daarom is een beleid ge
richt op enige ontlasting van de Noordelijke Randstad 
op zijn plaats . Een verbetering van de vestigingsom
standigheden voor (internationale) kantoren in zowel 
het Rijnmond- en Drechtstedengebied als in middel
grote steden als Arnhem, 's-Hertogenbosch, Breda en 
Eindhoven moet zeker mogelijk geacht worden. Als 
de nieuwe produktievormen verder in hun 'levenscy
clus' komen, zal hun spreiding over het land een meer 
'natuurlijk' karakter kunnen gaan krijgen. 
Tenslotte zal men er attent op moeten zijn, dat Neder
land niet van de internationale kantorensector alleen 
kan leven. Daarvoor is deze sector niet omvangrijk ge
noeg en bieden vele delen van ons land een te weinig 
geschikt vestigingsmilieu. Bovendien zou een dergelij
ke eenzijdige ontwikkeling de economische kwets
baarheid van Nederland doen toenemen. Zowel het 
gezond blijven functioneren van al langer bestaande 
belangrijke exportsectoren (zoals de zeehavensector, 
de elektrotechniek, de veeteelt en de tuinbouw) als een 
offensief beleid voor herindustrialisering van de meer 
perifere delen van Nederland, verdienen dan ook alle 
aandacht. 

Nieuwe huishoudens 
Vormt de kantoren sector waarschijnlijk de komende 
jaren de voornaamste vernieuwende factor voor pro
duktie en werkgelegenheid, ten aanzien van woon- en 
levensstijlen zijn nieuwe samenwoningsvormen van 
cruciale betekenis. Vooral in en om oude binnenste
den springen de veranderingen in de bevolking ss a
menstelling in het oog, maar de tendensen zijn structu
reel van aard en bereiken successievelijk heel Neder
land. Ook op dit terrein is er inmiddels het nodige on
derzoek verricht6, waarvan nu een beknopt overzicht 
volgt. 

Tabel 2: Huishoudens naar type 

Het traditionele gezin met kinderen, waarbij de vader 
de enige kostwinner is, heeft lange tijd het beeld van 
het Nederlandse huishouden volledig gedomineerd. 
De stijgende welvaart en de daaraan aangepaste hoge
re wooneisen en de vrijwel algemene verbreiding van 
de auto vormden aanvankelijk de enige nieuwe ele
menten die voor de stadsplanning van belang werden 
geacht. De woningbouw, de lokatie van bouwprojec
ten en de inrichting en uitrusting van de woonomge
ving waren alle vrijwel volledig op gezinnen met kin
deren afgestemd. 
Sinds het einde van de jaren zestig is de huishoudens
samenstelling echter in snel tempo aan het veranderen. 
Er zijn veel meer huishoudenstypen ontstaan, de nieu
we samenwoningsvormen zijn in aantal enorm ge
groeid en de bijbehorende levensstijlen laten een grote 
diversiteit zien. In Tabel 2 wordt een overzicht van de 
huishoudenstypen gegeven. Het gezin met kinderen is 
reeds in een minderheidspositie beland en een verdere 
teruggang van het aantal in het totale bestand aan 
huishoudens is te verwachten. Vooral de één- en 
tweepersoons-huishoudens worden steeds belangrij
ker. In de vier grote steden zijn van de groeicatego
rieën vooral de éénpersoonshuishoudens reeds zeer 
sterk vertegenwoordigd. De toenemende differentia
tie van huishoudenstypen heeft ook te maken met het 
instabieler worden van de samenlevingsverbanden . 
Gedurende zijn of haar ' levenspad' maakt men deel 
uit van een groter aantal huishoudenstypen, waardoor 
ook de verhuisfrequentie toeneemt. 
De sterke oriëntatie van de éénpersoons-huishoudens 
op de grote stad heeft niet alleen te maken met het wo
ningaanbod (veel kleine en goedkope woningen, veel 
meergezinswoningen), maar ook met de woonomge
ving (aanwezigheid van voorzieningen als horeca- en 
uitgaansgelegenheden, goed openbaar vervoer en een 
grote diversiteit aan winkels). Er wordt dan ook rela
tief veel vrije tijd buitenshuis doorgebracht. Voor ge
zinshuishoudens zijn eengezinswoningen en een su
burbane woonomgeving juist veeleer aantrekkelijk. 
De tweepersoons-huishoudens nemen een tussenposi
tie in. 
Naast de samenstelling van het huishouden is okk de 
inkomenspositie van veel betekenis voor de woon- en 

Huishoudenstype Percentuele verdeling 1985 Index 2000 
(1985 = 100) 

Alleenstaanden: 
Samenwonenden: 
- 2 personen 
- 3 en meer personen 
Samenwonend geweest: 
- 1 persoon 
- 2 en meer personen 
Totaal 

Nederland Vier grote steden 

9,9 17,0 

30,1 31,0 
41 ,7 26,8 

12,5 19,0 
5,8 6,2 

100,0 100,0 

Bron: Ruimtelijke perspectieven, blz. 18 en 20. 

344 

118 

144 
90 

150 
121 
118 

T 

p 

E 
T 
C 
E 
C 

E 

Ic 
\I 

b 
b 
k 
e 
c 
d 
d 
n 
k 
d 
a 
n 
I 
C 
1 
t 

" t. 
11 
t 
r , 
r 



Tabel 3: Huishoudens naar inkomen 

Percentages van alle Alle Groep 25070 hoogste inkomens, naar: 
inkomens-
groepen tot. inkomen vrij besteedb. inkomen 

1977 1981 1977 1981 1977 1981 

Eenpersoons huishoudens 15,6 21,5 6,0 5,0 24,3 25,1 
Tweepersoons huishoudens 28,3 26,9 19,7 35,7 30,6 42,9 
Gezinnen met kinderen 48,3 43,0 70,7 55,5 42,4 28,7 
Eenouder gezinnen 5,1 6,1 1,7 2,3 1,9 2,5 
Overige huishoudens 2,8 2,5 2,0 1,5 0,7 0,8 

Aandeel groep hoogste inkomens, naar: 
totaal inkomen vrij besteedbaar inkomen 
1977 1981 1977 1981 

In stadsgewesten: 
- Centrale steden 21,7 21,7 26,2 25,8 
- Overige gemeenten 28,3 30,8 27,2 28,4 
Buiten stadsgewesten 25,8 25,5 22,9 22,4 
Nederland 25,0 25,0 25,0 25,0 

Bron: Hogere inkomensgroepen in de stad (1987), Amsterdam: Geodan. 

levensstijl. Daarbij dient een onderscheid gemaakt te 
worden tussen het totale inkomen en het vrij besteed
bare inkomen. Het vrij besteedbare inkomen wordt 
berekend door van het totale inkomen de vaste basis
kosten voor het wonen en voor de verzorging van 
eventuele kinderen af te trekken. Tabel 3 geeft een 
overzicht van de inkomensposities van de verschillen
de categorieën huishoudens en van de ruimtelijke ver
deling van de hogere inkomensgroepen. Hoge inko
mens worden vooral aangetroffen bij gezinnen met 
kinderen en tweepersoons-huishoudens. Daarbij heeft 
de laatstgenoemde categorie zijn inkomenspositie de 
afgelopen jaren belangrijk verbeterd. Voor gezinnen 
met kinderen is die positie daarentegen verslechterd. 
Een relatief grote vrije bestedingsruimte treffen we bij 
de één- en tweepersoons-huishoudens aan. Tussen 
1977 en 1981 valt ook op dit punt een belangrijke pos i
tieverbetering vast te stellen voor de tweepersoons 
huishoudens. Een en ander houdt vooral verband met 
het sterk toegenomen verschijnsel 'tweeverdiener'. De 
gezinshuishoudens hebben ook ten aanzien van de vrij 
besteedbare inkomensruimte duidelijk terrein verlo
ren. 
Voor de ruimtelijke ordening is het vooral interessant 
na te gaan welke ruimtelijk verschuivingen zich ten 
aanzien van de inkomens voordoen. Het blijkt dan, 
dat de centrale steden in de stadsgewesten (in het alge
meen de steden van meer dan honderdduizend inwo
ners) hun, relatief slechte, positie ten aanzien van het 
aandeel van de hogere inkomensgroepen in de bevol
king, niet weten te verbeteren. De stedelijke randge
meenten versterken hun positie als woongebied voor 
de beter betaalden nog verder. De kleine steden en de 
landelijke gemeenten zien het aandeel van de hoogst
betaalden iets teruglopen. Als we uitgaan van vrij 
besteedbare inkomens is de positie van de grote steden 

aanzienlijk beter. Vooral de oververtegenwoordiging 
in de steden van één- en tweepersoonshuishoudens en 
tweeverdieners is daar debet aan. Daar staat tegenover 
dat er wel sprake is van terreinverlies ten opzichte van 
de andere Nederlandse gemeenten. Ook buiten de gro
te steden zijn de 'nieuwe huishoudens' in opmars. De 
stedelijke randgemeenten komen ook wat betreft het 
aandeel en de ontwikkeling van bevolkingsgroepen 
met hoge vrij besteedbare inkomens het beste uit de 
bus. Tussen 1977 en 1981 (recentere gegevens zijn he
laas niet beschikbaar), was er dus (nog) geen sprake 
van een algemene tendens tot 'gentrification'. Hieron
der wordt het toenemen van hogere inkomensgroepen 
in stedelijke woongebieden verstaan. 

Consequenties voor het ruimtelijk beleid 
De vraag of verschillende bevolkingscategorieën 
ruimtelijk gescheiden of gemengd moeten wonen 
vormt al jaren een moeilijk beleidsdilemma. Al zeer 
lang is er sprake van segregatie op basis van sociaal
economische positie: villawijken tegenover arbeiders
buurten. De laatste decennia is daar een sociaal-cultu
rele dimensie aan toegevoegd: gezinnen in ruime bui
tenwijken en suburbs tegenover één- en tweepersoons
huishoudens in dichtbebouwde, oudere stadswijken. 
Tenslotte is er nog sprake van concentratie van etni
sche minderheden in bepaalde buurten. Door deze 
ruimtelijke sorteringsprocessen is er langzamerhand 
in grote stedelijke agglomeraties een gecompliceerd 
mozaïek van buurten en wijken gaan ontstaan. Het 
voordeel van het gescheiden wonen van inkomens
groepen en huishoudenstypen is, dat woningen, 
woonomgeving en voorzieningen beter op de wensen 
en eisen van de bewoners afgestemd kunnen worden. 
Daardoor worden aan het huishouden en het individu 
goede ontplooiingskansen geboden. Ook het onder-

345 

socialisme en democratie 
nummer 11 
november 1987 



~ S i(l , 

i r nl ;socialisme en democratie 
• ( nl ,nummer 11 

november 1987 

houden van buren en buurtcontacten wordt door ho
mogene woongebieden bevorderd . 
Een nadeel van speciale woonmilieus is, dat sociale in
tegratie tussen en emancipatie van bevolkingsgroepen 
minder kans krijgen. Ook kan segregatie gemakkelijk 
tot versterking en opeenstapeling van ongelijkheden 
leiden. De sociaal en economisch sterke groepen zuI
len veel beter in staat zijn hun woongebieden tegen on
gewenste onwikkelingen te beschermen dan zwakkere 
groepen. Bovendien is de vrijheid van woning- en 
woonbuurtkeuze voor lagere inkomensgroepen veel 
kleiner dan voor de meer welgestelden. Tenslotte gaat 
de ontwikkeling van zeer specifieke woongebieden 
met een hoge verhuismobiliteit gepaard. Veel buurten 
krijgen daardoor een instabiele sociale structuur, de 
bevolking vertoont weinig gehechtheid aan de buurt 
en men voelt zich maar beperkt verantwoordelijk voor 
een goed beheer van woning en woonomgeving . 
Gegeven de voor- en nadelen en in aanmerking ne
mend dat in elke stad - gegeven de bevolkingsop
bouwen de samenstelling van de woningvoorraad -
van specifieke situaties sprake is, kunnen moeilijk al
gemene beleidsuitspraken gedaan worden. Wel lijkt 
het gewenst te voorkomen dat de ruimtelijke schaal 
waarop de sortering van bevolkingsgroepen zich voor
doet te groot wordt. Dit houdt in, dat zowel voor 
stadswijken als stedelijke randgemeenten een redelij
ke variatie in woningaanbod, naar prijs en type, moet 

, worden nagestreefd. 7 

Tegen homogene buurten lijken wat minder bezwaren 
aangevoerd te kunnen worden. Van de overheid mag 
echter wel verwacht worden, dat concentratiegebieden 
van bevolkingsgroepen die maatschappelijk in een 
zwakke positie verkeren, speciale steun en bescher
ming zullen krijgen. 

Conclusie 
De ruimtelijke ordening staat in Nederland weer voor 
een aantal belangrijke keuzemomenten. Uit bo
venstaande beschouwingen is gebleken , dat nieuwe 
economische groei en snel veranderende woonbehoef
ten gemakkelijk tot ruimtelijke onrechtvaardigheden 
en onevenwichtigheden kunnen leiden. Alleen een dui
delijk en krachtig overheidsbeleid kan corrigerend 
werken . Bij de inhoud die in de ruimtelijke ordening 
wordt gegeven aan het begrip 'ruimtelijke kwaliteit', 
de leidraad uit de notitie Ruimtelijke perspectieven, 
dienen de ongelijke kansen die bevolkingsgroepen en 
regio's hebben een belangrijke rol te spelen. Aangege
ven is dat de, op zich gunstige, nieuwe dynamiek heel 
wel dienstbaar gemaakt kan worden aan de bestrijding 
van achterstanden en ongunstige vestigingscondities 
in bepaalde stedelijke deelgebieden en regio's van Ne
derland. 
Een gecoördineerde inzet van ruimtelijk, volkshuis
vestings- en verkeers- en vervoersbeleid zal het ge
constateerde kratereffect van de huidige stedelijke 
ontwikkeling (groei en bloei aan de stadsrand, krimp 
en verval in oude stadsdelen) belangrijk kunnen tem
peren. In combinatie met het regionale beleid kan bo-

346 

ven dien een overloop en afleiding van kantooractivi
teiten van de Noordelijke Randstad naar het midden, 
Zuiden en Oosten van het land bevorderd worden . 
Voor het Noorden van Nederland zullen meer speci
fieke maatregelen genomen moeten worden. 
Wat betreft de ontwikkeling van stedelijke woonge
bieden wordt gepleit voor aanpassing van de 
stadsplanning aan nieuwe huishoudenstypen en le
vensstijlen en voor menging van bevolkingsgroepen 
op wijkniveau. Met name tendensen tot grootschalige 
segregatie naar sociaal-economische positie bergen 
duidelijke gevaren voor opeenhoping van achterstan
den en versterking van problemen in zich. 
Gezien de snelle en vaak onvoorspelbare veranderin
gen waarmee de samenleving geconfronteerd wordt, is 
er behoefte aan een slagvaardige en flexibele ruimtelij
ke ordening. Een ruimtelijke ordening die goed in
speelt op marktprocessen en op nieuwe sociaal-cultu
rele ontwikkelen. Dat betekent niet in de eerste plaats 
minder overheid, maar wel een beter functionerende 
overheid. 

Noten 
1. Rijksplanologische Dienst (1986), Ruimtelijke perspec

tieven: op weg naar de 4e nota over de ruimtelijke orde
ning. ' s-Gravenhage: Ministerie van VROM . 

2. Structuurschets stedelijke gebieden 1985 (deel e) . ' s-Gra
venhage: Ministerie van VROM (Kamerstuk 18.048, Ver
gaderjaar 1985-1986). 

3. Centraal Punt Inspraak (1987), Hoofdlijnen uit de dis
cussie over de notitie Ruimtelijke perspectieven. ' s-Gra
venhage: Raad van advies voor de ruimtelijke ordening. 

4. Op het gebied van de ruimtelijke ordening verschenen de 
laatste jaren de WBS-VRO notities: Politiek en planning 
(Nr. 4), Vorm geven aan de randstad (Nr. 6) en Meer 
ruimte voor de markt (Nr. 9) . 

5. Dit zijn: a) Smidt, M. de, B.J. van Dijck & D. Hane
maayer (1987). Eindrapport Vooronderzoek toplocaties 
voor commerciële dienstverlening. Leiden: Stichting Re
search voor Beleid/ Geografisch Instituut R.U. Utrecht. 
b) Boeckhout, I.J. , Nes, P.J. van, Verhoeff, B.M., Ver
ster, A.C.P. & F.W. Winterwerp (1987), Plaats enfunc
tie van de Randstad in de Nederlandse economie. Rotter
dam: Nederlands Economisch Instituut. c) Tordoir, P.P. 
& M.A. de Haan (1987), De economische en ruimtelijke 
ontwikkeling van internationaal georiënteerde kantoor
activiteiten . Delft: Instituut voor Ruimtelijke Organisa
tieTNO. 

6. Genoemd kunnen worden: a) Dieleman, F.M. (red), J .B. 
Burie, P.A. Stoppelenburg, F. IJmkers (1985), Toe
komstverkenning volkshuisvesting: bijdrage aan de toe
komst van de volkshuisvesting, een inventarisatie en pro
grammeringsstudie. Delft: Delftse Universitaire Pers. b) 
Vijgen, J . en R. van Engelsdorp Gastelaars (1986), Stede
lijke bevolkingscategorieën in opkomst. Amsterdam : 
Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genoot
schap/ Instituut voor Sociale Geografie (Nederlandse Ge
ografische Studies, Nr. 22). c) Hogere inkomensgroepen 
in de stad (1987) . Amsterdam: Geodan. 

7. Zie ook: a) Max van den Berg, Henk Pol & Yap Hong 
Seng (1986), 'De toekomst van de stad moet terug op de 
politieke agenda'. Socialisme en Democratie, 5, blz. 146-
150. b) Hugo Priemus (1986), Vernieuwing van de stads
vernieuwing, Socialisme en Democratie, 11, blz. 343-346. 
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Regionaal beleid: exit? 

Begin 1988 brengt de regering de Vierde nota ruimte
lijke ordening uit. Hierin zijn de beleidsvoornemens 
voor de komende tien tot vijftien jaar vastgelegd voor 
wat betreft de ruimtelijke hoofdstructuur van stede
lijk en landelijk gebied. Voorafgaand hieraan is reeds 
een ambtelijke notitie Ruimtelijke perspectieven ver
schenen. 
Of, en op welke wijze het gedachtengoed uit deze noti
tie zijn definitieve beslag zal krijgen in de Vierde nota 
is nog de vraag. Vooruitlopend daarop lijkt het de 
moeite waard een aantal opvattingen en vooron
derstellingen uit betreffende notitie kritisch te bezien. 
Temeer daar op korte termijn een herijking van het re
gionaal economisch beleid zijn beslag zal krijgen. De
ze herijking geeft weinig hoop voor de toekomst. In
strumentarium dat voorheen een katalyserende wer
king voor de regionale economie en regionale ontwik
keling kon hebben, komt te vervallen. Voorbeelden 
hiervan zijn het decentrale deel van het voorwaarden
scheppend beleid en structuurversterkende projecten. 
De beleidsvoornemens op het gebied van de ruimtelij
ke ordening hebben een nauwe relatie met het regio
naal beleid en regionaal economische ontwikkeling. 
Zij bepalen immers (mede) in grote lijn de voorwaar
den waaronder regionale ontwikkeling tot stand 
komt. Bovendien zal het nieuwe beleid in belangrijke 
mate bepalend zijn voor de toekomstige inzet van mid
delen . Het is zeer de vraag of de opvattingen in de noti
tie Ruimtelijke perspectieven voldoende recht doen 
aan en anticiperen op de verschuivingen in economi
sche activiteit, zoals deze zich op internationaal, na
tionaal en regionaal niveau voordoen. Naast het feit 
dat er sterk gesneden wordt in de middelen voor het re
gionaal beleid, kunnen daarmee in breder verband de 
voorwaarden voor een gespreide economische ontwik
keling door het toekomstige ruimtelijk beleid zeer 
worden beperkt. Met name de in de notitie weergege
ven filosofie van 'de Randstad als economische mo
tor' kan beschouwd worden als de nekslag voor een 
offensief regionaal beleid, gedifferentieerd naar re
gio's en sectoren. Hieronder zal in het kort een reactie 
worden gegeven op de notitie Ruimtelijke perspectie
ven. Daarna volgt een schets van het gevoerde regio
naal beleid en zal een relatie worden gelegd tussen het 
ruimtelijk en regionaal beleid. 

Notitie Ruimtelijke perspectieven 
Hoewel in deze notitie een aantal mogelijke ontwikke
lingsmodellen worden gehanteerd die variëren naar de 
mate waarin gestreefd wordt naar een grootschalige of 
een fijnmazige produktie- en distributiestructuur, ac
centueert de notitie sterk de positie van de Randstad 
als economische motor . Een en ander kan gei1lustreerd 

worden met de volgende passages. 'In de eerste plaats 
wordt het meest waarschijnlijk geacht dat de economi
sche en technologische ontwikkelingen zullen leiden 
tot een sterkere nadruk op de distributiefunctie die de 
Randstad heeft voor heel Nederland. In de tweede 
plaats heeft de Randstad in de toekomst een duidelijk 
perspectief voor de vestiging en versterking van kans
rijke bedrijvigheid. Vooral in de sfeer van de moderne 
industrie en in de dienstverlening, sectoren waarvan 
de groei in belangrijke mate wordt bepaald door de in
formatietechnologische ontwikkelingen, biedt de 
Randstad goede perspectieven.' Daar wordt nog aan 
toegevoegd dat 'veel ondernemingen er hun hoofd
vestigingen hebben; hierdoor functioneert de 
Randstad behalve in bestuurlijk opzicht ook in econo
mische opzicht als nationaal beslissingscentrum. In de 
voorziene ontwikkeling zal de groei van de meer tradi
tionele bedrijvigheid zich eerder buiten de Randstad 
gaan afspelen' . (blz. 121-122). 
Een aantal van de gedebiteerde opvattingen komen 
mijns inziens op zijn minst in aanmerking voor nuan
cering en aanvulling. De accentuering van de centrale 
positie van de Randstad in toekomstige ontwikkelin
gen is nogal verrassend. Enerzijds omdat feitelijk 
waarneembaar is dat deze positie tanende is. Ander
zijds omdat met name technologische ontwikkelingen 
de kansen voor een meer gedifferentieerde en ook 
ruimtelijk gespreide ontwikkeling mogelijk maken. 
Voor wat betreft het eerste punt wijst een belangrijk 
aantal studies uit dat er sprake is van verschuiving in 
economische activiteit (o.a. Lambooy, Wever). 1 Zo 
vindt in Nederland grofweg een verschuiving plaats 
van de Randstad naar het Midden en Zuiden van ons 
land, de zogeheten intermediaire zone's. 
Dit is geen typisch Nederlands fenomeen. Ook de 
Bondsrepubliek Duitsland is een opvallende verschui
ving waarneembaar van traditionele industriegebie
den naar nieuwe centra in Beieren en Baden
Würtemberg. Frankrijk en Engeland vertonen dezelf
de beweging waar het gaat om het ontstaan van nieuwe 
industriegebieden. Als een belangrijk element in de 
oorzaak van de verschuivingen wordt wel genoemd de 
eis van een kwalitatief hoogwaardige woon- en werk
omgeving. Met name nieuw te vestigen high
techbedrijven stellen hoge eisen aan een schone vesti
gingsplaats; goed wonen is tevens een belangrijke fac
tor. Traditionele vestigingsplaatsfactoren zijn van af
nemende betekenis, doordat nieuwe eisen ontstaan en 
nieuwe mogelijkheden tot ontwikkeling komen als ge
volg van technologische ontwikkeling (bijvoorbeeld 
telecommunicatie/ telematica). De centrale rol en po
sitie van de Randstad-economie valt wellicht enigszins 
te nuanceren met het voorbeeld Noord-Brabant. 

Pierre van Kleef 
Voorzitter van het gewest 
Noord-Brabant-Oost van de 
Partij van de Arbeid; 
werkzaam bij de Brabantse 
Ontwikkelings Maatschappij 
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Met 183.600 manjaar in de industrie is Brabant de 
meest geïndustrialiseerde provincie van Nederland 
(Noord-Holland: 140.500; Zuid-Holland: 180.100; 
Regionaal statistisch zakboek 1986, blz. 171, CBS). 
Ook uit enkele andere kerncijfers moge blijken dat de 
Brabantse industrie aan betekenis wint. 

omzet export investeringen werkgelegenheid 
Noord-Brabant + 3OJo + 3% + 6% + 4% 
Nederland - 1 % - 3% - 2% - 2% 

(Bron: Erbo 1986). 

De betekenis van de Brabantse industrie kan verder 
geadstrueerd worden met de volgende gegevens. De 
totale industriële produktiewaarde bedraagt circa 
zestig miljard gulden. Hiervan wordt 45 procent geëx
porteerd, zijnde twintig procent van de Nederlandse 
export. Achttien procent van de industriële investerin
gen in Nederland vindt plaats in Brabant. Daarnaast is 
deze provincie Nederlands meest agrarische deel, met 
een grote exportwaarde (PSK, 1987). Mede door de 
gunstige geografische ligging is er een grote concentra
tie wegtransportbedrijven (circa 1.100). Ongeveer 
17,5 procent van het laadvermogen van Nederland is 
geconcentreerd in Noord-Brabant, waarvan 31 pro
cent grensoverschrijdend (Intermediair, 14.02.87). 

Behalve Noord-Brabant is ook met name het aandeel 
van de provincies Gelderland, Utrecht en Limburg in 
toenemende mate van betekenis voor de nationale eco
nomie. Dit pleit voor een ruimtelijk beleid dat antici
peert op de specifieke rol die verschillende regio's en 
provincies in de nationale economie kunnen spelen. 
Tegen deze achtergrond is het opvallend dat in de noti
tie Ruimtelijke perspectieven een zeer globale verde
ling van Nederland wordt gehanteerd (Randstad -
Noorden - Midden/Zuiden) (o.a. pagina 140). Type
rend is ook de tweedeling Randstad - ~overige re
gio's' die regelmatig terugkeert. De toekomstige rol en 
mogelijkheden van de Randstad komt uitgebreid aan 
de orde, andere gebieden worden niet in detail bespro
ken . 
Wat dit betreft laat men in de notitie een aantal moge
lijkheden liggen, omdat in wezen elke regio kansrijke 
economische activiteiten in zich bergt. Zo concluderen 
Alders en De Ruyter 'dat in vrijwel iedere regio met 
commerciële economische activiteiten van enige om
vang wel kansrijke activiteiten zijn' . En: 'Naar afzon
derlijke bedrijfsgroepen van kansrijke activiteiten be
zien, tekent zich evenwel een regionaal specialisatiepa
troon af, waarin de Randstad-regio's gemiddeld wat 
hoger scoren dan de gebieden in de uitstralingszone en 
de periferie, maar deze laatste scoren gemiddeld toch 
niet onaanzienlijk'. I 
Langs deze weg kan men de verschillende regio's inde
len, gerangschikt naar de mogelijkheden voor ver
schillende economische activiteiten, bijvoorbeeld ver
voer en logistiek, typen industriële activiteiten (hoog
waardige schone industrie, versus zwaardere in
dustrie), toerisme en recreatie, dienstverlenende sec
tor enzovoort. Elk van de weergegeven sectoren stelt 
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specifieke eisen aan de omgeving waarin ze tot stand 
komen. Elke regio biedt in meer of mindere mate de 
mogelijkheid nieuwe initiatieve tot ontwikkeling te la
ten komen of bestaande bedrijvigheid uit te bouwen. 
Dat is een andere benadering dan de filosofie van de 
Randstad als enige economische motor. Genoemde 
ruimtelijke benadering van gespreide economische 
ontwikkeling kan nauw aansluiten bij het regionaal 
sociaal economisch beleid, waarin genoemde gediffe
rentieerde aanpak reeds tot ontwikkeling is gekomen. 
Hierbij worden op provinciaal en regionaal (lees ge
westelijk) niveau de voorwaarden gecreëerd waardoor 
nieuwe bedrijvigheid tot ontwikkeling kan komen of 
bestaande bedrijvigheid wordt uitgebouwd. Juist op 
dit punt moet echter geconcludeerd worden dat de 
perspectieven voor een gedifferentieerd economisch 
ontwikkelingsbeleid voor de regio's somber zijn . De 
geldkraan voor het regionaal sociaal economisch be
leid dreigt namelijk vergaand dichtgedraaid te wor
den. 
Ter toelichting hierop het volgende. 

Het regionaal sociaal economisch beleid 
Het regionaal sociaal economisch beleid heeft een ge
schiedenis van enkele decennia. In de jaren zestig en 
zeventig werd dit beleid grotendeels door de Rijks
overheid gevoerd en was het vooral gericht op het sti
muleren van de economische ontwikkeling in de ach
tergebleven regio's. Het had met andere woorden een 
sterk centralistisch karakter. De mogelij kheden om op 
provinciaal/regionaal niveau tot een eigen invulling 
en detaillering te komen waren zeer beperkt. Boven
dien leefde de gedachte dat economische ontwikkeling 
van buitenaf (exogeen) tot ontwikkeling kan worden 
gebracht. De zogenoemde groeipooltheorie en cen
trum/ periferie-gedachte zijn hiervan belangrijke re
presentanten. Een en ander was gebaseerd op de ver
onderstelling dat grootschalige bedrijvigheid van bui
tenaf tot stand kan worden gebracht. Het recht v aar
digheidsbeginsel stond op de voorgrond: men streefde 
naar een verkleining van de regionale verschillen in 
werkloosheid en inkomen. 
In het begin van de jaren tachtig heeft zich echter in 
een tweetal opzichten een accentverschuiving voorge
daan . In de eerste plaats kwam naast het rechtvaardig
heidsbeginsel ook het doelmatigheidsbeginsel centraal 
te staan. Dit kwam tot uitdrukking in de Nota regio
naal sociaal economisch beleid 1981-1990. In deze no
ta werden twee doelstellingen opgenomen. Enerzijds 
zou het beleid zich richten op een grotere gelijkwaar
digheid van regionale welvaartssituaties, anderzijds 
zou het beleid zich richten op een vergroting van de 
bijdrage van de regio's aan de ontwikkeling van de na
tionale economie door het wegnemen van regionale 
knelpunten en het bevorderen van (nieuwe) ontwikke
lingskansen binnen de regio. In dit verband wordt wel 
gesproken van endogene economische ontwikkeling: 
kennis, kapitaal en creativiteit kunnen vanuit de regio 
zelf vruchtbaar worden aangewend. Deze accentver
schuiving wordt in de Nota regionaal sociaal econo
misch beleid 1986-1990 verder doorgevoerd met de 
toevoeging dat minder geld beschikbaar zal zijn. 
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In de tweede plaats en in het verlengde van bo
venstaande, vond een decentralisatie plaats van taken 
en bevoegdheden. De lagere overheden kregen een im
puls om zelf een sociaal economisch beleid te ontwik
kelen . Ook deze accentverschuiving wordt in de 
nieuwste nota van het regionale beleid verder doorge
voerd. Ondanks de bezuinigingen wordt van Rijkswe
ge de verantwoordelijkeid voor het regionaal beleid 
voor een steeds groter deel bij de regio's gelegd.' 
Geconstateerd kan worden dat in een groot aantal 
provincies hier ook daadwerkelijk invulling aan gege
ven wordt. Bijvoorbeeld: 
- in de vorm van sterkte/ zwakte-analyses van pro
vincie en regio's en daarop aansluitende regio
actieprogramma's (o.a. commissie-Bosman, Gouds
zwaard); 
- de opbouw van netwerkachtige samenwerkingsver
banden van overheid en bedrijfsleven ten behoeve van 
financiering en uitvoering van economisch ontwikke
lingsbeleid. Dit als aanvulling op meer institutionele 
kaders; 
- het vrijmaken van additionele middelen ten behoe
ve van regionaal sociaal economisch beleid in de pro
vinciale begrotingen. 
De laatste jaren is met andere woorden sterker dan 
voorheen de nadruk komen te liggen op zelfstandige 
ontwikkeling en benutting van regionale en provincia
le potenties . Er wordt in dit verband gesproken over 
het organiserend vermogen van regio's: factoren als 
kennis en creativiteit van individuen en organisaties, 
zelfstandigen en werknemers, bedrijfsleven en overhe
den, kenniscentra en opleidingsinstituten zijn van 
groot belang voor versterking en verbreiding van de 
economische structuur . 
Kortweg kan gesteld worden dat ruimtelijke spreiding 
van economische activiteiten een belangrijk streven is 
geweest in het regionaal beleid. In dat kader vond on
der andere bijsturing plaats met behulp van bijzonde
re fondsen: in het Noorden het Integraal structuur
plan Noorden des lands, in Limburg Perspectievenno
ta Zuid-Limburg. Daarnaast is met gericht instrumen
tarium, investeringspremieregeling, voorwaarden
scheppend beleid, structuurversterkende projecten en 
regionale ontwikkelingsmaatschappijen gepoogd re
gionale verschillen te verkleinen (zie voor een toelich
ting op het instrumentarium het slot van dit artikel). 

Conclusie 
Geconcludeerd kan worden dat het regionaal beleid 
vaste grond onder de voeten heeft gekregen in provin
cies en regio's. De weergegeven regionale planmatige 
aanpak en analyse van mogelijkheden en uitvoering 
van actieprogramma's staat borg voor continuïteit. 
Evaluaties van bijvoorbeeld het voorwaardenschep
pend beleid2 en de decentralisatie van de investerings
premieregeling3 geven positieve resultaten te zien. Te
vens blijkt uit onderzoek dat een combinatie van in
strumentarium een onderling versterkende werking 
kan betekenen, bijvoorbeeld investeringspremierege
ling en voorwaardenscheppend beleid (Folmer en Nij
kamp). 
Tegen deze achtergrond is het merkwaardig dat in de 

herijking van het regionaal beleid zware bezuinigingen 
worden aangekondigd. Het financieel volume voor de 
investeringspremieregeling wordt sterk terugge
bracht, het voorwaardenscheppend beleid en de struc
tuurversterkende projecten worden afgeschaft en de 
financiering voor de regionale ontwikkelingsmaat
schappijen zal worden herzien. 
Naast de financiële aanslag op het regionaal beleid 
wordt nu in de notitie Ruimtelijke perspectieven ook 
de filosofie voor een gespreide economische ontwik
keling op losse schroeven gezet. Hiermee verdwijnen 
de voorwaarden om via ruimtelijk en regionaal sociaal 
economisch beleid mogelijkheden te creëren voor alle 
regio's in de nationale economie. 

Toelichting instrumentarium: 
- voorwaardenscheppend beleid: financiële middelen ten 
beboeve van infrastructuur, bijvoorbeeld ontsluiting in
dustrieterreinen, aanleg van wegen. 
- structuurversterkende projecten: financiële middelen ten 
behoeve van projecten die een extra ondersteuning geven aan 
economische ontwikkeling, bijvoorbeeld op het gebied van 
milieu, technologische ontwikkeling, vervoer, recreatie. 
- investeringspremieregeling: financiële middelen ten be
hoeve van vestiging en uitbreiding van bedrijven in gebieden 
met relatief hoge werkloosheid. 
- regionale ontwikkelingsmaatschappijen: leveren adviezen 
en risicodragend kapitaal aan startende ondernemingen en ri
sicodragende ontwikkelingsprojecten. 

Noten 
I. De produktiestructuur: regionale spreiding van innova

tieve bedrijven, pagina 46. Innovatie en regio, onder
zoeksprogramma technologie en economie, red . W . Mol
Ie, Staatsuitgeverij, 1985. 

2. Evaluatie van het voorwaardenscheppend beleid, Buro 
Bartels, 1984. 

3. Evaluatie van het decentralisatie experiment investe
ringspremieregeling, Buro BarteIs, 1985. 
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Gerold 

Groot en leeg, de luiken open, draait het schip de stad in. 
Ik wacht en hij ontsnapt, ik was hem uit de tram gevolgd. 
Ik ben gerold, de buit is weg en ik nog dacht dat ik er was. 

Buikje rond, een plattegrond, zo toerde ik de stad door. 
Nu dwaal ik door een afbraakbuurt, probeer het enige terras. 
Dag hond, dag kindje met je hanekam, maar hij bedient me niet. 

Ik bied mijn fiets te koop aan, hij komt misschien en vraagt de prijs. 
Dan mag ik bij hem achterop en huil wat om zijn goedheid. 
Iedere nacht een andere kamer, heeft hij me beloofd. 

Zijn voornaam staan dertig keer naast dertien bellen op de deur. 
Ik leef op hurken in een tent, steeds verwaai ik waar hij woont. 
Groot en leeggeregend trekt het voorjaar over de daken. 
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Signalementen 

Roependen in het moeras 

C.J.M. Schuyt, hoogleraar sociologie aan de Univer
siteit van Leiden en lid van de Wetenschappelijke 
Raad voor het Regeringsbeleid, heeft zich 'In het moe
ras van de Nederlandse politiek ' gewaagd en daar be
gin oktober in De Volkskrant gewag van gemaakt. 
Hij is er tot een niet mis te verstane aanklacht geko
men: 'Het ontbreekt de Nederlandse politici in het al
gemeen aan stevige en inspirerende ideeën, waarmee 
het volk aansprekelijk kan worden vertegenwoordigd. 
Het oppervlakkig gestoei van de politici onder elkaar 
wordt des te ergerlijker in het licht van de groter wor
dende problemen van politiek en samenleving. Het 
kortebaan werk zou vervangen moeten worden door 
meer baanbrekend denken en doen '. Zijn verwijt geldt 
overigens niet alleen de regering . 'Ook het parlement 
en zeker de oppositie binnen het parlement lijken lang
zaam mee te zakken in de drassige grond'. Het gaat 
dus over het volk, de politici, het parlement. We zullen 
ons maar niet plagen met de veronderstelling dat het 
hier ook gaat om het gemakzuchtige gedoe van de be
oefenaren van sociale wetenschappen. 
Schuyt vestigt nadrukkelijk de aandacht op de cultu
rele contradictie van het kapitalisme . .. De moraal en 
de economie verdragen elkaar niet erg goed. Christe
nen vermoedden dat al sinds ze uit de kinderbijbel ver
namen hoe Jezus de tollenaren van het terrein bij de 
tempel verjoeg en socialisten vanaf het ogenblik waar
op ze hun eerste pagina Marx omsloegen, terwijl de li
beralen het waarschijnlijk altijd al hebben geweten 
maar er andere conclusies aan konden verbinden. Het 
ziet er dan ook niet naar uit dat dit deel van Schuyts 
betoog als een verlossend inzicht zal worden be
schouwd, als de plank waarover de politici zich ijlings 
vanuit de drassigheid naar de vaste grond zullen bege
ven . 
Om zijn kritiek kracht bij te zetten verwijst Schuyt in 
algemene termen naar het cumulatieve effect van een 
aantal bezuinigingen op de positie van 'groepen aan de 
onderkant van de samenleving . . . De binding wordt 
niet plotseling afgesneden, maar verdwijnt langzaam 
en zeker;' hij spreekt in dit verband over een regering 
die 'zo goed als geen oog heeft voor de werkelijk grote 
problemen, waar de samenleving voor staat of spoedig 
voor zal komen te staan '. Het verwijt is niet slechts dat 
zij 'geen goede of duidelijke visie heeft op de ontwik
keling van de samenleving, zij ziet zelfs niets aanko
men '. Het is niet bepaald een aansprekelijk beeld dat 
Schuyt hier geeft - het roept de vraag op of hij zelfs 
aan een weliswaar slechte maar dan toch in elk geval 
duidelijke visie de voorkeur zou geven. 
'Wat ontbreekt', doceert Schuyt, 'is een perspectief 

dat mensen aanspreekt en bindt, zodat men niet cy
nisch leert berusten in het veilig stellen van have en 
goed. De samenleving is meer dan een bedrijf en meer 
dan een risico-gemeenschap. De samenleving moet het 
leven van al haar leden tenminste dragelijk en ver
draagzaam maken '. De voor de hand liggende vraag 
wie de rollen van meneer en mevrouw Samenleving in 
het scenario voor dit maatschappelijk perspectief op 
zich moeten nemen, laat staan wie zal mogen uitma
ken wanneer het leven van elk van de leden als 'drage
lijk ' en 'verdraagzaam' moet worden beschouwd, laat 
Schuyt liggen. Het is niet waarschijnlijk dat zijn arti
kel op tijd op de redactie van de krant was beland als 
hij die vraag wel had toegelaten. 

Geen inspiratie ... 
Bij intellectuelen, die in de regel meer gelegenheid heb
ben zich te laven aan de bronnen van filosofie en lite
ratuur, wetenschap en kunst, doet een verlangen naar 
'inspirerende ideeën' van de kant van eigentijdse poli
tici enigszins bedenkelijk aan. Er zijn in de loop der 
historie momenten aan te wijzen waarop velen bevre
diging van hun spirituele behoeften in de politiek 
zochten, maar er zijn er, zeker in de twintigste eeuw, 
weinig waar dit leidde tot gebeurtenissen waar men 
met genoegen aan terugdenkt. 
Misschien is deze roep om 'inspiratie' voornamelijk 
voor anderen bedoeld. Voor 'het volk'. Dat roept ech
ter nog belangwekkender vragen op. 'Inspiratie' als 
'binding met de samenleving?' Hoezo? In plaats van 
praktische maatregelen tegen de werkloosheid, voor 
het behoud van koopkracht, het spreiden van kennis 
en het benutten van nieuwe mogelijkheden die ingrij
pende technische vernieuwingen met zich mee bren
gen? 
Schuyt vindt zowel de antwoorden van de christen
democratie, als die van de sociaal-democratie en het li
beralisme alle 'weinig inspirerend'; zij kunnen, meent 
hij, 'de problemen eerder versterken dan verminde
ren '. Daarom voltooit hij zijn 'voorbeschouwing voor 
de Algemene Beschouwingen' dan ook met een eigen 
poging 'stevige en inspirerende ideeën' te leveren. Hij 
schotelt zijn lezers vijf punten voor waarvan hij , 
opeens opvallend terughoudend en bescheiden, alleen 
maar wil zeggen dat zij 'in elk geval niet meer van de 
politieke agenda mogen verwijderd'. 
1. 'Een radicale andere ethiek met als voornaamste 
politiek doel, gebod en prioriteit: het behoud van de 
condities voor het voortbestaan van de menselijke 
soort. ' Hoe die condities luiden en hoe men in de we
reld van vandaag het mensdom tot een radicaal andere 
ethiek beweegt dat moeten anderen klaarblijkelijk 
maar zien uit te zoeken. 
2. 'Met mens en macht voorkomen, dat de bestaans
condities van de huidige en de toekomstige generaties 
in snel tempo en stelselmatig worden afgebroken door 
het ongelimiteerde en ongecontroleerde beroep op het 
nutsbeginsel. ' Vergeleken met punt 1 een kleine om
weg bij een herhaling van zetten. 
3. 'Het eenvoudige beginsel van menselijke waardig
heid zal ervoor moeten zorgen, dat mensen niet poli
tiek en maatschappelijk overbodig worden ver-
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klaard. ' Het uitblijven van een verklaring dienaan
gaande zal niet het grootste probleem zijn . Waar het 
om gaat is dat het beste dat men van dit soort vrome 
wensen kan zeggen is dat zij niets bijdragen aan de po
gingen die worden ondernomen om te voorkomen dat 
zulke ernstige dreigingen inderdaad de politieke wer
kelijkheid van de nabije toekomst zullen bepalen. 
4. 'Nu de centrale overheid simpelweg veel leden van 
de samenleving verder in het moeras laat wegzakken, 
zullen lokale gemeenschappen hun verantwoordelijk
heid kunnen tonen . .. De door deze regering afgesne
den binding met de samenleving, zou plaatselijk kun
nen worden hersteld'. Dat de lokale overheden voor 
het tonen van dergelijke verantwoordelijkheden meer 
financiele middelen nodig hebben dan waarover zij als 
resultaat van de uitkeringen van de centrale overheid 
en de ruimte voor lokale belastingen ter beschikking 
hebben, kan geen nieuws zijn. Moeten de wethouders 
in dit land hun heil voortaan ook maar zoeken in 'ste
vige en inspirerende ideeën' en trachten om degenen 
die wegzakken als uit de tijd geraakte dorpspastoors 
spiritueel uit de nood te helpen? 
5. 'De overheid hoeft niet meer van alle markten thuis 
te zijn, maar het succes en hetfalen van maatschappe
lijke activiteiten kunnen nog steeds het beste gezien 
worden als het resultaat van een bonte mengeling van 
markt en overheid, van eigen toedoen en maatschap
pelijk geluk', zo luidt de slotzin van Schuyts pleidooi 
voor meer intellectueel leven in de politieke brouwerij. 
Een bonte mengeling die doet denken aan de moeiza
me afsluitingen van toespraken van politici van een in
middels wat verouderd type, die hun laatste velletje 
kwijt waren en er oog in oog met een massameeting 
niet genoeg van konden krijgen. 

•.• en geen uidaging 
Eerder verscheen in NRC-Handelsblad als laatste 
'Voorschot op het fin de siècle' de visie van Siep Stuur
man (links), hoogleraar politieke theorie aan de Uni
versiteit van Amsterdam: De negentiende eeuwse poli
tiek was gebaseerd op het pamflet. A Is politicus moest 
je tenminste een redevoering kunnen houden die er
gens op leek, je moest iets op kunnen schrijven. Het 
resultaat was een sterke intellectuele inkleuring van de 
politiek. Wat ze nu moeten kunnen? . .. Het snelle, 
vlotte statement op de televisie, dat is de technologie 
dieje nu moet beheersen. Precies het omgekeerde van 
de vorige eeuw. Ik wil de parlementariërs van toen niet 
verheerlijken - daar zaten ook een hoop oubollen 
tussen - maar toen was de politiek wel een intellectue
le uitdaging. Nu juist niet'. 
Wat jammer toch, dat de negentiende eeuw voorbij is . 
. . Tot hoopgevender conclusies kan de gedachtengang 
van Stuurman niet leiden. De intellectuele uitdaging 
van de politiek lijkt voor hem gelegen te zijn in de reto
riek. Nu zijn er meer in dit land die Marcus Bakker mis
sen als ze de Handelingen van de Staten-Generaal moe
ten zien door te komen, maar er is inmiddels ook enige 
reden voor de veronderstelling dat hedendaagse kiezers 
minder belangstelling hebben voor hoe men elkaar in de 
Kamers toespreekt dan voor de resultaten ervan. En 
waarom zou men daar rouwig om moeten zijn? 
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Misschien is zowel bij Schuyt als bij Stuurman de er
gernis over het eigen onvermogen te groot om onder 
ogen te zien dat er ook van hen praktische en uitvoer
bare politieke voorstellen zouden mogen worden ver
wacht. Van iets anders dan 'oppervlakkig gestoei' en 
gebrek aan 'baanbrekend denken en doen' is zeker bij 
hen tot dusver geen sprake. 
(Ger Verrips) 

Boeken 

Misleidende bevlogenheid 

Dik Wolfson bespreekt: 
D. Goudzwaard en H.M . de Lange, Genoeg van teveel 
- Genoeg van te weinig, Ten Have, Baarn, 1986. 

'Wij pleiten voor een verantwoordelijkheidsethiek, 
dus een ethiek die betrokken is op de ander' , aldus de 
auteurs op bladzijde 58. Vanuit dat centrale vertrek
punt heffen zij 109 bladzijden lang een bezwerende 
vinger tot de wereld en omstreken . Groei maakt niet 
gelukkig, we zijn te hebberig, te egoïstisch. Onze 
maatschappij is te veel op méér gericht. Het kan ook 
anders, er is een betere, meer humane weg. Het mense
lijk gedrag is in positieve zin beïnvloedbaar, het is geen 
antropologische constante. Maar helaas, wij leven in 
een wereld waarin de mensheid door kortzichtige eco
nomen wordt misleid. Daar moeten we wat aan doen . 
Tot zover wat ik zie als de gedachtenlijn in dit uitda
gende, meeslepende, maar niettemin teleurstellende 
boek . 

Het bevlogen boek is een moeilijk genre . Het kan boei
end zijn, als de auteur iets nieuws mee te delen heeft. 
En het wordt fascinerend als de auteur weet aan te ge
ven hoe er op het gelijk hebben ook een gelijk krijgen 
zou kunnen volgen . Dit boek voldoet niet aan deze cri
teria. Veel nieuws staat er niet in, voor wie bekend is 
met het progressieve gedachtengoed uit de jaren ze
ventig. Het is een pleidooi voor meer solidariteit - zo
wel met uitgerangeerden in de eigen omgeving als met 
mensen in de Derde Wereld - voor meer oog voor het 
belang van een ecologisch overleven, voor een scher
pere perceptie van de rol van de macht in de samenle
ving, en voor meer daadwerkelijke steun aan een actie
ve bevolkingspolitiek in arme landen. Een sympathie
ke agenda, daarvan niet. Maar wel een die de lezer zo 
langzamerhand wel kent, en die dan ook doet hunke
ren naar althans een begin van geloofwaardigheid in 
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de geboden oplossingen. Daar schort het aan. Het ge
voel van déja vu dat dit boek oproept ligt niet aan de 
thematiek - dat is een ijzersterk repertoire - maar 
aan het geloof dat woorden tot daden zullen leiden. 
Daar is meer voor nodig, en daar blijven de auteurs 
verward over. Wie moeten al die vernieuwingen tot 
stand brengen? Dat blijft 108 pagina's lang onduide
lijk; het zal 'de basis' wel zijn, dacht ik, of 'de partici
patie'. Op bladzijde 75 worden weliswaar de milieube
weging, de ontwikkelingsorganisaties, de vredesbewe
ging, de consumentenbeweging en - hopelijk, zeggen 
de auteurs - de vakbeweging aanbevolen als actoren 
van verandering, maar op pagina 87 volgt een waar
schuwing voor pressiegroepen. Valt het hele genoem
de rijtje dan weer af? Op de laatste bladzijde volgt het 
antwoord: het moet beginnen bij de kerken, bij vrou
wenorganisaties en bij groepen academici. Dan kun
nen we lang wachten, vrees ik. 
Het verbazende is dat het boek nergens gewag maakt 
van de rol van de politiek en met name van de parle
mentaire democratie in de vormgeving van het waar
den patroon in onze samenleving. En toch is het de po
litiek die de inkomensongelijkheid in de laatste vijftig 
jaar heeft gehalveerd, die de sociale zekerheid naast de 
kerkelijke charitas heeft gezet, die de ontwikkelings
hulp het op zichzelf prachtige werk van missie en zen
ding heeft doen voorbijstreven en die de Oosterschel
dedam heeft laten bouwen, om maar een paar dingen 
te noemen. 
Hiermee kom ik op mijn hoofdbezwaar. De auteurs 
schetsen een weinig getrouw 'vijandbeeld' van de be
staande economische en politieke orde en van het be
staande economische denken om zich vervolgens lek
ker af te kunnen zetten. In onze gemengde orde delen 
overheid en markt de verantwoordelijkheid voor de 
vorming en de verdeling van de welvaart. Toch komt 
die overheid pas tegen het einde, op pagina 83, aan de 
orde; daarvoor is een karikatuur geschetst van een vol
ledig vrij spel van marktkrachten, oneigenlijke be
hoeften en een volledig ontbreken van terugkoppe
lingsmechanismen. Ook in het laatste stuk van het 
boek blijft de politieke discussie sterk onderbelicht 
(zie boven). 
Het actieprogramma van tien punten waar het boek 
mee afsluit laboreert bovendien aan een gering gevoel 
voor randvoorwaarden. Bij het inkomensbeleid wordt 
erkend dat dit zich, binnen Europa, niet in een isole
ment laat voeren, maar bij het technologiebeleid, en 
de beoogde beïnvloeding van de produktiestructuur 
blijft die restrictie onvermeld. De auteurs proberen 
zich tegen dit soort kritiek te immuniseren door voor
af, op bladzijde 90, opponenten in wezen een gebrek 
aan visie te verwijten. Het zij zo, één bladzij waarop 
staat dat ik moet leren vooruit te zien, en één bladzij 
over een nieuwe levensstijl (binnen dat bestek komt 
dat niet veel verder dan een pleidooi voor gezonder 
eten) is niet voldoende om mij de schellen van de ogen 
te laten vallen. 

Erger is de behandeling van de economische theorie. 
Hoewel de auteurs in hun 'Woord vooraf' meedelen 
de discussie over een vernieuwing van de economie en 

van het economisch denken te willen bundelen en sti
muleren gaat het onderscheid tussen economisch den
ken (de theorie) en economisch handelen (het gedrag 
van mensen) van de eerste zin af teloor. Afgezien van 
een wel uiterst summiere behandeling van het pro
bleem van de waardevrijheid in de economische we
tenschap is Tinbergen de enige behoorlijke econoom 
die zij aanhalen; daar blijft de 'discussie' bij. Door 
voorbij te gaan aan de Grote Namen die soms al hon
derd jaar geleden gezegd hebben wat de auteurs nu 
naar voren brengen laten de auteurs de niet-ingewijde 
even in de waan dat de hele professie gek is (op Tinber
gen na, dus). 
Voor de liefhebbers: Pigou (grondlegger van de wel
vaartstheorie en, daarmee, van de milieu-economie), 
Musgrave (merit- en demerit goods) of Scitovsky en 
Hirsch (economie van het genoeg) komen niet aan 
bod, nog afgezien van de honderden auteurs die zich 
bezig houden met de inkomensverdeling, de sociale ze
kerheid of de ontwikkelingseconomie. 
De auteurs hebben begrijpelijke en honorabele bezwa
ren tegen het gebruik dat er door kortzichtige of 
egoïstische mensen van de economische theorie ge
maakt wordt, maar het gaat daarom nog niet aan om 
de economische wetenschap in selectieve verontwaar
diging in de schoenen te schuiven dat de mensen niet 
deugen. Ik zou zo'n boek kunnen schrijven waarin de 
theologie verweten wordt dat de mensen Goddeloos 
zijn. Maar dan hoop ik wel dat Goudzwaard en De 
Lange daar net zo'n recensie over schrijven. 

Dik Wolfson is hoogleraar economie en rector van het 
Institute of Social Studies. Hij is curator van de WBS. 

Dilemma's voor wie? 

Hedy d'Ancona bespreekt: 
'Dilemma's van het feminisme', Te Elfder Ure, 39, 
Nijmegen, Sun, 1986. 

Volgend jaar is het twintig jaar geleden dat de vrou
wenbevrijdingsbeweging in ons land gestalte kreeg via 
de oprichting van de actiegroepen Man Vrouw Maat
schappij en Dolle Mina. Alhoewel hier, zowel als el
ders, het geschreven woord misschien wel de belang
rijkste katalysator was voor het ontstaan van de zoge
naamde Tweede Golf, duurde het nog jaren voordat 
enigszins consistente theorie-vorming over de positie 
van vrouwen het licht zag. In 1975 verscheen 'Femi
nisme', nummer 20 van het tijdschrift Te Elfder Ure 
en tweeënhalf jaar later de eerste aflevering van Socia
listisch-Feministische teksten. Beide verschenen in
middels met een jubileumnummer; Te Elfder Ure 39 
- vorig jaar november uitgekomen - is gewijd aan 
het thema 'Dilemma's van het feminisme'. De tiende 
aflevering van de 'Teksten' gaat over een scala van on
derwerpen, behandeld vanuit de invalshoek 'Vrou
wenbeweging'. Aangezien bij het ter perse gaan van 
deze aflevering van SenD, de 'Teksten' nog niet be
schikbaar waren, zal ik daar later op terug komen. 
Dilemma's dus. Ik moet bekennen dat het lezen ervan 
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niet bepaald een inspirerende aangelegenheid was. 
Een diep verlangen naar het enthousiasme, de bevlo
genheid en de zekerheid van weleer maakt zich van je 
meester als je het moeizame gegraaf, het theoretisch 
rondtollen in een piepklein cirkeltje - kenmerk van 
dit 'Dilemma'-nummer - tot je neemt. De stukken 
van toen - over loonarbeid en huisvrouwschap, over 
moederschap, over 'het persoonlijke is politiek', en 
over de blinde vlek voor de vrouwelijke situatie in de 
psycho-analytische en de marxistische theorievorming 
- fungeerden als richtingaanwijzers voor het explici
teren van de positie van vrouwen in termen als onder
drukking en machtsongelijkheid en - in het verlengde 
daarvan - voor het formuleren van politieke doelstel
lingen. De schakel tussen feminisme en socialisme 
werd onder meer door de bijdragen in dat nummer 
gesmeed. Het gaf linkse vrouwen de argumenten in 
handen om binnen hun eigen partijen de discussie aan 
te gaan. Kortom, de theorie diende een praktische 
analyse. Het was allemaal zó eenduidig, zó van
zelfsprekend en duidelijk; wij socialistisch-feministen 
wisten hoe de wereld in elkaar stak! 
Natuurlijk was een dergelijke uniformiteit in de leer 
niet lang te handhaven. Joke Smit betoogde dat waar 
socialisten het feminisme konden omhelzen op grond 
van het uitgangspunt 'gelijkheid' - christen-demo
craten datzelfde zouden kunnen doen op grond van 
'rechtvaardigheid', en liberalen uitgaande van hun 
ideeën met betrekking tot de menselijke 'vrijheid'. 
Daarmee ontstonden er verschillende visies op het fe
minisme, terwijl in de theorievorming Althusser, 
Freud en Marx hun dominante plaats moesten inwis
selen voor Foucault en Lacan. Dat lijken mij nog alle
maal vrij normale aspecten van het groter groeien en 
wijzer worden . 
Geloof maakte plaats voor inzicht! Wat spijtiger is, 
dat daarmee - althans in zoverre dat uit Te Elfder 
Ure 39 naar voren komt - de zaak zo visieloos en saai 
geworden is. Dat de samenstellers van de bundel dat 
de Vrouwenbeweging verwijten, lijkt mij wat vèr 
gaan. Ik heb het van vrij nabij meegemaakt de afgelo
pen tien jaar - de alledaagse werkelijkheid - en die 
was absoluut opwindender. Terwijl de theorie lijkt te 
blijven hangen op het niveau van de analyse is immers 
binnen de beweging sprake geweest van een verschui
ven van aandacht naar 'strategie'. Het is wáár dat zich 
in de beweging een soort functionele specialisatie en 
differentiatie heeft voorgedaan, waardoor het moei
lijk is om 'het feminisme' in het vizier te krijgen -
maar dat heeft ook aanleiding gegeven tot de ontdek
king van nieuwe aandachtsvelden (ruimtelijke orde
ning en volkshuisvesting, seksueel geweld, feminise
ring van de armoede om maar een paar voorbeelden te 
noemen). 

'Dilemma's van het feminisme' lijkt naast al die ver
schillende 'feminismen' nog een nieuwe scheidslijn te 
creëren: die tussen denkers en doeners. De eersten 
- althans in deze aflevering van Te Elfder Ure - bui
gen zich nog over de vraag of vrouwen 'gelijk' of 'an
ders' zijn. In de bijdrage van Mieke A erts, wordt ach
terhaald hoe dit dilemma van oudsher geworteld is in 

354 

de feministische beweging en hoe dit in feite ook bepa
lend was voor het feminisme van Anja Meulenbelt en 
dat van Joke Smit. 
In een artikel over feminisme en homoseksualiteit, 
van Irene Meijer wordt vooral ingegaan op de plaats 
die homoseksuele vrouwen aan het begin van de ze
ventiger jaren binnen de vrouwenbeweging hadden. 
Dit, met het oog op het beantwoorden van de vraag of 
'feministen uiteindelijk de moed hebben om het veili
ge bastion van de vrouwelijke seksualiteit te verlaten' . 
Zolang dat niet het geval is, aldus de schrijfster, zal de 
vrouwenbeweging nooit in staat zijn de bestaande sek
se-verhoudingen met succes te veranderen . 
Het is een beetje tekenend voor de hele bundel. Dilem
ma's waarmee alleen de schrijfsters worstelen, analy
ses die veelal gericht zijn op een niet-actuele maat
schappelijke context en 'oplossingen' waar je in de 
praktijk niet mee uit de voeten kunt. Misschien ligt het 
aan de titel die teveel belooft. Want los daarvan valt er 
best plezier te beleven aan het lezen van een aantal arti
kelen. Bijvoorbeeld de bijdrage van Nicole Lucas over 
'Vrouwen en de internationale arbeidsdeling' en die 
van Selma Leydesdorff over 'Geschiedschrijving in de 
feministische literatuur'. 

Hedy d'Ancona is lid van de Socialistische Fractie in 
het Europees Parlement. 

Pen op Papier 

De Partij van de Arbeid en de gemeentelijke her
indeling 

In Socialisme en Democratie van juli/ augustus 1987 
doet W. Derksen een naar mijn mening niet zo erg 
geslaagde poging om toe te lichten hoe de Tweede
Kamerfractie van de Partij van de Arbeid door een uit
spraak van het PvdA-congres over het gemeentelijk 
herindelingsbeleid op een wat meer genuanceerde lijn 
is gebracht. Dat de fractie daarmee het gevaar loopt 
(te) dicht bij het standpunt van het CDA terecht te ko
men wordt niet onderkend. Alle woordenspel van die 
zijde ten spijt is het duidelijk dat het CDA er alleen 
maar op uit is de machtsposities in kleine gemeenten te 
handhaven. De voormalige provinciebestuurders in de 
politieke en ambtelijke top van Binnenlandse Zaken 
kunnen daar blijkbaar ook niet tegen op. Is het dan 
wel verstandig van de PvdA om zo'n genuanceerd 
standpunt in te nemen? 
Congressen, zo moeten we in dat verband bedenken, 
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kopen geen straaljagers en kunnen geen rijdende trei
nen laten stoppen. Zo zal het Congres ook niet bij 
amendement kunnen beweren dat gemeentelijke 
grenswijzigingen of herindelingen in het verleden niet 
zorgvuldig zijn onderzocht. Het lijkt erop of de talloze 
actievoerders, rapportenschrijvers en gemeente
bestuurders, die zich bij elke procedure jarenlang kun
nen en mogen inzetten voor het behoud van hun ge
meente, wordt verweten niet zorgvuldig genoeg bezig 
geweest te zijn. 
Al even wonderlijk is de stelling dat bij een grenswijzi
ging betrokken gemeenten hiertegen in beroep moeten 
kunnen gaan bij de Afdeling Rechtspraak van de Raad 
van State. Stoffelen heeft hierover in Lokaal Bestuur 
van februari 1987 een erg onduidelijke positie betrok
ken: voor een zekere 'behoorlijkheids' -toets zou 
plaats zijn, hoewel de huidige, jarenlange procedure 
toch al barstensvol zit met inspraakmogelijkheden. 
Wordt hier niet een beetje voor het nemen van verant
woordelijkheid weggelopen? Zolang we vinden dat ge
meentegrenzen door de wetgever moeten worden ge
wijzigd, is de wetgever (en dus de politici in de Tweede 
en Eerste Kamer) verantwoordelijk voor de beoorde
ling van de zorgvuldigheid van het onderzoek en de be
hoorlijkheid van het voorstel. Dat kan en mag niet aan 
een rechter worden afgeschoven. 
Waarom zou het de Ossendrechtse partij-afdeling ge
lukt zijn het Congres mee te krijgen in het nogal uit de 
losse hand geformuleerde amendement? Ik zie daar
voor als belangrijke en doorslaggevende reden dat Os
sendrecht zich tot tolk wist te maken van alle socialisti
sche gemeentebestuurders en burgers, die zich niet wil
len laten zeggen dat er in kleine gemeenten geen 
bestuurskracht bestaat en impliciet daarmee dat ze dus 
hun werk niet aankunnen. 
Bestuurskracht is een in de discussies rond gemeente
lijke herindeling een telkens terugkerend begrip. Dat 
begrip wordt in één adem verbonden met een bepaald 
aantal inwoners. In het 'nieuwe' fractiestandpunt zijn 
nog steeds sporen daarvan te vinden, al wordt er dan 
nu niet één, maar een hele reeks cijfers genoemd, va
riërend van 6000 tot 24000. Derksen verzuimt dit te 
signaleren, waardoor hij de kans mist om zijn kritiek 
beter te funderen. 
Bij de vaststelling van een socialistische conceptie 
voor lokaal bestuur dienen, zo meen ik, de schaal, de 
omvang en de samenhang van de problemen die moe
ten worden opgelost, tot uitgangspunt te worden ge
nomen. Dat lokaal bestuur democratisch gestructu-

reerd is spreekt daarbij voor socialisten vanzelf. Om
dat schaal, omvang en samenhang van de door het lo
kale bestuur op te lossen problemen zeer verschillend 
(kunnen) zijn, zullen er ook verschillende daarop af
gestemde lokale bestuursorganen moeten zijn. In deze 
gedachtengang is het inwonertal derhalve volstrekt 
niet relevant, maar is de ruimtelijke dimensie 
doorslaggevend. 
Dat lokaal bestuur zich aldus in meer dan één ruimte 
afspeelt is duidelijk: er is niets tegen een derde en een 
vierde bestuurslaag, als er maar veel te besturen valt! 
Dit leidt er toe dat er veel meer 'bestuur' van het rijks
en provinciale naar het lokale niveau gedecentrali
seerd moet worden dan thans het geval is. Wel zullen 
er meer verschillen gaan ontstaan in bestuurspraktijk 
tussen de lokale bestuursorganen onderling. Wat 
daartegen voor principiële bezwaren bestaan als het 
orgaan democratisch functioneert, vermag ik niet in te 
zien. 
Dit is een fundamenteel andere kijk op het lokale 
bestuur dan die door Derksen aan de PvdA wordt toe
gedicht: lokaal bestuur als beheersinstrument ter ver
wezenlijking van het socialisme, dat dus alleen maar 
ter uitvoering van centraal vastgesteld beleid zou zijn. 
Deze opvatting doet mijns inziens groot onrecht aan 
de vele voortreffelijke socialistische lokale bestuur
ders die wij hadden en hebben. 

Is de fractie, door de Congresuitspraak aangezet tot 
herijking van het beleid inzake de gemeentelijke herin
deling, nu op een betere lijn uitgekomen? Gezien het 
artikel van Derksen vrees ik dat dat niet het geval is . 
Gelukkig zijn er ook andere geluiden. In hetzelfde 
nummer van Lokaal Bestuur, waarin Stoffelen en 
Hummel het nieuwe fractiestandpunt weergeven, 
staat ook de reactie van een hooggeleerde partijge
noot-wethouder van een landelijke gemeente in Dren
the. Hij pleit niet alleen voor een vermindering van het 
aantal gemeenten in ons land, maar wijst ook op de 
binnengemeentelijke decentralisatie die daar veelal bij 
zal horen. 
Het is te hopen dat het parlementaire debat over het 
wetsontwerp herziening algemene regelen herindeling, 
dat recent bij de Tweede Kamer is ingediend, kan wor
den aangegrepen om tot een werkelijke herijking van 
het PvdA-standpunt te komen. Misschien kan het vol
gene verkiezingscongres dat standpunt dan bezegelen! 

l.M. Veldhuis, Deventer 
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Dubbele moraal 

Vast staat dat Hugo Priem us - als hij vrouw was -
niet zou solliciteren in Amsterdam om directeur te 
worden van een school. Om principiële redenen niet 
(zie het vorige nummer van SenD). Renate Ru
binstein, J.A.A. van Doorn en de door hem geciteerde 
Italiaanse sociologe niet, mevrouw A . Ho/laender van 
het Bar/aeus en Louise Fresco van Het Parool niet. 
Een stoet van zich plaatsvervangend schamende per
sonen. Groot gelijk! Ze hebben onvoldoende incasse
ringsvermogen of onvoldoende bescheidenheid! 
Er valt veel over Ada Wildekamps ' beleid te plussen en 
te minnen, maar mooi is in elk geval dat zij daarmee 
velen ertoe verleidde om - onder een borrel of in de 
krant - te tonen dat de vernislaag van emancipatori
sche gezindheid nog dun is en makkelijk af te schra
pen. Niet zo zeer het verzet tegen het vrouwen-voor
trekbeleid is daarbij onthullend, als wel de gebruikte 
argumentatie. Niet alleen Priemus holt door op zijn 
'hellend vlak'. 

Vroeger, toen er nog wetgeving bestond waarbij vrou
wen, Of als groep, Of bij huwelijk en zwangerschap, 
werden uitgesloten van bepaalde werkzaamheden, 
hoorden wij nooit de toenmalige Rubinsteins, Van 
Doorns en Priemussen over hoe vernederend het wel 
was voor mannen om vanuit een moedwillig be
schermde concurrentiepositie te solliciteren. Ook 
hoorde niemand over de moeilijkheden die zij, een
maal directeur geworden, ondervonden omdat ze niet 
vanwege hun intellectuele of andere deskundigheden , 
maar om hun man-zijn waren gekozen. Onzin? Ja, 
maar kennelijk niet als het over vrouwen gaat. Heet 
dat niet dubbele moraal? 

Priemus rept in zijn argumentatie, behalve over zoge
naamde vernederende aspecten van dit beleid, ook 
over de Grondwet. Wat niet weet, wat niet deert. De 
discussie daarover is al jaren geleden begonnen en niet 
aan de oppervlakte gebleven. In de V .S. , in Europa èn 
in Nederland is, zowel met betrekking tot de grondwet 
als in internationale verdragen (mensenrechten, Ver
drag van Rome) geconcludeerd dat voorkeursbehan
deling en zogenaamde positieve discriminatie moge
lijk zijn . Gelijke behandeling van gelijke gevallen en 
ongelijke behandeling voor wie in een ongelijke posi
tie ver keert. 

Laten we hopen dat de krantestukjes die vrouwen val
se schaamte aanpraten, niet worden tot de bekende 
zichzelf vervullende profetie . Laat vrouwen als ze de 
baan willen toch maar gewoon solliciteren. Een beetje 
eelt op de ziel is nodig om hogerop te komen. Degenen 
die dat goed weten zijn (de meeste) mannen. 
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Geschiedenis als leerproces 
Opmerkingen bij het vernieuwingsdebat in de 
Partij van de Arbeid 

In 1986 zijn de Tweede-Kamerverkiezingen voor de 
Partij van de Arbeid opnieuw - als in 1977 en in 
1982 - in een zege geëindigd, de kabinetsformatie 
echter in een nederlaag: de partij belandde opnieuw in 
de oppositie. Die uitkomst had de PvdA overigens ge
meen met een groot aantal Westeuropese zusterpartij
en, die er voor en er na op grote kiezersaanhang kon
den rekenen, maar evenmin wisten door te dringen tot 
de 'uitvoerende macht' . 
De meerderheid in West-Europa viel toe, meestal te 
tweeden male, aan die partijen die zich, met wisselend 
radicalisme, vereenzelvigden met neo-conservatieve 
denkbeelden en die, met hun pleidooi voor 'vrijheid 
van de markt', privatisering en deregulering, succes 
verwierven onder de kiezers; zulks met een zekere 
duurzaamheid, gerekend vanaf de ideologische om
slag aan het einde van de jaren zeventig. De sociaal-de
mocratie moest vaststellen dat zij zich in een verdedi
gende positie bevond, eerder vechtend voor behoud 
van bevochten en gekoesterde waarden dan voor stel
selmatige maatschappelijke vernieuwing. Die defensie 
overtuigde de kiezers - vooral de 'zwervende kiezers' 
van het midden - onvoldoende. 
Dat gebeurde overigens niet voor het eerst in de ge
schiedenis van de sociaal-democratie: althans in Ne
derland is dat eerder vertoond, zoals in de jaren van de 
Grote Depressie na 1929 en ook aan het begin van de 
jaren zestig, toen bij snel toenemende particuliere wel
vaart. Toen zoals nu heeft dat de behoefte doen ont
staan de 'schuld' niet langer uitsluitend bij 'de ande
ren' te zoeken, maar ook bij zichzelf. Waarom immers 
dat gebrekkige succes; vanwaar die defensieve positie 
en vanwaar dat verdwenen - en blijkbaar ook voor 
kiezers noodzakelijke - 'politieke initiatief'? Hoe dat 
weer te hervinden? 

De behoefte aan vernieuwing 
In veel socialistische en sociaal-democratische partij
en is een proces begonnen van bij zichzelf te rade gaan. 
Had het democratisch socialisme zich inderdaad -
zoals de kritiek luidt - te veel opgesloten in zelfge
noegzaamheid en eigen gelijk, de tekenen des tijds te 
weinig tot zich door laten dringen? De nieuwe SPD
chef, H.l. Vogel, riep op 'Fenster und Türen zu öff
nen', een half jaar nadat Wim Kok - tikkeltje be
scheidener - had gevraagd 'de luiken te openen'. 
Maar ook Labour besloot onlangs tot grondige 're
view' (herziening) van eigen opvattingen naast Franse 
en Spaanse socialisten. Hoe dan ook werd de nood
zaak van interne vernieuwing geproclameerd: van 
programma, van stijl van optreden en van eigen orga
nisatie en meningsvorming. Alleen Andreas Papan
dreou vond een nieuwe vriendin voldoende. 

In de Partij van de Arbeid zijn, na de ietwat valse start 
van de commissie-Netelen bos (september '86), nu an
derhalf rapport vrij voor debat: het rapport over pro
grammavernieuwing van de commissie-Pronk (Schui
vende panelen, continuïteit en vernieuwing in de 
sociaal-democratie) en het korte en in veel opzichten 
onuitgewerkte rapport van de commissie-Middel, 
over de leden participatie in de PvdA. Wat nog moet 
komen, is het werkstuk over politieke en maatschap
pelijke strategie, van de commissie-Kok . 
Aan het werk van de commissie-Pronk (in het partij
jargon: de commissie A) heb ik intensief mogen bij
dragen; de commissie heeft voorts ruim gebruik kun
nen maken van analyses en werkstukken, afkomstig 
van de staf van de Wiardi Beckman Stichting. Ik sta 
dus allesbehalve 'neutraal' tegenover het rapport, ook 
al is het wetenschappelijk bureau wel een heel belang
rijke maar niet de enige voedingsbron voor het rap
port Pronk geweest: alle leden van de commissie heb
ben er intensief aan bijgedragen en van velen in de par
tij advies verkregen. 
De opzet van dit artikel is dan ook niet afstandelijk 
commentaar er op te leveren, maar heeft ten doel (1) 
iets te laten zien van de voortdurende confrontatie in 
onze beweging van beginsel en doel enerzijds met zich 
wijzigende omstandigheden anderzijds en de daaruit 
telkens voortkomende ideologische vernieuwing; (2) 
om, misschien pregnanter nog dan in Schuivende pa
nelen mogelijk was, te tonen wat er in het komende de
cennium voor sociaal-democraten op het spel staat: 
een vernieuwing in grondigheid vergelijkbaar met die 
van de jaren dertig. Het 'onderzoek' van de commis
sie-Pronk, maar ook het daarvoor al verrichte studie
werk van de Wiardi Beckman Stichting leidt tamelijk 
onontkoombaar tot die slotsom. 
In het rapport Schuivende panelen gaat ruime aan
dacht uit naar duurzame waarden en doeleinden van 
het democratisch socialisme, maar wordt vervolgens 
vooral aandacht gevraagd voor vier grote maatschap
pelijke uitdagingen aan denken en handelen van so
ciaal-democraten. De centrale vraag er in is, hoe ge
lijkheid van ontwikkelingskansen, en van maatschap
pelijke deelname, gebaseerd op bestaanszekerheid en 
voldoende welvaart voor eenieder, zijn te handhaven 
en uit te bouwen in een radicaal geïnternationaliseerde 
wereld; in een mondiaal bestel dat wordt bedreigd 
door ecologische schaarste en schade; in een econo
misch en cultureel bestel dat in het bijzonder door de 
informatisering grondig wordt overhoop gehaald; in 
een maatschappij waar de sociale controle van fami
lie, buurt en kerk heeft moeten wijken voor individue
le onafhankelijkheid en informele bindingen. 
Die centrale vraag zal in dit artikel geen andere zijn; de 

J.Th.J. van den Berg 
Directeur Wiardi Beckman 
Stichting; lid van de redactie 
van SenD 
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methode van benadering is echter een ietwat andere. 
Het zijn niet de uitdagingen die uitvoerig worden be
schreven, want dat doet het rapport met voldoende 
uitvoerigheid; voor ons betoog is het voldoende er ver
derop kort iets over te zeggen en overigens naar het 
rapport zelf te verwijzen. Hier gaat het er om doelbe
wust het eigen verleden in de analyse zelf te betrekken 
en om aan te tonen, hoe de sociaal-democratie alleen 
een grote en belangrijke stroming heeft kunnen zijn en 
blijven door zichzelf voortdurend en soms fundamen
teel te vernieuwen; door derhalve van de geschiedenis 
te leren. 
Voorts echter is de zin van zulk een historische uitstap 
om de eigentijdse partij los te maken van enige hard
nekkig gekoesterde denkbeelden, waarin 'doel' en 
'middel', 'beginsel' en 'strategie' voortdurend dreigen 
met elkaar te worden verward. Om de bereidheid en 
capaciteit tot vernieuwing opnieuw te ontwikkelen 
- en vast te houden aan wat echt wezenlijk is - is een 
blik in eigen historisch leerproces van even groot be
lang als analyse van eigentijdse ontwikkelingen . Zij 
maakt die laatste eerst mogelijk. Tezamen kunnen zij 
een beeld geven van wat er voor de hedendaagse so
ciaal-democratie op het spel staat. 

De drie wortels van het democratisch socialisme 
Slechts in een beperkt aantal landen is de socialistische 
beweging in hoofdzaak als politieke (partij)beweging 
begonnen. In diverse landen - vooral de Angelsaksi
sche - overheerste oorspronkelijk de organisatie in 
vakbonden; elders, zoals in België, begon de beweging 
zijn geschiedenis in coöperaties; op weer andere plaat
sen domineerde van meetafaan de politieke partij . In 
het algemeen valt op te merken dat de socialistische 
beweging is begonnen als een drieledige: actief op poli
tiek terrein, op dat van de arbeidsverhoudingen en dat 
van de onderlinge steun en samenwerking. 
Op het politieke terrein nam het beginnende socialis
me diverse - conflicterende - vormen aan : van evo
lutionair tot revolutionair, van zelfstandige partij tot 
linkervleugel van de liberalen. Gemeenschappelijk 
was daarbij de strijd voor algemeen kiesrecht en 
'Recht voor Allen' . Daarnaast ontstonden vrijwel 
overal coöperaties, in de meeste gevallen verbruikers
verenigingen die billijke prijzen trachtten te garande
ren voor eerste levensbehoeften. Tenslotte ontstonden 
allerwege, al dan niet met partij of coöperatie verbon-' 
den, vakorganisaties die arbeiders organiseerden ter 
verzekering tegen ziekte, ongeval en de last van de 
ouderdom; die in toenemende mate georganiseerd op
kwamen voor betere beloning en arbeidsvoorwaar
den. 
In onze tijd mag het vanzelfsprekend lijken dat de wet
gever de toegang tot eerste levensbehoeften (voedsel, 
gezondheid, huisvesting) garandeert, alsmede de so
ciale zekerheid. Het eerstgeboorterecht van de moder
ne organisatie van bestaanszekerheid ligt, ook in Ne
derland, niet bij de staat maar bij de coöperaties en 
vakverenigingen, die arbeiders - en ook wel boe
ren - bijeenbrachten om hen onafhankelijk te maken 
van caritas. Pas veel later , in Nederland zelfs zeer laat, 
is het tot algemene wetgeving gekomen en tot de erken-
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ning dat het hier gaat om algemene (grond)rechten. 
Nu zag de socialistische beweging - met reden - tot 
in de jaren dertig de staat niet alleen zomaar als een 
dwangmechanisme (want dat is het) maar, vooral on
der invloed van de marxisten, zelfs in hoofdzaak als 
het dwanginstrument van de heersende bourgeoisie . 
Eerst geleidelijk, dankzij de toenemende macht van 
eigen organisatie, begreep en gebruikte zij het algeme
ne karakter van recht en staat. Even geleidelijk erken
de ook de staat het goede recht van arbeiders zich pu
bliek te uiten en zich te organiseren. Tot dan waren zij 
- vaak met succes - op elkaar aangewezen. 
De geschiedenis heeft overigens daarnaast het belang 
en de effectiviteit laten zien van zulk een strijd op drie 
fronten tegelijk . Dat heeft het vertrouwen van de 
sociaal-democratie vergroot in haar vermogen maat
schappelijke verhoudingen te veranderen; het heeft 
het vertrouwen van arbeiders vergroot in een bewe
ging die een einde kon maken aan armoede en gebrek 
aan toekomst. Waar de partij de organen van de staat 
bestookte en elementaire rechten bepleitte, daar be
vocht de vakbeweging de ondernemers op hun eigen 
domein en kon de coöperatieve beweging laten zien 
dat (elementaire) bevrediging van behoeften mogelijk 
was zonder najagen van winst en zonder absolute par
ticuliere eigendom . 
Verandering van machtsverhoudingen, maar ook van 
produktie- en consumptieverhoudingen was dus mo
gelijk. Sociale afhankelijkheid behoefde niet een on
veranderlijk gegeven te blijven. Het middel daartoe, 
in hoe verschillende vorm ook, was de massale organi
satie. Die bewerkte sociale en politieke macht; die kon 
ook de financiële middelen verschaffen om zich eco
nomisch vrij te maken. 
In een proces van groei en vervolgens verzelfstandi
ging zijn coöperaties, partij en vakbeweging geleide
lijk meer hun eigen weg gegaan. Dat neemt niet weg 
dat de sterke verbondenheid in de moeilijkste eerste 
tientallen jaren van groot belang is geweest voor ver
beterde arbeidsverhoudingen en beloning, beginnende 
sociale zekerheid en collectieve voorzieningen, maar 
ook voor groeiende welvaart en ontwikkeling. Naast 
de drie genoemde geledingen ontstonden er immers 
ook onderlinge verzekeringsmaatschappijen, woning
corporaties, eigen culturele verenigingen en instellin
gen en eigen massamedia. 
In Nederland heeft de emancipatiebeweging van de ar
beiders zich voltrokken naast andere emancipatiebe
wegingen en ten dele in concurrentie daarmee. In be
langrijke mate gelijktijdig met de opkomst van het so
cialisme is ook de emancipatie van orthodoxe pro
testanten en van rooms-katholieken in meer of minder 
hechte organisaties tot stand gekomen. Ten dele speel
de daarin de vrees mee voor socialistische beïnvloe
ding, ten dele is het steeds een zelfstandige strijd ge
weest voor maatschappelijke erkenning en gelijkbe
rechtiging. Daarin werden in verregaande mate ook de 
protestants-christelijke en katholieke arbeiders opge
nomen. 
Die grotendeels gelijktijdige emancipatie, met ver
schillende doeleinden maar met vergelijkbare midde
len, heeft de Nederlandse sociaal-democratie histo-
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risch in een bijzondere positie geplaatst. De bewuste 
integratie van gelovige arbeiders in hun eigen bewegin
gen verminderde in belangrijke opzichten de machts
ontwikkeling van de sociaal-democratie. Niet alleen 
bleef zij daardoor, tevens ook onder arbeiders, een 
minderheid, maar werd zij gedwongen haar aspiraties 
aan te passen aan die van confessionele organisaties, 
in het bijzonder hun respectieve vakbonden. Voorts 
moest zij op het terrein van het onderwijs al vroegtij
dig haar voorkeur voor algemeen toegankelijke open
bare instellingen inwisselen voor gelijkberechtiging 
van openbaar en bijzonder onderwijs. Tenslotte heeft 
de onvermijdelijke versnippering van de arbeidersbe
weging in de weg gestaan aan blijvend succesvolle ver
bruikscoöperaties. Wellicht is die rivaliteit van arbei
dersorganisaties ook van invloed geweest op de blij
vend gebrekkige organisatiegraad in de Nederlandse 
vakbeweging. 
Omgekeerd: de socialistische beweging mag in Neder
land altijd een minderheid zijn gebleven - in het jar
gon van de jaren vijftig: een 'zuil' tussen andere zui
len - haar invloed deed zich niettemin gelden in riva
liserende christelijke organisaties. Zowel de orthodox
protestantse beweging als die der katholieken wist zich 
gedwongen de 'sociale quaestie' in het centrum van 
haar belangstelling en activiteit te stellen, hoe traag en 
gebrekkig dat naar socialistische maatstaven ook mag 
zijn gebeurd. Als protestanten en katholieken zich niet 
van eigen arbeidersaanhang wilden vervreemden, dan 
moesten zij zich ook materiële vragen van sociale ze
kerheid en bestaanspeil aantrekken. 
Vanaf het moment dat de institutionele verzuiling zijn 
intrede deed in de Nederlandse samenleving, beteken
de dat tegelijkertijd noodgedwongen erkenning van 
socialistische organisaties 'naar evenredigheid'. Voor
al voor culturele organisaties is dat van groot belang 
geweest: Nederland is immers het enige land waar een 
socialistische omroep kon ontstaan met behulp van 
gemeenschapsgelden. 
Het betekende ook de erkenning van de socialistische 
vakbeweging en delen - zij het aanvankelijk mond
jesmaat - in politieke benoemingen. Waarschijnlijk 
is het echter diezelfde rivaliteit van emancipatiebewe
gingen geweest - leidend tot een confessionele poli
tieke meerderheid vanaf 1918 - die de sociaal-demo
cratie buiten de regering heeft gehouden tot vlak voor 
de Tweede Wereldoorlog. 
Dat alles heeft de sociaal-democratie - tot 1940 in 
nauwe verbondenheid van partij, vakbeweging en 
overige organisaties - in een ingewikkelde machtspo
sitie gebracht: enerzijds zich afzettend tegen christelij
ke denkwijzen en organisatorische verzuiling, ander
zijds ook in bondgenootschappen christelijke organi
saties beïnvloedend. Overheerste voor 1940 de rivali
teit en daarmee betrekkelijke machteloosheid, vooral 
in de jaren vij ftig groeide de wederzijdse beïnvloeding 
en samenwerking. 
Maar ook die samenwerking en - op het niveau van 
arbeidersorganisaties - geleidelijke verbroedering 
schiepen hun eigen problemen. In de loop der jaren 
bleek het mogelijk althans de katholieke en 'neutrale' 
vakbonden tot gezamenlijke organisaties te doen sa-

mensmelten. Tegelijkërtijd betekende dat hun ver
zelfstandiging ten opzichte van een verwante organi
satie als de politieke partij. Een verzelfstandiging die 
per saldo in Nederland waarschijnlijk verder is gegaan 
dan in vele andere Europese landen. 
Het uit elkaar groeien van diverse socialistische instel
lingen en verenigingen had eerder al een belangrijke 
stimulans gekregen bij de oprichting, in 1946, van de 
Partij van de Arbeid. Niet alleen werd zij zelf ontdaan 
van haar exclusief sociaal-democratisch karakter, om
dat er vrijzinnig-democraten en linkse christenen bij
kwamen. Voorts echter streefde zij de doorbreking 
van verzuilde maatschappelijke verhoudingen na en 
schiep aldus welbewust afstand tussen zichzelf en de 
klassieke socialistische verenigingen en instellingen. 
Nu is er van de Doorbraak op zichzelf niet zeer veel te
recht gekomen en bleven tot ver in de jaren zestig per
soonlijke, organisatorische en (soms) financiële ban
den sterk aanwezig, maar de pretentie van wederzijdse 
onafhankelijkheid bleef en is er vanaf het einde der ja
ren vijftig niet minder op geworden. 
Per saldo werd uiteindelijk de Partij van de Arbeid 
- met telkens terugkerende dromen van een meerder
heid onder de kiezers die even telkens niet uitkwa
men - op zichzelf teruggeworpen. Het begrip 'so
ciaal-democratie' (of sinds de Doorbraak bij voor
keur: 'democratisch socialisme') werd in toenemende 
mate beperkt tot de politieke organisatie alleen. Haar 
opdracht verbreedde, niet alleen dankzij eigen formu
lering van idealen en normen, maar ook door de groei
ende taak en reikwijdte van de overheid. Die nam im
mers, onmiddellijk vanaf 1945, activiteiten en verant
woordelijkheden over die eertijds het (uitsluitend) do
mein waren geweest van particuliere organisaties, on
derneming en vakbeweging inbegrepen. 
Men moet zich nu echter afvragen of de begrijpelijke 
behoefte aan verzelfstandiging in sociaal-democrati
sche kring niet tevens een groeiend isolement van de 
partij ten opzichte van maatschappelijke organisaties 
heeft opgeleverd; een isolement dat bovendien weder
kerig van aard is. Men moet zich - voor zover het 
gaat om de Partij van de Arbeid - voorts afvragen, of 
dat isolement niet een al te verregaande concentratie 
op staat en politieke besluitvorming tot stand heeft ge
bracht: dat inmiddels vaak en terecht bekritiseerde 
etatisme dat alle maatschappelijke hervorming en be
hartiging van algemeen belang toekent aan de over
heid. Zulk etatisme getuigt van een slecht geheugen, 
als het gaat om de vraag wat met eigen handen opge
bouwde maatschappelijke verbanden vermogen, 
zelfstandig en zonder inmenging van de overheid, dan 
wel in gedeelde verantwoordelijkheid met de over
heid. 

Verworvenheden van de sociaal-democratie 
Wie de maatschappelijke verhoudingen in West-Euro
pa - in het bijzonder de Scandinavische landen en 
Nederland - vergelijkt met die van honderd jaar gele
den (of zelfs maar een halve eeuw terug) die kan niet 
aan de conclusie ontkomen dat een eeuw sociaal-de
mocratie grote en diepgaande invloed heeft uitge
oefend op politiek en maatschappij. Het niveau van 
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algemene welvaart en dat van de sociale zekerheid, 
maar ook de deelname aan onderwijs en cultuur zijn 
onvergelijkbaar veel groter geworden. Armoede en 
sociale ongelijkheid zijn voorts niet langer meer een 
ongelukkig bijverschijnsel van een economische of so
ciale 'natuurtoestand' maar vormen van onrecht die 
het verdienen te worden bestreden en opgeheven. 
Zo groot is die invloed geweest, dat wat eertijds harde 
en geduldige strijd vergde van socialisten en sociaal
democraten - geleidelijk uitsluitend met de middelen 
der democratie - inmiddels zozeer gemeengoed is ge
worden dat niemand het nog in beginsel beschouwt als 
voorwerp van politieke strijd. Zelfs op de welvaart be
zuinigende maatregelen moeten worden gerechtvaar
digd met argumenten van sociaal recht; armoede en 
sociale onzekerheid zijn als zodanig maatschappelijk 
onaanvaardbaar geworden . 
'Uitsluitend met de middelen der democratie', want 
ook die behoren sinds de jaren dertig, tot het erfgoed 
van de sociaal-democratie, nadat zij in de decennia 
daarvoor in elk geval in haar theorie (zelden in de 
praktijk) met de democratie en de klassieke mensen
rechten op gespannen voet had geleefd . Het is onte
genzeglijk de verdienste van het liberalisme geweest de 
klassieke vrijheidsrechten tot gemeengoed te maken. 
De sociaal-democratie - in het bijzonder: de refor
mistische stroming daarin - heeft zich in de praktijk 
al vroegtijdig daarnaar gevoegd en meer principieel 
gedurende de jaren dertig, in het zicht van bedreigende 
krachten als fascisme en communisme. Het is de ver
dienste van de democratisch-socialistische beweging 
geweest - zij het niet uitsluitend de hare - sociale 
grondrechten algemeen aanvaard te maken. Niemand 
immers twijfelt meer openlijk aan de noodzaak van 
sociale zekerheid, een behoorlijk inkomen, betaalde 
arbeid voor wie dat wil en kan, een behoorlijke wo
ning, voor ieder toegankelijke gezondheidszorg en on
derwijs naar talent voor allen. 
Natuurlijk, zelfs als het gaat om goed gecontroleerd 
democratisch gedrag en nauwgezette naleving van 
klassieke vrijheidsrechten faalt ook onze samenleving 
nog geregeld, daargelaten dat wij de eisen daaraan 
steeds hoger zijn gaan stellen. Zo lukt het bij tijd en 
wijlen evenmin sociale grondrechten met het beoogde 
resultaat na te leven, vooral niet in perioden van eco
nomische stagnatie. Dat alles doet niet af aan het feit 
dat zowel klassieke als sociale grondrechten van par
tijdige overtuiging zijn geworden tot publieke moraal 
en publiek rechtsbewustzijn. 
Kortom, de sociaal-democratie in Europa heeft in veel 
opzichten reden om trots te zijn op wat zij - alleen of 
te zamen met anderen - heeft tot stand gebracht. Zij 
heeft alle reden om die verworvenheden te doen be
houden en te verdedigen, ook al weet zij zich - in de 
huidige wereldverhoudingen - verre van gereed met 
haar politieke opdracht. 
Sociaal-democraten zijn, op zichzelf terecht, veelal 
ontevreden over maatschappelijke machtsverhoudin
gen en ongerechtvaardigde ongelijkheid in menselijke 
mogelijkheden tot materiële en geestelijke ontplooi
ing. Zij zijn daardoor, zeker in tijden waarin verdedi
ging het meest nodig is, toch overgevoelig voor het 
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verwijt van 'conservatisme' . Wie echter medeverant
woordelijkheid heeft opgebouwd voor sociale verwor
venheden, mag zich niet van de wijs laten brengen 
door zulk verwijt: het gaat immers om verdediging 
van intussen gerechtvaardigde belangen. Vernieu
wing, hoe noodzakelijk ook, en het vinden van ant
woorden op nieuwe uitdagingen vergen dus waak
zaamheid jegens het vele en belangrijke dat intussen 
tot stand is gekomen. Dat past wellicht psychologisch 
niet helemaal bij het karakter van de sociaal
democratie als progressieve beweging, het is niettemin 
een gewichtig deel geworden van haar politieke op
dracht. Zelfs het in haar kring doorgaans zo vermale
dijde 'passen op de winkel' is deel geworden van haar 
alledaagse taak . 
Tot die noodzakelijke 'behoudende' opdracht van de 
sociaal-democratie behoort het behoeden van de alou
de scheiding van kerk en staat; niet alleen de scheiding 
van institutionele verantwoordelijkheden maar ook 
die van de normbepaling, zelfs en juist daar waar op 
het oog verwantschap bestaat tussen opvattingen in 
eigen politieke kring en in die van levensbeschouwelij
ke organisaties. 
Tot die 'behoudende' opdracht behoort ook het wa
ken over de democratie en haar karakter van aanvaar
de onenigheid over doeleinden en middelen van maat
schappelijke ordening; het waken over een effectieve 
verdediging daarvan , zowel extern als intern; het wa
ken over de rechtsstaat die niet slechts de burgers maar 
ook de overheid onderwerpt aan de regels van het 
recht; over nauwkeurige naleving - door staat en bur
gers - van sociale en vrijheidsrechten. 
Daartoe behoort tenslotte een stelselmatig anti-milita
risme en het geduldig zoeken naar mogelijkheden tus
sen staten geweldloze middelen tot beheersing en 
beëindiging van conflicten te vinden. 
Alle noodzakelijke vernieuwing en hervorming - en 
zij zijn noodzakelijk - zullen aan het belang van wat 
is bereikt dienen te worden getoetst. Wij hebben intus
sen heel wat meer te verliezen dan 'onze ketenen'. Tot 
wat moet worden behouden, behoort ook de democra
tische omgang met andere politieke stromingen. Het 
heeft naar internationale maatstaven, uitzonderlijk 
lang geduurd, voordat de Nederlandse sociaal-demo
cratie haar legitieme plaats heeft verworven temidden 
van de andere grote stromingen in de Nederlandse po
litiek. Pas sinds de Tweede Wereldoorlog is zij als vol
waardig partner in de politieke besluitvorming aan
vaard . 
In weerwil van dromen van andere politieke verhou
dingen is de Nederlandse sociaal-democratie steeds 
een minderheid gebleven. Zij is dus ook steeds voor de 
keuze gesteld verantwoordelijkheid te aanvaarden 
voor het bestuur van land en gemeente te zamen met 
andere partijen. Dat remde veelal haar aspiraties af, 
maar stelde haar ook telkens onder de invloed van an
dermans ideeën, belangen en gevoelens . Waar zij die 
verantwoordelijkheid tot medebestuur in redelijkheid 
kon aanvaarden en andermans invloed bereid was te 
ondergaan, is zij het meest succesvol geweest. Het 
moet de sociaal-democratie ook nu en in de toekomst 
veel waard zijn mogelijkheden tot samenwerking zo-
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veel mogelijk open te houden en, waar enigszins mo
gelijk, daadwerkelijk aan te grijpen. Niet alleen om 
haar ideeën te verwerkelijken maar ook om de belan
gen van wie haar nodig hebben op de best mogelijke 
wijze te behartigen. 

Geschiedenis als leerproces 
Temidden van geweld en grote verwarring schreef 
Max Weber in 1918 zijn rede 'Politik als Beruf' . Daar
in wees hij op de verantwoordelijkheid van de politi
cus voor het nauwkeurig wegen van zijn middelen. 
Niettemin, ook toen zag hij dat het zonder geloof niet 
gaat : 'Irgendein Glauben muss immer dabei sein ' . 
Om richting te geven aan het eigen politieke streven is 
het geloof nodig in een betere toekomst, maar ook in 
eigen vermogen die toekomst naderbij te brengen. Dat 
geloof wordt echter gevaarlijk , indien het alle midde
len heiligt en indien het zichzelf de vaardigheid ont
neemt onjuiste analyse en onjuist handelen in het oog 
te houden. Waar geloof het denken over middelen 
volstrekt gaat overheersen, resten slechts twee resulta
ten: ofwel het gewelddadig forceren van de werkelijk
heid, dat alle geloof doodt; ofwel het volledig falen . 
Wat de sociaal-democratie heeft moeten en willen le
ren is de weg te vinden tussen forceren en falen; tussen 
het wegen van het doel en het wegen van juiste en ge
rechtvaardigde middelen . 
Dat leren wegen is niet vergemakkelijkt, omdat onder 
marxistische invloed doel en middelen in één denk
systeem waren ondergebracht: dat van het 'weten
schappelijk socialisme' . Dat had immers niet alleen de 
pretentie het juiste doel en eindpunt te formuleren 
maar ook de onvermijdelijke, 'wetenschappelijke' 
weg daarheen . Dat die wetenschap onjuist was, bleek 
een ontdekking die soms langer, soms korter tijd no
dig had. 
De opvatting dat het socialisme zelf en als zodanig een 
wetenschap was , moest plaats maken voor het besef 
dat wetenschappelijke kennis van groot belang is voor 
de ontwikkeling van socialistische denkbeelden . Dat 
wat haar dreef en zal blijven drijven is echter 'voor
wetenschappelijk' van aard: de notie van armoede en 
gebrek aan toekomst als sociaal onrechtvaardig. 
Wat de socialistische beweging evenzeer leerde was, 
dat hervorming van de samenleving langs de weg van 
theorie alleen niet mogelijk en zelfs niet wenselijk is . 
Het besef groeide dat juist het praktisch handelen in 
de politiek - ten dele met, ten dele tegen anderen en 
hun belangen - een belangrijke leerschool is om 
daadwerkelijk gestalte te geven aan een betere en meer 
rechtvaardige maatschappij. 
De sociaal-democratie heeft - in belangrijke mate in 
onderscheid met radicale socialistische stromin
gen - geleerd af te zien van een blauwdruk van de toe
komstige 'socialistische samenleving'. Zij heeft ge
leerd beelden van het 'rijk der vrijheid' - waarin lou
ter harmonie zou zijn, vrede en voortbrenging naar 
behoefte - als onwerkelijk te zien. Zij heeft uiteinde
lijk bewust gekozen voor het reformisme, niet als een 
voorlopige , 'op een na beste' , strategie van vooruit
gang maar als de enig werkelijke weg naar sociaal 
rechtvaardige verhoudingen. Zij heeft de betekenis tot 

zich door laten dringen van Bernsteins profetische 
woord: 'dat wat men gewoonlijk einddoel noemt is 
mij niets, de beweging alles' . 
In dat reformisme heeft zij voorts, zonder de pretentie 
zelf wetenschappelijk te zijn, geleerd dat wetenschap
pelijk onderzoek en daaruit voortkomende kennis van 
belang zijn, naast eigen ervaring in de praktijk, voor 
werkelijke politieke vooruitgang. Zei dus niet terecht 
diezelfde Bernstein: 'Voor een partij die gelijke tred 
wil houden met de feitelijke ontwikkeling, is de kritiek 
onmisbaar en kan de traditie een drukkende last vor
men'? 
Afscheid nemen van oude formuleringen en opvattin
gen - zoals de sociaal-democratie heeft gedaan -
kan noch mag dus worden gezien als het opgeven van 
'het ideaal' , maar als de moed en de werkelijkheidszin 
die nodig zijn om maatschappelijke machtsverhou
dingen daadwerkelijk te wijzigen en vernieuwen. Het 
is de moed geweest het geloof in revolutie welbewust 
op te geven en de on socialistische weg te kiezen van de 
kleine stappen. 
De sociaal-democratie heeft aldus het een en ander 
dienen af te leren. Zij nam intellectueel (en politiek) 
afscheid van het idee van de samenleving als een zuive
re klassensamenleving en de staat als het dwanginstru
ment van de heersende klasse der bourgeoisie. Zij gaf 
tevens de opvatting op van de geschiedenis als zou die 
'natuurnoodzakelijk' de richting uitgaan van revolu
tionaire verandering. De geschiedenis beslist niet bui
ten haar deelnemers om en gaat niet noodzakelijk in 
één richting. De sociaal-democratische beweging leer
de dat de geschiedenis door haar deelriemers wordt 
'gemaakt' en gevormd en dus voor een keuze in nieu
we richting vatbaar is . 
Uit het besef dat keuzen mogelijk waren en de richting 
van de historie te wijzigen, kwam het planmatig den
ken voort in sociaal-democratische kring . Het Plan
socialisme wendde de kennis van economie en natuur
wetenschappen aan om de samenleving een nieuwe 
koers te doen vinden op basis van weloverwogen 
ideeën over een geordende volkshuishouding. De so
ciaal-democratie moest echter afscheid nemen van het 
idee, dat de maatschappij - als ware het een dood me
chanisme - met sociale 'ingenieursarbeid ' te verande
ren zou zijn. Dat, niet alleen omdat vanuit een minder
heidspositie het compromis noodzakelijk was met an
dere politieke stromingen, maar ook omdat de staat 
niet werkelijk vermocht door te dringen tot in alle 
maatschappelijke geledingen. 
Wel leerde aldus de beweging de staat erkennen als het 
belangrijkste maatschappelijke en politieke coördina
tiemechanisme. Zij leerde echter daardoor tevens zien 
dat coördinatie ook betekende: het zoeken naar een 
basis van overeenstemming tussen grote maar tegen
strijdige belangen in de maatschappij . In de jongste 
geschiedenis moest de sociaal-democratie - maar zij 
niet alleen - tot zich door laten dringen dat geregu
leerde herverdeling van inkomens ten behoeve van 
noodzakelijke collectieve voorzieningen stuit op de 
grenzen van een zelfgeschapen maar weerbarstige bu
reaucratie maar ook op de afnemende maatschappe
lijke bereidheid daarvan de lasten te dragen. Zij ont-
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dekte de pijnlijke correlatie tussen intensieve regule
ring enerzijds en groeiende informele (economische) 
activiteit anderzijds. 
De sociaal-democratie leerde intussen de kracht maar 
ook het belang waarderen van de markt als zelfrege
lend economisch mechanisme en de concurrentie tus
sen individuen en ondernemingen als duurzaam ver
nieuwende kracht. Niet langer verwierp zij de markt 
als verdelingsmechanisme, maar leerde zij haar te cor
rigeren waar zij niet functioneerde of verkeerde 
- want onrechtvaardige - verdeling tot stand 
bracht. Van lieverlede leerden andere politieke stro
mingen evenzeer de beperkingen zien van het markt
mechanisme. 
Voorts - wij hebben dat eerder al vastgesteld - leer
de de sociaal-democratie het principiële gewicht inzien 
van de democratie, de concurrentie om de steun van 
kiezers en de naleving van de vrijheidsrechten, dankzij 
welke zij zelf groot had kunnen worden. Zij leerde be
seffen, dat maatschappelijke hervorming slechts 
duurzaam doeltreffend is, indien en voorzover die de 
steun ondervindt van de overgrote meerderheid van de 
bevolking. Maar ook leerde zij begrijpen dat alleen in 
een stelsel van vrije kritiek en vrije organisatie blijven
de vernieuwing mogelijk is. 
Tenslotte leerde zij te behoren tot een beschavingsge
schiedenis die zichzelf had gevormd - verenigd door 
gemeenschappelijke taal en cultuur - in nationale 
staten. In Nederland is het onmiskenbaar de blijvende 
betekenis van H. W. Wiardi Beckman geweest de so
ciaal-democratie te doen wortelen in de Nederlandse 
geschiedenis en haar daarvan gewichtig deel te doen 
worden. Dat alles, zonder haar te doen vervallen in na
tionalistisch chauvinisme; wel door haar te doen be
seffen dat de Nederlandse volksontwikkeling waard is 
te worden gecultiveerd, vernieuwd en verdedigd. Al
dus leerde de sociaal-democratie afscheid te nemen 
van een romantisch maar doelloos internationalisme 
en internationale doelen te formuleren vanuit het be
sef van de beperkingen die de nationale staat stelt 
maar ook de mogelijkheden die hij biedt. 
Aldus tenslotte heeft de sociaal-democratie haar poli
tieke doeltreffendheid aanzienlijk weten te vergroten: 
als een sociale-hervormingsbeweging in de maat
schappij in plaats van zich daar geestelijk buiten te 
stellen. In Nederland heeft zij zich daardoor weten te 
verbreden tot een politieke beweging die niet slechts 
toegang bood aan de klassieke sociaal-democraten 
van vóór 1940, maar ook aan hervormingsgezinde 
vrijzinnigen en radicale christenen. 

Conclusies 'tussentijds' 
Beschouwingen als deze geven reden tot enige voorlo
pige conclusies, als het ware 'tussentijds' getrokken, 
alvorens onze speurtocht naar vernieuwingsnoodzaak 
voort te zetten. 
1. Bij alle behoefte aan noodzakelijke vernieuwing is 
er niet alleen reden tot trots jegens het bereikte en ver
worvene, maar ook om in alle vernieuwing uiterst 
zorgvuldig te zijn en deze telkens te toetsen aan het be
lang van wat is tot stand gebracht en als algemeen aan
vaard wordt beschouwd. Daarop heeft de sociaal-de-
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mocratie zowel zichzelf als andere demoCratische par
tijen aan te spreken. In het optreden van de sociaal
democratie is daardoor een belangrijk element van 
'conservatisme' gegroeid: onvermijdelijk maar ook 
terecht. Zij begint niet (meer) bij een nulpunt in de ge
schiedenis. 
2. Het blijvend verkeren als minderheid temidden van 
andere minderheden in samenleving en politiek is niet 
alleen een nadeel. De sociaal-democratie heeft er van 
kunnen leren en kan dat ook nu en in de toekomst 
doen. Dat is zij aan haar democratisch karakter trou
wens verplicht. Het mag waar zijn dat zij dat tegen het 
einde van de jaren vijftig iets al te gemakkelijk aan
vaardde - ten koste van identiteitsverlies -; in de ja
ren zestig en zeventig is zij zichzelf wel erg sterk gaan 
beschouwen als het 'denkend deel der natie', als de 
enige draagster van verlichting en vooruitgang. Net als 
de negentiende-eeuwse liberalen is de Partij van de Ar
beid daarvoor sinds 1977 zwaar 'gestraft' . 
3. Historisch is de sociaal-democratische beweging 
juist geen 'siamese tweeling' met de organen van de 
staat. Zij zou, haar eigen ontwikkeling ernstig ne
mend, moeten zien dat maatschappelijke hervorming 
en vooruitgang niet slechts 'van staatswege' mogelijk 
zijn, maar minstens zozeer afkomstig en mogelijk 
vanuit maatschappelijke verbanden zelf. De sociaal
democratie in eigenlijke zin mag zijn verzelfstandigd 
tot (primair) een politieke partij; het overwegen van 
middelen tot maatschappelijke vooruitgang hoeft zich 
daarom nog niet te beperken tot uitsluitend wat de 
staat en zijn organen vermogen. 
4. Het 'wetenschappelijk socialisme' heeft zijn tijd ge
had, evenals een vanzelfsprekend beroep op (pIanisti
sche) economie en natuurwetenschap. Wat niet voor
bij is, is de plicht tot 'gehoorzaamheid' aan zich wijzi
gend wetenschappelijk inzicht: niet alleen als het om 
de economie gaat, maar ook om andere wetenschap
pelijke kennis en, niet te vergeten, de in wezen even 
'wetenschappelijke' kennis, opgedaan in praktische 
ervaring. Wat evenmin voorbij is, geldt het vereiste 
dat ethische uitgangspunten alleen onvoldoende zijn: 
de daaruit voortkomende politieke handelingsnormen 
moeten niet slechts ethisch worden gerechtvaardigd 
maar zij moeten ook intellectueel overtuigen. Dat is de 
blijvende les van Kar! Marx. 
Het welbewust binden van uitgangspunten en beginse
len aan de stand van kennis en aan tijdgebonden 
machtsverhoudingen heeft niet alleen het sukses van 
de sociaal-democratie bepaald maar het houdt voorts 
de opdracht in - als in de mythe van Sisyphus - tel
kens weer 'opnieuw te beginnen' . 

Uitdagingen aan de sociaal-democraten 
De sociaal-democratie - zij niet alleen, trouwens -
wordt nu gesteld voor vier grote uitdagingen die in de 
inleiding al zijn genoemd en die haar stellen voor de 
noodzaak van grondige vernieuwing. Het rapport van 
de commissie-Pronk heeft die in zijn eerste hoofdstuk 
beschreven, maar het geeft ook richtingen aan waarin 
vernieuwing kan en moet worden gezocht. Doorgaans 
spreekt zij daarbij expliciet voorkeuren uit, maar zij 
doet dat zonder dwingende formuleringen. Dat is wel-



bewust gebeurd: enerzijds om recht te doen aan het 
pluriforme karakter van de Partij van de Arbeid en de 
overduidelijke behoefte daar aan open debat; ander
zijds omdat de tijd voorbij is waarin het geloof moet 
overheersen dat er telkens slechts 'één rechte weg' is 
naar vernieuwing en verandering. Een politieke partij 
is geen theologisch gezelschap, maar een beweging op 
zoek naar praktische oplossingen voor concrete pro
blemen. Die zijn er, op basis van dezelfde beginselen, 
vrijwel altijd meer dan een, elk met voor- en nadelen. 
Waarin bestaan nu deze vier uitdagingen? Ik geef ze 
hier heel in het kort weer; voor de nuance verwijzend 
naar het eerste hoofdstuk van Schuivende panelen. 
(1) Wij hebben te maken met verregaande internatio
nalisering en schaalvergroting van economie en cul
tuur, ook van bevolkingsmigratie. Centrale sturing 
van de economie sinds 1945 was mogelijk dankzij een 
internationale omgeving waarin op hoofdzaken in ge
lijke richting werd gestuurd en bovendien economisch 
en militair gecoördineerd werd gehandeld. Die coördi
natie en gelijkgerichtheid zijn intussen verdwenen: 
tussen Oost en West is nucleaire pariteit gegroeid, wat 
de militaire samenhang tussen Amerika en Europa on
der spanning heeft gezet. De economische 'pariteit' 
tussen Europa en Amerika - en Japan! - heeft de ri
valiteit tussen economische blokken doen toenemen. 
Tenslotte is er van monetaire samenwerking en coör
dinatie - en dus van stabiele handels verhoudingen -
weinig meer over. De belangrijkste coördinatiemecha
nismen in de wereld zijn niet langer alleen nationale 
staten maar ook (en meer?) transnationale onderne
mingen: het overal nationaal georganiseerd 'bestand' 
tussen kapitaal en arbeid, voorwaarde voor algemene 
welvaart in het westen, is daardoor verbroken. 
(2) Ondanks erkenning, sedert de jaren zeventig, van 
de aanslag door de groeieconomie op het natuurlijke 
milieu is de zorg voor beide - sedert de economische 
stagnatie van de jaren tachtig in verhevigde mate -
objekt gebleven van verschillende en rivaliserende be
leidsterreinen. De erkenning van de ernst van het mi
lieuvraagstuk is verschraald, hoewel de draagwijdte 
van het probleem slechts is toegenomen. Economische 
groei en welvaartstoename lopen niet langer evenwij
dig aan elkaar en verhevigen bovendien het probleem 
van ecologische schaarste op wereldschaal. 
(3) Zowel op het terrein van de informatietechnologie 
als op dat van de biowetenschappen worden grote 
sprongen vooruit gemaakt. Vooral de informatisering 
beïnvloedt ieders dagelijkse bestaan, in het bijzonder 
de plaats van de arbeid, haar organisatie en kwaliteit. 
Onzeker is wat, op den duur, de kwantitatieve conse
quenties zijn voor de werkgelegenheid, maar vast staat 
dat de kwalitatieve veranderingen enorm zullen zijn. 
Voor een politieke beweging die de arbeid als samen
bindende factor in de samenleving steeds centraal 
heeft gesteld - zoals de sociaal-democratie - is deze 
informatisering van fundamentele betekenis. 
(4) De Nederlandse bevolking verandert niet alleen 
kwalitatief van samenstelling (o.a. door 'vergrijzing' 
en 'ontgroening' tegelijkertijd); ook haar dagelijks 
bestaan en samen leven zijn bezig grondig te verande
ren. De bevolking 'individualiseert', wat betekent dat 

zij zich minder voegt in vaste en duurzame affectieve 
en maatschappelijke verbanden, zoals gezin, vereni
ging en kerk . Maar ook wordt de binding aan politieke 
partij en vakbeweging minder vast en formeel en 
wordt de houding jegens de organen van de staat 
zelfstandiger en zelfbewuster. Het samenstel van 
arbeids- en inkomensverhoudingen, organisatie van 
vrije tijd, volkshuisvesting en onderwijs is daar nog 
lang niet op 'gebouwd' . Jegens de overheid leidt dat 
onder meer tot de paradox van hoge en tegenstrijdige 
verwachtingen onder gelijktijdige afname van haar 
slagvaardigheid en dwingend vermogen. 
Het discussierapport van dé commissie-Pronk geeft 
een aantal mogelijke richtingen voor de sociaal-demo
cratische politiek in de jaren negentig in de economie, 
de sociale orde, de cultuur , rechtstaat en democratie 
en in de beïnvloeding van de internationale economi
sche en militaire verhoudingen. Ik laat die hier on
besproken: lezing van het rapport zelf is daartoe 
noodzakelijk; verderop in Socialisme en Democratie 
worden commentaren geleverd. 
Voor dit betoog is het van meer belang om de 'worste
ling met de problemen' in het rapport op twee histo
risch belangrijke kwesties samen te trekken, die daar 
voortdurend zowel impliciet als meer uitgesproken 
aan de orde komen. Waar het om gaat is, dat er in den
ken en doen van de Partij van de Arbeid veel is veran
derd en vernieuwd, maar dat twee centrale zienswij
zen-op-hoofdzaken de vijftig-jarige geschiedenis van 
de sociaal-democratie sedert het Plan van de Arbeid 
hebben overleefd: die van de 'keynesiaanse' oriëntatie 
op economische vraagstukken en die van de nationale 
staat als belangrijkste orgaan van maatschappelijke 
en politiek coördinatie en verdeling. Juist deze belang
rijkste en onaangevochten zienswijzen worden door 
de vier 'uitdagingen' geheel of gedeeltelijk overhoop 
gehaald. 
De betekenis van het debat waartoe het rapport de so
ciaal-democratie oproept, wordt daarmee van even 
groot en verstrekkend belang als dat in de jaren dertig 
van deze eeuw; meer fundamenteel dus dan waartoe 
de vernieuwing sinds het begin van de jaren zestig (be
gonnen met Om de kwaliteit van het bestaan) heeft 
gestimuleerd. Naar mijn schatting staat de Europese 
sociaal-democratie aldus voor het tweede grote keer
punt in haar honderdjarige geschiedenis. 

Het einde van de gekoesterde denkwijzen 
Eigenlijk zijn het drie kwesties die ons moeten bezig
houden. Naast Keynes' erfgoed en de plaats van de 
staat (in het bijzonder zijn centrale organen) is dat het 
principe van de gedisciplineerde massa-organisatie, 
waarmee de sociaal-democratie groot is geworden, 
maar die in de toekomst een blok aan het been dreigt te 
worden. Ik laat dat element, hoe belangrijk ook (en als 
principe zelfs even oud als de sociaal-democratie zelf) 
hier niettemin onbesproken. Het zou dit toch al lange 
betoog te ver doen uitdijen. 
Sinds het Plan van de Arbeid staat de keynesiaanse 
zienswijze op de economische politiek centraal in het 
sociaal-democratische denken. Meer dan het planisme 
zelf heeft deze de jaren overleefd. In brede zin is daar 
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een economische politiek onder te verstaan, waarbij 
de overheid een zowel stabiele als zo hoog mogelijke 
groei bevordert, dankzij conjunctuur-beheersende 
maatregelen, bevordering en herverdeling van koop
kracht en - want dat staat eigenlijk centraal - van 
werkgelegenheid. Zulk een politiek veronderstelt 
minstens globale overeenstemming tussen overheid en 
centrale organisaties van ondernemers en werkne
mers. 
Maar, de economische ontwikkeling voegt zich daar 
niet meer naar, in elk geval lang niet meer in die mate 
als in de eerste drie na-oorlogse decennia. Groei is mo
gelijk geworden, zonder spreiding van koopkracht en 
werkgelegenheid over de gehele bevolking, zoal niet 
hier dan toch zeker elders in de westerse wereld. 
Gewoonlijk wordt dat in PvdA-kring als een louter 
politiek probleem beschreven. De 'deregulering op 
wereldschaal' (Den Uyl) van monetaire en handelspo
litiek en de verschillende stadia van economische ont
wikkeling in de wereld hebben stabiele bevordering 
van werkgelegenheid en koopkracht (vooral herverde
ling daarvan) op nationaal niveau vrijwel onmogelijk 
gemaakt. Er zou, in deze visie, al veel ten goede veran
deren als vaste monetaire verhoudingen en dus stabie
le handelsverhoudingen zouden worden hersteld. 
Zelfs conservatieve politici als de Amerikaanse minis
ter van Financiën, James Baker en zijn Britse collega, 
Nigel Lawson, denken in deze richting. 
Algemeen wordt bovendien erkend dat ook dan nood
zakelijke economische stimulering een boven-natio
naal kader veronderstelt, zoals de Europese Gemeen
schap, om minimaal effectief te zijn. De totstandko
ming van de interne markt in 1992 zou daaraan be
làngrijk kunnen bijdragen. In afwachting van deze be
tere tijden zou de nationale staat eerder zijn kracht 
moeten zoeken in het genereren van fondsen die het re
gionale en lokale gemeenschappen mogelijk maken in
vesteringen uit te lokken, bijvoorbeeld via 'pubIic
private partnerships'. Daarnaast zijn staatsorganen 
ook zelf in staat en verplicht investeringen (in in
frastructuur) te doen en mogelijk te maken. Dat laat
ste heeft overigens alleen zin, als dat internationaal ge
coördineerd gebeurt: het succes 'lekt' anders 'weg' 
naar het buitenland. 
Dat mag waar zijn, het is de vraag of dat aan het pro
bleem van ondoeltreffende keynesiaanse politiek een 
einde zou maken. Het uitgangspunt van die opvatting 
was en is immers een politiek van volledige werkgele
genheid. Wij moeten ons echter in ernst afvragen, of 
die nog de economisch essentiële basis kan zijn, ook al 
is zij niet verkeerd. Die politiek was economisch nood
zakelijk zolang de grote meerderheid van de bevolking 
op of rond het bestaansminimum verkeerde; nu echter 
verkeert twee derde van de bevolking in de westerse 
wereld daar min of meer ruim boven. Voor de econo
mische politiek moet dat kwalitatieve gevolgen heb
ben veroorzaakt, temeer omdat zich daarbij inko
mensgaranties hebben gevoegd. Het lijkt er aldus op, 
dat een economische politiek die zich op zuivere groei 
richt, ongeacht werkgelegenheid als doel, een onkey
nesiaans groot succes kan hebben, vooral indien juist 
niet te star wordt vastgehouden aan gematigde loon-
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ontwikkeling en parallelle inkomensgroei. 
Dat zou, indien juist, een tamelijk gruwelijke vaststel
ling betekenen. Immers, sociaal rechtvaardige politiek 
valt dan niet langer, zoals in de keynesiaanse zienswij
ze, noodzakelijkerwijs samen met optimale economi
sche politiek. 
In het rapport van de commissie-Pronk worden overi
gens beide maatstaven niet, van de weersomstuit, als 
elkaars tegenpolen gezien. Bovendien behoeft het suc
ces van Amerika en Engeland niet per se het Neder
landse te zijn . Maar ook dan: de stand van de heden
daagse economische kennis en de grote tegenstellingen 
tussen de experts maken het veel moeilijker dan weleer 
economische doelmatigheid (en dus: ondernemersbe
langen) en sociale rechtvaardigheid (en dus: werkne
mersbelangen) eenvoudig als elkaars verlengde te zien. 
Over de ecologische schade hebben wij het dan nog 
niet eens gehad: 'selectieve groei' is nog steeds te veel 
een term en te weinig een met inhoud en beleid beladen 
begrip. 

Ten dele als uitvloeisel daarvan verliest de staat - in 
elk geval zijn centrale organen - aan vermogen tot 
leiding en coördinatie. Maar niet alleen daardoor: de 
ontwikkeling van de cultuur onttrekt zich evenzeer 
aan nationale grenzen en tradities. Vooral echter de 
individuele verzelfstandiging van burgers en groepen 
tast de traditionele slagvaardigheid en leiding van 
staatsorganen aan. Waar zij effectieve bescherming 
bieden, dragen zij overigens aan die zelfstandigheid 
bij en worden zij ook aanvaard. Tegelijk echter wor
den de eisen aan rechtszekerheid en rechtmatigheid 
steeds hoger, juist in een periode van beperkte finan
ciële middelen, die wel eens zeer duurzaam zou kun
nen zijn. De tijd waarin de wetgever niet alleen de wet 
maar ook het gedrag van burgers min of meer 'naar 
zijn hand kon zetten' is voorbij; de staat die kon heer
sen - van zulk een belang bij de na-oorlogse organisa
tie van de solidariteit - bestaat niet meer. 
Maar men kan het ook anders formuleren: de effecti
viteit en het gezag van de staat wordt minder dan wel is 
aangenomen bepaald door zijn klassieke mechanisme 
van beheersing, de regelgeving. Het daaruit voortko
mende misverstand zou kunnen zijn dat de rol van de 
staat dus is uitgespeeld . Dat is echter de verkeerde slot
som: dat hoeft hem nog niet te verlammen of tot verre
gaande terugtred te dwingen. 
Gezegd zou kunnen worden dat er nog steeds een 
rechtscheppende staat is, aan strakke beperkingen on
derhevig, die in staat is orde te bewerken en waarbor
gen te garanderen. Daarnaast is er - met excuus voor 
de modieuze term - ook een ondernemende staat, die 
confronteert, onderhandelt, voorwaarden schept, fi
nanciële middelen verschaft. Die ondernemende staat 
'regelt' niet zozeer: hij gaat verbintenissen aan en kan 
zelf ondernemingen of (vrije) instellingen opzetten . 
Hij stelt zich daarbij, ook juridisch, niet boven de sa
menleving, maar er naast en zoekt de samenwerking 
op; hij maakt zichzelf niet tot het enige publieke or
gaan van algemeen belang maar wordt tot 'private' 
gesprekspartner van andere private instellingen terwil
le van gezamenlijk gedragen algemeen belang. Eigen-
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'Schuivende panelen': de noodzaak van 
• • vernieuwing 

Eind vorig jaar stelde het bestuur van de Partij van de 
Arbeid een drietal commissies in, die zich met de ver
nieuwing van deze partij, in resp. programmatisch, 
strategisch en organisatorisch opzicht, bezig zouden 
moeten houden. Aanleiding vormden in het bijzonder 
de uitslag van de parlementsverkiezingen in mei 1986 
en het daaropvolgende debat over koers en functione
ren van de PvdA . 
Begin november j.l. verscheen, onder verantwoorde
lijkheid van het bestuur, een discussienota van één van 
de drie commissies, de Commissie Programmatische 
Vernieuwingen. Het rapport is getiteld 'Schuivende 
panelen', en werd ondertekend door Jan Pronk (voor
zitter), Marjanne Sint, J. Th.J. van den Berg, Hedy 
d'Ancona, en Wim Albers. Jan van Muilekom was 
ambtelijk secretaris. 
We hebben een zestal personen gevraagd om, in kort 
bestek, een eerste reactie op het rapport te geven. Een 
van de gevraagde bijdragen, van de kant van de Rooie 
Vrouwen in de PvdA, kon niet op tijd gereed zijn, en 
wordt nu in een komend nummer van SenD gepubli
ceerd. 
Het rapport is te bestellen door storting vanf 14,50 op 
postgiro nummer 3479700, ten name van PvdA-bro
chures, Amsterdam, onder vermelding van het bestel
nummer: 325. 

Een schrijver - wiens naam mij op het ogenblik niet 
te binnen wil schieten - zei een aantal jaren geleden 
eens over de PvdA: 'Daar praten ze af te toe over de 
maatschappij alsof ze er zelf geen deel van uitmaken '. 
Daar zat en zit een kern van waarheid in. Op zijn minst 
illustreert deze uitspraak dat er op veel terreinen een 
aanzienlijke afstand is gegroeid tussen wat de politiek 
wil en wat zich inmiddels aan maatschappelijke ont
wikkelingen heeft voorgedaan. Men kan die afstand 
ook zien als het gevolg van het feit dat sinds het mid
den van de jaren zestig - WBS-directeur Joop v.d. 
Berg heeft er zijn proefschrift aan gewijd - de poli
tiek is verzelfstandigd, de politiek een beroep is gewor
den, waardoor invloeden van buitenaf minder 'na
tuurlijk' in de politieke beoordeling konden worden 
verwerkt. Deze professionalisering van de politiek 
- in het voetspoor van vele andere professionalise
ringstendensen - is waarschijnlijk nog het verst 
voortgeschreden in de PvdA. Op zichzelf niet hele
maal onlogisch, omdat de PvdA maar twee belangrij
ke 'voedingsbronnen' had voor het op peil houden van 
haar maatschappelijke oriëntatie, nl. de overheidssec
tor en de vakbeweging. En zelfs op die terreinen heeft 
er de laatste 15 jaar een proces van onthechting plaats
gevonden. 
Het introverte, naar binnen gekeerde karakter van on-

ze partijcultuur heeft er tevens toe geleid dat ervaring 
en inzicht van partijgenoten die middenin de maat
schappij staan nauwelijks hebben kunnen doordrin
gen in het hart van de partijpolitieke discussie, van de 
maatschappelijke strategie van de partij. Het zonder
linge verschijnsel doet zich voor dat in het publieke de
bat vaak onze eigen partijgenoten, zij het geen 'partij
gangers' , een uiterst belangrijke rol hebben gespeeld , 
maar dat hun inzicht en ervaring slechts sporadisch 
doordringen tot het debat dat in de partij zelf wordt 
gevoerd. 
Daarmee heeft het democratisch-socialisme zich afge
sneden van een bron die sinds Marx een wezenlijke rol 
heeft gespeeld in de vormgeving van de maatschappij, 
namelijk het wetenschappelijke karakter van het so
cialisme. Veelzeggend in dit verband is de opmerking 
die Joop den Uyl eens tegen mij maakte: 'Als ik mij 
vroeger eens wilde laten adviseren over een bepaald 
vraagstuk, dan beschikte ik over een lijst van partijge
noten om mij te laten raden, nu kost het mij de groot
ste moeite iemand op het spoor te komen '. 

Een maatschappelijke transformatie 
Het is onmiskenbaar dat het democratisch-socialisme 
in een crisis verkeert - men hoeft daarvoor niet in 
somberheid en dramatiek te vervallen. Deze vaststel
ling is - wel ofniet met veel overtuiging en inzicht ge
bracht - hét aanknopingspunt voor het partijbestuur 
geweest om een drietal commissies in te stellen om de 
vernieuwing van de PvdA ter hand te nemen. Die crisis 
is al langer aan de gang dan de aanleiding - de over
winningsnederlaag van 1986 - doet vermoeden. Een 
enkel voorbeeld. De oppositie tegen het kabinet- Van 
Agt I resulteerde in 1981 in een forse verkiezingsneder
laag, die niet leidde tot de logische conclusie - helder
heid tegenover de kiezers , nietwaar? - dat er niet ge
regeerd zou moeten worden . De geschiedenis van het 
ongelukkige kabinet- Van Agt-Den Uyl is er om het te 
bewijzen. 
Het verkiezingsprogramma 1981 stond nog bol van 
veel achterhaald planmatig denken om al binnen een 
jaar plaats te maken voor een verkiezingsprogramma 
(1982) waaruit dat denken al weer grotendeels was ver
dwenen. Het degelijke rapport van Van Kemenade, 
Ritzen en Wöltgens (1984) heeft nauwelijks een rol 
gespeeld in de partijpolitieke discussie. Terwijl Lub
bers in 1986 de verkiezingen in ging met de boodschap: 
als U, kiezer, de huidige coalitie niet steunt - geen 
man overboord, dan krijgt U wel een geheel andere re
gering. Laat U mij mijn karwei afmaken. Een verlate 
operationalisering van ons rapport Een stem die telt 
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cratisch-socialistische partijen in Europa niet veel be
ter is gesteld. Daar waar onze partijgenoten nog rege
ren zijn het wel heel bijzondere omstandigheden (ge
weest?) die het deelnemen aan de macht verklaren 
(Frankrijk, Italië, Spanje, Portugal). In Duitsland en 
Groot-Brittannië is het kommer en kwel, terwijl de si
tuatie in Denemarken ook bepaald niet rooskleurig is. 
In de twee traditionele bolwerken van het democra
tisch-socialisme - Noorwegen en Zweden - doen 
zich eveneens problemen voor sinds ook hier de laatste 
jaren de 'rechtse golf' (in het jargon van de Scandina
vische partijgenoten) aan kracht heeft gewonnen. 
Door het ontbreken van voldoende samenhang bij de 
'burgerlijke partijen' en door een krachtdadig beleid 
van onze zusterpartijen worden vooralsnog 'burgerlij
ke' alternatieven buiten de deur gehouden. Het is van 
belang de ontwikkeling in deze twee landen de komen
de jaren op de voet te volgen, omdat deze wel eens een 
voorbode zou kunnen zijn van wat ons te wachten 
staat. En wel in verhevigde mate, omdat de maat
schappelijke en institutionele verankering van onze 
Scandinavische vrienden (vakbeweging, coöperatie, 
verzekeringen, e.d.) onvergelijkbaar sterker is dan die 
in ons land. 
Waarom er voor de PvdA een existentiële noodzaak 
bestaat om drastisch te vernieuwen, kan ook worden 
afgeleid uit het nu in volle omvang te constateren feit 
dat de traditionele arbeider een slinkende minderheid 
is. De in de vakbeweging veelbesproken 'nieuwe werk
nemer' vertoont weinig overeenkomst met het tradi
tionele beeld van de arbeidende klasse. De vraag is dus 
alleszins gerechtvaardigd of het (democratisch-)socia
lisme - ontstaan aan het eind van de vorige eeuw (in
dustriële revolutie) - niet even historisch aan het wor
den is als haar oorsprong historisch is. Want verkeert 
onze maatschappij niet in een historische transforma
tie ~ naar een diensten- en informatiemaatschappij -
die vergelijkbaar is met de transformatie van het eind 
van de vorige eeuw, waaruit onze beweging is ont
staan?1 
Ik realiseer mij dat deze opmerkingen wellicht voor 
veel 'introverte' partijgenoten gelijk staan met vloe
ken in de kerk. Toch moeten deze vragen op deze in
dringende manier worden gesteld. Het is daarom goed 
dat het partijbestuur - al is het wat laat - een Com
missie Programmatische Vernieuwingen heeft in
gesteld die - als eerste van drie commissies - begin 
november een rapport: Schuivende panelen, het licht 
heeft doen zien. De discussie wordt daarmee terugge
bracht in het hart van de partij, waar zij thuishoort. 
De samenstelling van de commissie staat er tevens 
borg voor dat deze discussie niet naar de rand van de 
partij kan worden geduwd. Met dit rapport - dat ik 
van een uitstekende kwaliteit vind - wordt een oude 
traditie hersteld: praktische en vooruitziende politiek ' 
te verbinden met een scherpzinnige analyse van wat 
zich in de maatschappelijke omgeving van de partij 
aan het voltrekken is. 
Deze traditie is té lang onderbroken geweest. Kijken 
we naar het verleden van onze partij, dan bleek het 
noodzakelijk om zo elke - om en nabij - 15 jaar on
ze maatschappelijke plaatsbepaling ter hand te ne-
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men. Van het Socialisatie vraagstuk (1920), via het 
Plan van de Arbeid (1935), De weg naar Vrijheid 
(1951), Om de kwaliteit van het bestaan (1963) tot 
Schuivende panelen (1987). Ik zie dan even af van het 
rapport van de Commissie van Zes (1972) dat, naa&t 
zijn inhoudelijke verdiensten, vooral ook een poging 
was om de vorming van een progressieve volkspartij 
mogelijk te maken. Vandaar mijn stelling dat wij als 
PvdA wel een erg groot gat hebben laten vallen - ter
wijl de veranderingen niet minder snel zijn geweest -
tussen Om de kwaliteit van het bestaan (1963) en het 
nu gepresenteerde 'Schuivende panelen'. 
Het is overigens opmerkelijk hoe snel 'haastige' poli
tieke commentatoren - partijgenoten, de fractie
voorzitters van CDA, VVD en D'66, en een menigte 
aan journalisten - een mening hebben geventileerd 
over dit rapport. Een vuistdik boekwerk - dat men 
niet grondig gelezen kón hebben - werd daarmee te
ruggebracht tot de dagelijkse politieke beslommerin
gen en tot inzet gemaakt van voorbarig partijpolitiek 
stratego. Ik ga er overigens van uit dat na serieuze 
bestudering dit werkstuk op zijn werkelijke merites zal 
worden beoordeeld. 

Ook dit stukje kan - na twee dagen intensief lezen -
niet meer zijn dan een signalement. Een signalement 
dat er toe strekt iedereen - in en buiten de partij - die 
wezenlijk belangstelling heeft voor de wereld om ons 
heen aan te sporen dit boekwerk te lezen. Op een uiter
mate bekwame wijze wordt hier het gedachtengoed 
van de PvdA uit de doeken gedaan, worden keuzen 
(opties) beredeneerd voorgelegd, worden maatschap
pelijke ontwikkelingen geschetst die - op straffe van 
politieke marginaliteit - niet genegeerd kunnen wor
den. Veel zal nog geoperationaliseerd moeten worden, 
de kaders zijn echter gegeven. 
De kracht van het rapport zit in de volgende elemen
ten. Om te beginnen geven de schrijvers een plaatsbe
paling aan het rapport door nadrukkelijk te verwijzen 
naar het politieke en maatschappelijke erfgoed, waar
van de PvdA de beheerder is. Daarmee plaatsen zij 
zich - niet zonder pretentie - in de traditie van de 
rapporten die ik eerder noemde. Zij wijzen op een aan
tal maatschappelijke 'trends' - zoals internationali
sering, de belasting van het milieu, de technologische 
revolutie en de verzelfstandiging (individualisering) -
die om een antwoord van de sociaal-democratie vra
gen. De beschrijving van die - deels onomkeerbare -
ontwikkelingen is helder en indringend. Toetssteen bij 
de beoordeling én beïnvloeding van deze ontwikkelin
gen is voor de PvdA in hoeverre zij een bijdrage leve
ren aan een in vrijheid te realiseren bestaanszekerheid 
en een behoorlijk levenspeil voor de mensen. 
Over veel zaken levert het rapport interessante inzich
ten en soms opzienbarende opvattingen, die bijvoor
beeld in het beginselprogramma - dat toch al aan her
ziening toe was (wordt het wel eens gebruikt?) - niet 
zijn terug te vinden. De expliciete keuze voor de ge
mengde economische orde, de goede beschouwingen 
over de verhouding tussen plan en markt, het defini
tief afscheid van de gedachte dat de band tussen inko
men en arbeid zou moeten worden verbroken (basisin-
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Democratische planning en de mode van de 
markt 

De eerste zeven dagen van deze novembermaand heb
ben mij vooral bescheidenheid bijgebracht. Waar an
dere dames en heren al onmiddellijk in slaagden, in het 
geven van een afgerond oordeel over Schuivende pa
nelen namelijk, daar moet ik vooralsnog verstek laten 
gaan. Eerste en tweede lezing van het rapport, zeer 
diepgravend, maar ook wel zeer lang en nogal ontoe
gankelijk qua stijl en woordkeus (infleren; 'geleide' 
flexibilisering; geconditioneerde, gegarandeerde, 
geïndividualieerde minimumuitkering) kostte naast 
mijn andere besognes zoveel tijd en energie, dat ik aan 
het opstellen van een afgerond oordeel bij lange na 
nog niet ben toegekomen. Slechts tot het formuleren 
van mijn belangrijkste teleurstelling, het signaleren 
van twee duidelijke tekortkomingen in het rapport en 
het verwelkomen van één belangrijke beleidswijziging 
voel ik me in staat. 
Paradoxaal genoeg is juist het sterkste deel van het 
rapport tegelijk ook de belangrijkste oorzaak van het 
gevoel van teleurstelling, dat lezing ervan bij mij heeft 
opgeroepen. De analyse van de vier ontwikkelingen, 
die tezamen het complex van politieke vraagstukken 
bepalen, waarop vanuit sociaal-democratisch per
spectief een antwoord gegeven moet worden - de in
ternationalisering van economie en cultuur, het mi
lieuvraagstuk, de technologische ontwikkeling en het 
proces van individualisering - is bijzonder overtui
gend en bepaaJt goeddeels de richting, waarin oplos-
singen gezocht moeten worden. . 
Terecht omschrijft de commissie de zorg voor het mi
lieu als een ethische imperatief, maar ook de analyse 
van de drie andere ontwikkelingen heeft als het ware 
een in beleidsmatig opzicht dwingend karakter. De 
boodschap is telkens dat politiek ingrijpen gewenst, ja 
zelfs ronduit noodzakelijk is, omdat de maatschappe
lijke processen zonder politieke sturing en regulering 
tot desastreuze uitkomsten zullen leiden. De overheid 
dient drastische veranderingen te stimuleren in wat ge
produceerd wordt en hoe geproduceerd wordt, zodat 
een produktiepakket ontstaat 'waaruit milieuvervui
lende, het ecologisch evenwicht verstorende en de 
schaarste vergrotende elementen verwijderd zijn. ' De 
overheid dient zorg te dragen voor economische groei, 
voor het verkleinen van de ongelijkheid in de samenle
ving, voor volledige werkgelegenheid, voor de econo
mische infrastructuur, voor het veiligstellen van de sa
menleving tegenover de risico's verbonden aan de 
technologische ontwikkeling, voor een verhoging van 
de bestaansmogelijkheden van de grote groepen der 
lage inkomenstrekkers, voor het verzekeren van toe
gang tot kennis en technologie voor achtergestelden. 
Dit is nog maar een bescheiden greep uit de vele voor
stellen tot overheidsingrijpen, die pagina na pagina 

geëtaleerd worden. Dat overheidsingrijpen is noodza
kelijk - en dit lied wordt in talloze varianten gezon
gen - eenvoudigweg, omdat 'de markt', dat complex 
van individuen en groepen, die slechts door eigenbe
lang gemotiveerd worden, nu eenmaal niet uit zich zelf 
in al die door de commissie geformuleerde wenselijk
heden voorziet. 
Het beeld dat oprijst, is dat van een zelfbewust 
sociaal-democratisch programma voor een regerings
beleid, waarin traditionele rode elementen (bestaans
zekerheid voor iedereen; sociale rechtvaardigheid; in
dividuele ontplooiing ten dienste van de gemeenschap) 
gecombineerd worden met realistische,groene elemen
ten, waarbij zorg voor het milieu niet langer gebaseerd 
is op liefde voor exotische bl'oemen en bijtjes, maar ge
zien wordt als noodzakelijke voorwaarde voor het 
menselijke voortbestaan. Dit program, gebaseerd als 
het is op een nuchtere, indrukwekkende analyse van 
feitelijke ontwikkelingen en veel minder op traditione
le klasse- of groepsloyaliteiten, lijkt wervend genoeg 
om een nieuwe, krachtige politieke coalitie te kunnen 
mobiliseren. 

Maar dan begint de commissie als het ware zelf dit 
beeld weer af te breken door een verhaal op te hangen 
over verschillende 'opties', die mogelijk zouden zijn 
om de geformuleerde doelstellingen te bereiken. Het 
gaat dan om de opties 'meer markt', 'meer plan' en 
'meer plan én meer markt' . 
Nu blijkt al uit de eerder gepresenteerde analyse dat de 
'meer markt'-optie verworpen moet worden. Telkens 
weer is immers, mijns inziens terecht, betoogd dat de 
markt ontoereikend is om de door de vier hoofdont
wikkelingen opgeroepen problemen op voor sociaal
democraten aanvaardbare wijze op te lossen. Daarom 
is het dat voor 'meer plan', meer politieke interventie 
op welk niveau dan ook, gekozen moet worden. De 
wijze van deze interventie is daarmee overigens niet 
bepaald. Een belangrijk deel van de sociaal-democra
tische stokpaarden, zoals socialisatie en nationalisa
tie, worden terecht voorgoed op stal gezet, maar de 
commissie slaagt erin nieuwe methoden van interven
tie te ontwikkelen, die de belofte van effectiviteit in 
zich dragen (regelgeving t. b. v. milieubehoud en derge
lijke). 
Dus 'meer plan'? Nee, zegt de commissie en somt dan 
een aantal bezwaren op. Het prijsmechanisme is nau
welijks te vervangen door een ander allocatie-mecha
nisme. Zeker, maar de commissie doet zelf nergens 
een voorstel dat daar ook maar enigszins op lijkt en 
deze tegenwerping mist dan ook elk doel. Geen 
sociaal-democraat stelt immers voor de huidige ge
mengde economische orde af te schaffen. Planning 
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zou vervolgens een elitair karakter kunnen hebben. 
Maar dat is eerder een kwestie van de kwaliteit van de 
democratische controle dan van planning als zodanig, 
terwijl 'meer markt', gezien de oligopolistische ver
houdingen daar, automatisch dat elitaire karakter in 
zich draagt. Bovendien, wanneer sociaal-democraten 
op goede gronden voor 'meer plan' kiezen, dan treden 
zij met hun argumenten voor het electoraat, dat hun 
argumenten kan wegen en eventueel verwerpen. Zij 
hoeven zich dus nergens voor te schamen. Planning 
roept een bureaucratie met eigen uitgangspunten en 
doeleinden in het leven, zegt de commissie. Zeker, 
maar het is juist 'de politiek', de PvdA incluis, dat tel
kenmale de voorzetten ter stroomlijning van het 
staatsapparaat en beteugeling van de bureaucratie, zo
als aangereikt bij voorbeeld door de Regeringscom
missaris voor de Reorganisatie van de Rijksdienst 
Tjeenk Willink, weigert in te koppen. Effectieve poli
tieke interventie veronderstelt een voortdurende strijd 
tegen gevaren van bureaucratie, maar ook menig 
sociaal-democraat is liever bureaucraat dan politicus, 
zoals de bureaucratisering van het partijleven zelf il
lustreert. 
Het sterkste argument tenslotte van de commissie te
gen 'meer plan ' is eigenlijk een doorslaggevend argu
ment voor 'meer plan'. Terecht wijst de commissie er
op, dat door de processen van internationalisering de 
nationale staat niet goed meer zijn taken kan vervul
len: 'Maar de noodzaak van bij voorbeeld planning en 
ordening "as such" is eigenlijk alleen maar toegeno
men: hoe zou anders bij voorbeeld op internationale 
schaal het vraagstuk van de milieuschaarste kunnen 
worden aangepakt? Ook de inkomensherverdeling en 
de collectieve voorzieningen krijgen steeds meer inter
nationale dimensies. Overdracht van Nederlandse 
plannings-, ordenings- en andere bevoegdheden aan 
een besluitvormingsniveau hoger dan dat van de Ne
derlandse overheid kan een belangrijke verbetering 
van die planning, ordening etc. zijn'. Volgt een plei
dooi voor onvoorwaardelijke steun aan het proces van 
Europese integratie (ook in zijn veiligheidsaspecten), 
zoals nog nooit eerder in de PvdA is gehouden. De ar
gumenten tegen 'meer plan' zijn dus niet zeer indruk
wekkend, vooral niet omdat de commissie eerder zo 
overtuigend duidelijk maakt, dat de toekomstige eco
nomische, ecologische en technologische problemen 
alleen door ' meer plan' aangepakt kunnen worden. 
Eerder lijkt het erop dat de commissie zich op het laat
ste moment niet uit de modieuze politieke markt, waar 
de terugtredende overheid en de mythe van de markt 
nog zulke hoge ogen gooien, wilde laten prijzen, en 
daarom de kool en geit sparende optie 'meer plan én 
meer markt' ontwikkelde. 
Terecht schrijft de commissie dat plan en markt in be
ginsel elkaars spiegelbeeld, elkaars complement zijn. 
De voordelen van de planning bestaan dus uit de op
heffing van de nadelen van het marktmodel. Meer 
markt én meer planning kan dus niet, behalve wanneer 
men, zoals de commissie, een redeneertrucje toepast. 
Eerst spreekt men van de relatieve verhouding van 
plan en markt elementen in een economische orde. 
Maar dan stelt men dat, wanneer er sprake is van eco-
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nomische groei ten gevolge van meer plan en minder 
markt in de economische orde, in absolute termen ge
meten ook meer economische markt-transacties 
plaatsvinden. Dat raad je de koekoek, maar het is wel 
heel doorzichtig om met zo'n vlag de lading, de nood
zaak om meer dan tot nu toe het geval was in de markt 
in te grijpen, te bedekken. Doorzichtig én politiek 
schadelijk, omdat gedaan wordt alsof het hier niet om 
essentiële politieke keuzen , waarbij bepaalde belan
gen ondergeschikt worden gemaakt aan andere, be
paalde vrijheden beknot om andere beter tot hun recht 
te laten komen, zou gaan maar om technische exerci
ties waarbij optimale evenwichten berekend en tot 
stand worden gebracht. De politieke tanden worden 
aldus uit de zo krachtige analyse gerukt. Depolitise
ring, waar juist gepolitiseerd moet worden - zo wint 
de PvdA in ieder geval niet het politieke initiatief te
rug. 
Consensus-vorming tussen 'marktpartners' en de 
overheid is noodzakelijk, stelt de commissie. Natuur
lijk, waren alle mensen wijs en deden daarbij wel, dan 
was de aarde een paradijs; nu is zij vaak een hel. Uit de 
analyse van de commissie blijkt immers dat de proble
men, waaraan het hoofd geboden moet worden, 
voortvloeien uit het feit dat die 'marktpartners' (waar
om eigenlijk niet consequent gesproken over economi
sche machtsconcentraties) uit eigen belang anders 
handelen dan de commissie op goede gronden wense
lijk acht. Er zijn met andere woorden grenzen aan die 
consensus-vorming, die slechts door politieke machts
vorming doorbroken kunnen worden. Wanneer so
ciaal-democraten dat niet langer durven zeggen, blijft 
er weinig meer over. Het veelvuldig opvoeren van de 
staat als 'arbiter en medespeler' naar neo-corporatisti
sche trant miskent zowel het karakter van de staat als 
zodanig als de ernst van de zaak waar het hier om gaat. 
Het suggereert dat de uitslag van het spel der maat
schappelijke krachten sociaal-democraten onverschil
lig laat, als de spelregels maar in acht worden geno
men. Dat kan zo zijn, wanneer het gaat om weinig ver
strekkende kwesties . Maar in haar analyse maakt de 
commissie zelf duidelijk dat slechts drastische veran
deringen in de economische structuur een leefbare toe
komst kunnen veilig stellen. Veranderingen in de maat
schappelijke spelregels zelf, de economische machts
verhoudingen dus , dienen bijgevolg zelf inzet van po
litieke strijd te zijn . 
Daarin schuilt dus mijn grootste teleurstelling over het 
rapport. Waar de bewonderenswaardige analyse tot 
politisering dwingt, kiest de commissie voor depoliti
sering. De politieke kracht van de analyse verzandt in 
neo-corporatistisch gebabbel. 

Zoals van een rapport van sociaal-democraten ver
wacht mocht worden , is het grootste deel ervan gewijd 
aan aard en functioneren van onze economische orde. 
Andere belangrijke thema's, ook als zij wel een plaats
je in het rapport vinden, worden daardoor onderbe
licht. Twee tekortkomingen zou ik hier willen noe
men. Op het gebied van het sociale zekerheidsstelsel 
komt de commissie niet verder dan het aanreiken van 
twee nogal uiteenlopende opties , waaruit de commis-
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sie geen keuze maakt. Het komt er op neer dat de com
missie er niet in is geslaagd de beginselen te formule
ren, waarop naar sociaal-democratisch inzicht ons 
stelsel van sociale zekerheid gebaseerd moet zijn. Het 
onvermogen van sociaal-democraten te kiezen tussen 
'oude en nieuwe eisen van rechtvaardigheid' wordt 
hier pijnlijk geïllustreerd. En dit is des te pijnlijker 
omdat het hier nu eenmaal gaat om het warme hart 
van de sociaal-democratie. 
Een tweede tekortkoming betreft de behandeling van 
het proces van individualisering. Dat proces, hoe posi
tief ook volgens de commissie, stelt de sociaal-demo
cratie voor de grote opgave 'hoe in een geïndividuali
seerde en meer informeel georganiseerde samenleving 
noodzakelijke samenhang te bewaren en te ontwikke
len. ' Het gaat hier om de sociaal-psychologische on
vrede over de huidige samenleving, waarin allerlei so
ciale verbanden verbroken worden, eenzaamheid toe
slaat en gebrek aan sociaal verantwoordelijkheidsge
voel te constateren valt. Het CDA heeft als antwoord 
hierop het idee van de zorgzame samenleving gelan
ceerd. De kritiek van de commissie daarop is terecht, 
maar in het rapport is maar bitter weinig te vinden 
over de manier waarop de sociaal-democraten die 
noodzakelijke samenhang denken te realiseren. Uit
eenzettingen over de sociaal-economische randvoor
waarden van individualisering genoeg, maar deze mis
sen nu juist het punt waar het hier om gaat. Individue
le ontplooiing ten dienste van de gemeenschap wordt 
als sociaal-democratisch beginsel opgevoerd maar uit
gewerkt wordt dit beginsel niet. Wat moet men zich bij 
gemeenschap voorstellen, een term overigens die heel 
lang niet meer in sociaal-democratische teksten is 
voorgekomen; wat betekent eigenlijk ten dienste van; 
kan ten dienste van betekenen dat sommige vormen 
van individualisering afgewezen worden, dat er op
voeding tot een nieuwe gemeenschapszin moet komen 
en hoe dan? Geen antwoorden dus op deze vragen en 
dit kan niet anders betekenen dat het CDA met zijn 
ranzige begrip van de zorgzame samenleving op dit 

terrein het politieke initiatief nog wel even zal houden. 

Het rapport besluit met een hoofdstuk over interna
tionale politiek. Enerzijds bevat dit gedeelte een rijke
lijk utopistisch pleidooi voor nieuwe vormen van in
ternationale organisatie. Anderzijds kiest de commis
sie onomwonden op het gebied van de veiligheidspoli
tiek voor een strategie van 'minimal deterrence', 'een 
zeer vergaande terugdringing van de conventionele en 
nucleaire bewapening doch met behoud van een 
(Europese) minimal deterrence'. 
De uitwerking van deze strategie blijft nog redelijk 
vaag, maar de verschuiving van prioriteiten van nu
cleaire ontwapening naar het absoluut verhinderen 
van conventionele én nucleaire oorlog in Europa, 
waarop de keuze voor 'minimal deterrence' is geba
seerd, is bemoedigend. De nadruk op 'stelselmatige 
onderhandelingen' ter vermindering van conventione
le en nucleaire bewapening lijkt me overigens minder 
gerechtvaardigd. Het aantrekkelijke van een 'minimal 
deterrence' opstelling is nu juist dat men zonder grote 
veiligheidsrisico's eigenhandig en eenzijdig belangrij
ke reducties kan aanbrengen, het verwijderen van de 
meeste tactische kernwapens uit Europa bij voor
beeld. Wanneer men moet wachten op een drastische 
vermindering van de conventionele bewapening in 
Europa, voordat de uiterst gevaarlijke en destabilise
rende nucleaire gevechtsveldwapens uit Europa ver
wijderd kunnen worden, zou dat wel eens al te lang 
kunnen duren. 
Dit is de paradox waar menigeen nog maar een tijdje 
op moet kauwen: voorwaarde voor een snelle denu
clearisering van het Europese grondgebied is het ac
cepteren van de noodzaak van een minimaal, maar 
voldoend afschrikwekkend nucleair vermogen, op on
derzeeboten gestationeerd bij voorbeeld, dat qua om
vang en samenstelling op geen enkele manier door de 
andere partij als een aanwijzing voor agressieve be
doelingen gezien kan worden. 
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Is het rapport-Pronk intern consistent? 

Hier volgen een paar essentiële citaten uit het rapport: 
I . 'Het is ongetwijfeld mogelijk ideeën te ontwikkelen 
voor een links bezuinigingsprogramma dat in omvang 
voor dat van conservatieven waarschijnlijk nauwe
lijks onderdoet ( ) verruimen van of bezuinigen op 
collectieve uitgaven is op zichzelf waarde-neutraal; 
dat heeft met andere woorden met links of met rechts 
niets te maken. ' 
2. 'De binnenlandse consumptieve vraag zal moeten 
toenemen om de rendementsverwachtingen op de lan
gere termijn te versterken. Dat vereist een verhoging 
van de bestedingsmogelijkheden van de grote groep 
der laagste inkomenstrekkers. Het vereist ook sociali
satie van de vraag, meer overheidsbestedingen. ' 
3. 'In een recente studie over de arbeidsmarkt kwam 
Driehuis tot de conclusie dat ruwweg 20 procent van 
de werkloosheid het gevolg is van arbeidsmarkt in per
fectie, 25 procent van conjuncturele bestedingstekor
ten en 55 procent van het tekort aan arbeidsplaatsen. 
De eerste oorzaak kan bestreden worden met scholing 
en flexibilisering. De tweede met het hierboven beplei
te beleid waarin de nadruk valt op de vraag. De derde 
door de investeringen te verhogen, de technologische 
ontwikkelingen te sturen en in het sector structuurbe
leid de nadruk te leggen op sectoren waarin nieuwe ar
beidsplaatsen kunnen worden gecreëerd. ' 
De aanhoudend hoge werkloosheid wijdt de commis
sie vooral aan een zogeheten tekort aan arbeidsplaat
sen. Als eerste remedie daartegen noemt de commissie 
het verhogen van de investeringen. Omdat vanwege 
stelling (I) de totale uitgaven van de overheid niet ho
ger zullen zijn bij een 'links' beleid, kunnen de investe
ringen moeilijk hoger worden door grotere subsidies, 
maar moeten de bedrijven vrijwillig meer investeren. 
Dat betekent onvermijdelijk: lagere arbeidskosten 
(N.B. de commissie noemt als aparte oorzaak van de 
werkloosheid 'conjuncturele bestedingstekorten '; 
hier gaat het om structurele werkloosheid) . Tegelij
kertijd pleit de commissie voor een hoger vrij besteed
baar loon voor de lagere inkomens. 
De enige manier om èn de arbeidskosten voor de be
drijven te verlagen - zodat de investeringen vrijwillig 
toenemen - èn de consumptieve bestedingen van de 
werknemers te stimuleren is een omvangrijke verla
ging van de belastingen en sociale premies, met name 
voor de lagere inkomens. In ruil voor zo'n grote 
belasting- en premieverlaging zouden de werknemers 
inderdaad bescheidener looneisen kunnen stellen. Eén 
probleem resteert: hoe wordt de grote belasting- en 
premieverlaging voor de werknemers gefinancierd? 
Hierover is het rapport van de commissie-Pronk niet 
duidelijk. Afgezien van niet-uitgewerkte waarschu
wingen tegen bureaucratie en de opmerking dat de toe-
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gangsprijzen voor sommige podiumkosten verhoogd 
kunnen worden, zie ik niet goed waar de omvangrijke 
bedragen vandaan kunnen komen die nodig zijn voor 
een grootscheepse verlaging van de belastingen en so
ciale premies. 
Het rapport van de commissie-Pronk wil hier drie za
ken, die ieder afzonderlijk goed vallen te billijken, 
maar jammer genoeg haaks op elkaar staan . De PvdA 
wil niet worden gestigmatiseerd als de partij die pleit 
voor almaar hogere belasting. Integendeel, men wil 
niet onderdoen voor de regeringspartijen in het stre
ven naar een minder zwaar drukkende overheid. Ten 
tweede erkent de commissie-Pronk dat het bedrijfsle
ven onder de huidige omstandigheden onvoldoende 
arbeidsplaatsen kan creëren en dat dus de loonkosten 
met name voor die categorieën werknemers waar de 
werkloosheid hoog is naar beneden zullen moeten. 
Niet alleen stijgt dan de totale produktie, ook vindt 
substitutie plaats van machines naar mensen. Tenslot
te wil de PvdA niet haar rol verloochenen als tolk van 
het sociale geweten van de Nederlandse samenleving 
en pleit zij dus voor ruimere bestedingsmogelijkheden 
voor de lagere inkomens. Maar, de commissie-Pronk 
verzuimt om serieus aan te geven hoe de zeer omvang
rijke bezuinigingen kunnen worden doorgevoerd die 
vereist zijn voor de gelijktijdige realisatie van de drie 
genoemde doelstellingen. 
Ik zie maar één uitweg uit dit dilemma, en kom dan op 
een punt waar ik mij als democraat ten principale wil 
verzetten tegen de teneur van het rapport. Aan het slot 
van hoofdstuk 11 pleit de commissie-Pronk krachtig 
voor 'consensusvorming' . De commissie signaleert 
daar een 'steeds sterkere positie van marktpartners; 
bedrijfsleven, banken en andere financiële instellin
gen, werknemersorganisaties, organisaties van be
langhebbenden in de quartaire sector, en dergelijke '. 
Zij concludeert: 'als de overheid wil sturen, regelen, 
ordenen of plannen dan kan dat niet zonder deze in
stellingen, niet over hun hoofden heen, doch alleen 
met hen samen. Als zij hun economische gedrag wil 
beïnvloeden dan kan dat steeds minder door hen iets 
op te leggen, doch dan zal zij moeten onderhandelen 
om tot een consensus te komen '. 
Iets verderop blijkt dat de commissie-Pronk voorstelt 
om met deze belangenorganisaties te onderhandelen 
over onderwerpen als economische groei, investerin
gen, werkgelegenheid, overheidsbestedingen, sociale 
uitkeringen, en premie- en belastingdruk. Corpora
tisme, kortom. Als ik een cruciale zin uit de hierboven 
geciteerde passage mag herschrijven, dan zou mijn 
voorkeur uitgaan naar een overheid die niet te veel wil 
sturen, regelen, ordenen of plannen, maar voor zover 
zij stuurt, regelt, ordent of plant dat doet op grond 



van haar democratisch mandaat, en nooit gehinderd 
door een veto van de belangengroepen. Letterlijk op
gevat betekent de conditie 'doch alleen met hen sa
men' een blokkerende macht voor de genoemde belan
gengroepen, en ik kan mij niet voorstellen dat een de
mocratische politieke partij daar werkelijk voorstan
der van is. 
Het principiële argument: belangengroepen zijn niet 
meer dan dat en mogen dus nooit een vetorecht heb
ben ten opzichte van de wetgever, hoort hier voldoen
de te zijn. Dan is het ook nog zo dat corporatisme in de 
economische geschiedenis geen recept blijkt te zijn 
voor de duurzame economische groei waar de com
missie-Pronk eveneens krachtig voor pleit, en dat cor
poratisme logischerwijs leidt tot steeds meer bureau
cratie. Hoe kan de commissie-Pronk tegelijk pleiten 
voor een flexibele economie die zo snel mogelijk kan 
groeien ten behoeve van de werkgelegenheid en de wel
vaart, voor minder bureaucratie en tevens voor een 
corporatistische inrichting van het sociaal-economi
sche beleid? 

Experimenten 
Het corporatistische pleidooi in het rapport is des te 
betreurenswaardiger, omdat een radicale aanval op de 
Haagse overlegcultuur en de bureaucratie mij de enige 
kans lijkt te bieden om toch de drie eerder genoemde 
doelstellingen - lagere uitgaven, lagere belastingen 
en lagere loonkosten - gelijktijdig dichterbij te bren
gen. Zo'n radicale aanval op de bureaucratie wordt 
mogelij k wanneer de PvdA bereid is om veel meer vrij
heid toe te staan voor organisatorische experimenten 
binnen de collectieve sector. Binnen de volksgezond
heid, de woningbouw, het onderwijs en de arbeids
voorziening zijn zeker alternatieve wetten, regelingen 
en organisatievormen denkbaar die het potentieel in 
zich dragen van omvangrijke besparingen. Die ont
dekken wij echter niet door er in abstracto over te 
spreken en zeker niet door advies te vragen aan de So
ciaal Economische Rem. 
Misschien ontdekken wij ze wel door experimenten 
toe te staan, aan te moedigen, en te honoreren. Hier 
volgt een lijst van experimenten waar wij veel van zou
den kunnen leren: 
- Geef een verzekeringsmaatschappij het eigendoms
recht op één of meer ziekenhuizen in een bepaalde re
gio en ontsla de verzekeringsmaatschappij van de ver
plichting om declaraties te accepteren van alle medici 
in Nederland. 
- Geef een paar grote ondernemingen de bevoegd
heid om voor enige jaren de medische zorg van hun 
werknemers op te nemen in de CAO en daarvoor con
tracten aan te gaan met een verzekeringsmaatschap
pij. 
- Verkoop een flink aantal woningwetwoningen aan 
de bewoners met een substantiële korting op de ge
schatte waarde en onderzoek hoe de eigenaar-bewo
ners hun bezit onderhouden. (In het Verenigd Konink
rijk is deze politiek zo succesvol dat ook de Labour
oppositie die niet meer wil terugdraaien!). 
- Biedt een paar slecht verhuurde flatgebouwen op de 
vrije markt te koop aan en bezie wat nieuwe, commer-

ciële eigenaars ondernemen om zulke gebouwen weer 
rendabel te kunnen exploiteren. 
- Privatiseer een economische C.q. bedrijfskundige 
faculteit en een juridische faculteit aan een Rijksuni
versiteit, tegelijk met overheidsgaranties op de lenin
gen die dan noodzakelijk zijn voor het betalen van de 
veel hogere collegegelden. 
- Voer in een provincie een metingssysteem in voor 
de produktiviteit van onderwijzers en maak hun hono
rering daar voor een belangrijk deel van afhankelijk. 
Zonder uitzondering zijn de hierboven in telegramstijl 
aangegeven experimenten al uitgevoerd in andere in
dustrielanden. Dat wil niet zeggen dat Nederland 
slaafs de ervaringen in de Verenigde Staten, het Ver
enigd Koninkrijk of Japan zou moeten immiteren, 
maar wel dat de experimenten in ieder geval niet on
mogelijk of idioot zijn . Als maar een bepaald percen
tage van dergelijke experimenten succesvol blijkt te 
zijn en tot een substantiële kostenbesparing leidt, dan 
ontstaat een perspectief op een heel wat efficiënter col
lectieve sector zonder dat de gemeenschap zich ont
trekt aan haar verantwoordelijkheid. Natuurlijk kle
ven aan alle zes bij wijze van voorbeeld aangestipte 
mogelijkheden voor- en nadelen, en geen enkele eco
noom kan op basis van een abstracte analyse tot een 
definitief oordeel komen. Experimenten zijn noodza
kelijk om te leren of de voordelen dan wel de nadelen 
het zwaarst wegen. Er is geen andere manier om daar 
achter te komen. 
In het laatste rapport van de OESO over Nederland 
werd nog eens opgemerkt hoe langzaam hier de 
sociaal-economische besturing verandert en hoe traag 
de besluitvorming verloopt. Wil de commissie-Pronk 
werkelijk een orgaan als de SER nog meer blokkeren
de macht geven na de beschamende vertoning naar 
aanleiding van de voorstellen van de commissie-Oort? 
Zien Pronk c.s. dan niet dat werklozen, bijstandsmoe
ders, allochtonen, gevangenen, en zoveel andere min
derheden op geen enkele wijze in zo'n orgaan zijn ver
tegenwoordigd? De consensus van de SER is de con
sensus van het establishment. 
De commissie-Pronk eindigt hoofdstuk III met een 
pleidooi voor 'consensus over het geheel van de natio
nale bestedingen '. 'Dat is een maatstajniet alleen voor 
de kwaliteit van de besluitvorming binnen de econo
mische orde, maar ook voor de kwaliteit van die beste
dingen zelf'. Tegelijkertijd bepleit de commissie 
welsprekend onze gezamenlijke verantwoordelijkheid 
voor de outsiders in de maatschappij. Is dat niet een 
fundamentele tegenspraak? 

De sociaal-democratie is tot nog toe niet erg succesvol 
geweest in het ontwikkelen van een visie op het feno
meen bureaucratie. In de economische wetenschap 
heeft de 'public choice'-theorie een aantal belangrijke 
inzichten ontwikkeld, waarop politiek links als ik het 
goed zie nog geen serieuze reactie heeft. De geschiede
nis suggereert dat er een ernstige spanning bestaat tus
sen bureaucratie en vrijheid, en ook al daarom moet 
iedere democratische politieke partij wantrouwig 
staan ten opzichte van bureaucratisering. Ongetwij
feld is een zeer groot deel van het PvdA-kader werk-
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zaam binnen de overheidsbureaucratie, wat het mis
schien extra moeilijk maakt voor politiek links om een 
deugdelijke strategie tegen de bureaucratie te ontwik
kelen. Toch is dat mijns inziens essentieel voor de toe
komst van de sociaal-democratische beweging. Bu
reaucratisering zal ongetwijfeld ook een ernstig pro
bleem zijn in het bedrijfsleven, maar daar werkt nog 
de markt. Als een concurrerend bedrijf in binnen- of 
buitenland toekan met minder stafmedewerkers en 
minder bureaucratische procedures, dan worden 
automatisch hetzij veranderingen hetzij een faillisse
ment afgedwongen . Bedrijven experimenteren dan 

Vervolg van blz. 368 
komen), opvattingen over het compromis en de con
sensusvorming. Sterk ook zijn de gedeelten in het rap
port die handelen over de internationale betrekkin
gen, de internationale ontwikkelingen: de Europese 
markt, ontwikkelingssamenwerking, het milieube
leid, vrede en veiligheid. Nogal indringend wordt inge
gaan op processen - of de gevolgen daarvan - die tot 
een aanzienlijke fragmentatie in onze samenleving en 
in ons samenleven hebben geleid, en die bijvoorbeeld 
ook nieuwe, andere eisen stelt aan onze politieke- en 
rechtsorde. 
Natuurlijk valt er op dit rapport zoals altijd, wel wat 
aan te merken. Zonder ze volstrekt onbevredigend te 
willen noemen, vind ik de beschouwingen over inko
menspolitiek en inkomensvorming niet altijd consis
tent, zijn de stukken over de sociale zekerheid, de 'ver
antwoordelijke overheid' (geen geslaagde term) en de 
verzorgingsstaat weinig vernieuwend. Zo had ik het 
ook wel interessant gevonden om een meer concrete 
aanduiding te krijgen van wat de schrijvers 'links be
zuinigen' noemen, dat - zo lezen we ergens - naar 
zijn omvang niet onder zou hoeven te doen voor rechts 
bezuinigen. Misschien wreekt zich hier het feit dat een 
gedurige oppositie bijna onvermijdelijk het vermogen 
creatief met 'de werkelijkheid' om te springen, aan
tast. 
De vragen waarvoor de PvdA de komende JO à 15 jaar 
wordt gesteld, gelden uiteraard evenzeer voor andere 
politieke stromingen. Welke oriëntatie- en integratie
kaders kan de politiek bieden, c.q. mede mogelijk ma-
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ook continue met veranderingen in de interne organi
satie. De overheidsbureaucratie neemt een wettelijk 
beschermde monopoliepositie in en voelt dus niet de 
absolute noodzaak tot aanpassing die geldt in het con
currerende bedrijfsleven. Daarom moet de wetgever 
nooit het primaat over de belangengroepen uit handen 
geven en voortdurend ruimte scheppen voor zinvolle 
experimenten met andere vormen van organisatie bin
nen de collectieve sector. De wetgever moet perma
nent bedacht zijn op de conserverende tendens binnen 
de bureaucratie. 
Zou dat niet met name een linkse partij sieren? 

ken in een samenleving die is verzakelijkt en geïndivi
dualiseerd, waarbij mensen de neiging hebben om zich 
op te sluiten in veelal vluchtige micro-sociale verban
den, in hun eigen 'kleine Heimat' . Die vragen zijn 
voor onze partij van nog meer gewicht, omdat haar 
maatschappelijke verankering zwakker is en haar po
litieke ambities - terecht - groter zijn. En dat alles 
op een in belang toenemend internationaal toernooi
veld, dat de speelruimte van de nationale staat (en dat 
geldt zeker voor de kleine landen) nog verder inperkt. 
Een slotopmerking. Schuivende panelen is bedoeld 
om richting te geven aan het debat in onze partij. Van
wege zijn kwaliteit is het te hopen dat het werkelijk se
rieus wordt genomen. Daar hebben we ruimschoots de 
tijd voor - tot het voorjaar van 1989 - in het 
perspectief van de opstelling van een nieuw verkie
zingsprogramma. Laten wij die tijd ook nemen. En la
ten we het rapport goed met elkaar bediscussiëren. 
Dat zal moeite kosten, het is geen gemakkelijke stof. 
Wie dit werk echter schuwt, zal blijvend achter het net 
vissen. Ligt in de naamgeving van onze partij niet een 
opdracht besloten? 

Noot 
1. Zie hierover het boeiende artikel van Pim Fortuyn en Siep 

Stuurman, 'Crisis als transformatie: de contouren van 
een nieuwe tijd', in het door deze auteurs geredigeerde 
Socialisten in no nonsense tijd, Nijmegen 1987, blz. 
202-238. 



Een ouderwets rapport 

De voorgeschiedenis is bekend. De 'overwinningsne
derlaag' in 1986 bracht de PvdA-leiding ertoe een dis
cussie te organiseren over de koers van de partij in de 
komende tien à vijftien jaar. De partijtop zelf gaf een 
eerste voorzet door vrijwel in zijn geheel terug te tre
den . Van het leidende trio , fractievoorzitter Tweede 
Kamer, partijvoorzitter en directeur WBS, bleef 
slechts de laatste zitten. Voorts werden, na enig gehar
rewar over het broddelwerk van de commissie-Nete
lenbos, drie commissies ingesteld die zich moesten 
buigen over de toekomst van de partij voor wat betreft 
haar organisatie, haar program en haar politiek-stra
tegische opstelling. De eerste twee commissies, Middel 
en Pronk, zijn van hun rapport inmiddels bevallen. De 
commissie-Kok bleek behoefte te hebben aan een 
bloedtransfusie, waarin inmiddels is voorzien door de 
toevoeging van de grote spin in het web: Joop van den 
Berg, directeur van de WBS. Van de resultaten van de 
commissie-Middel mocht het modale partijlid , zoals 
ondergetekende, slechts genieten door een publikatie 
in De Volkskrant. Het partijbestuur achtte het in zijn 
wijsheid verstandig dit rapport vooralsnog niet te pu
bliceren, omdat het onvoldragen zou zijn. Ik had dat 
graag, en met mij vele anderen, zelf willen beoordelen, 
geïndividualiseerd en geëmancipeerd als we inmiddels 
zijn na een kleine eeuw socialistische strijd. Maar me
neer de zwartkijker, er is toch het rapport van de 
commissie-Pronk? Zeker, en hoe. Tenminste honderd 
dik bedrukte pagina's met tal van ernstige overwegin
gen en uitgebalanceerde analyses over de prangende 
kwesties van onze tijd . 
De commissie-Pronk verdient een tien met een griffel, 
doordat zij in haar rapport een zo prominente plaats 
toekent aan de milieu-problematiek. Deze wordt niet 
zoals te doen gebruikelijk geïsoleerd behandeld, maar 
als een onderdeel van de sociaal-economische ontwik
keling. Deze benaderingswijze leidt er als vanzelf toe 
dat de milieuproblematiek op beleids- en regeringsni
veau opgepakt moet worden binnen het kader van de 
sociaal-economische politiek, opdat een voortduren
de afweging kan plaats vinden tussen zaken als werk
gelegenheid, economische groei en het beheer van het 
milieu . Kortom, de charitas-benadering van het milieu 
voorbij . De commissie maakt ons op indringende wij
ze duidelijk dat het hier een vraagstuk betreft van zijn 
of niet zijn . Indien socialisten er niet voor weten te 
zorgen dat de vele en grote bedreigingen van ons na
tuurlijk milieu worden gekeerd, en wel op zeer korte 
termijn, zal er niet veel overblijven om te regeren. 
Door deze keuze plaatst de commissie-Pronk de mi
Iieuproblematiek precies waar zij hoort: bovenaan op 
de politieke agenda. Velen die schreven, spraken en 
handelden op het terrein van de sociaal-economische 

politiek, waaronder ikzelf, hebben dit probleem lange 
tijd sterk verwaarloosd en waar het door hen al gesig
naleerd werd, gezien als een op zichzelf staand pro
bleem waar óók iets aan moest worden gedaan. Die 
tijd is naar ik hoop nu voorbij . Nederlandse sociaal
democraten zullen niet meer kunnen zeggen: wij heb
ben het niet geweten. De commissie-Pronk heeft hen 
met de neus op de feiten gedrukt. 
Het vervelende nu is dat dit zo ongeveer het enige posi
tieve is dat ik over dit rapport te berde weet te brengen, 
terwijl ik het initiatief zo goed vind en de mensen die in 
de commissie gezeten hebben zo aardig . 

Modernisering 
Het rapport van de commissie-Pronk laat zich lezen 
als een wat mager uitgevallen studie van de WRR. De 
term ouderwets in de titel van dit commentaar heeft 
een tweeledige betekenis: degelijk en oubollig. Het 
rapport biedt ons menig degelijke analyse , maar ont
houdt ons ieder verrassend doorkijkje. Ik heb enige 
tijd in de keuken van de WRR mogen rondlopen en 
dus kunnen zien hoe het daar toe gaat. Er worden daar 
dikwijls ook degelijke analyses gebrouwen, maar er 
komt dan op een gegeven moment de indringende 
vraag bovendrijven: prachtige analyse, maar wat wil
len we daar nu eigenlijk mee? Een moeilijk ogenblik in 
de totstandkoming van ieder rapport. Het gaat er dan 
om, de denkangst, die ingebakken zit in onze cultuur, 
te overwinnen en te komen met nieuwe ideeën. Dat 
moment is kennelijk in de commissie-Pronk nimmer 
aangebroken . Men heeft daar het avontuur van de 
creatieve nieuwe ideeënontwikkeling niet aangedurfd, 
waardoor het rapport ook zo saai is geworden en naar 
ik vrees van weinig betekenis zal blijken voor de nog te 
voeren partijdiscussie. 
Naast sociaal-psychologische redenen zijn voor dit ge
brek aan creativiteit ook redenen aan te voeren die ge
zocht moeten worden in de aanpak van de commissie. 
De commissie heeft gekozen voor een thematische be
nadering. Zij bespreekt achtereenvolgens de ontwik
kelingen op het internationale vlak , de milieu pro ble
matiek, de golf van technologische vernieuwingen en 
tot slot het proces van toenemende individualisering. 
In de daarop v01gende hoofdstukken worden deze the
ma's verder uitgewerkt door de analyse van een aantal 
belangrijke beleidsgebieden als: economische groei en 
structuur, arbeid, inkomen en collectieve voorzienin
gen , cultuurpolitiek, recht en orde en het internationa
le beleid. 
Dit was een hele goede benadering geweest, ware het 
niet dat onze maatschappij en dus ook onze partij een 
diepgaande crisis doormaakt die alle levensterreinen 
raakt. Naast een economische crisis is het een revolutie 
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op technologisch gebied, een diepgaande crisis op cul
tureel en ideologisch terrein en een 'Omwertung aller 
Werte' voor zover het de persoonlijke levenssfeer be
treft. We verkeren enigszins in dezelfde situatie als aan 
het eind van de negentiende en het begin van de twin
tigste eeuw, toen ons land de industriële revolutie 
doormaakte en ook alles op zijn kop werd gezet 1. Het 
is de tijd waarin de fabrieksmatige produktie echt op 
gang kwam. Dat was zo ingrijpend dat de gehele maat
schappelijke organisatie er door werd geraakt. Op ba
sis daarvan evolueerde onze samenleving van een stan
denmaatschappij naar een klassenmaatschappij, 
kwam de socialistische arbeidersbeweging tot was
dom, (partij en moderne vakbeweging), werd de parle
mentaire democratie voltooid door de invoering van 
het algemeen kiesrecht, kon de verzuiling doorbreken 
en werd het moderne kerngezin geformeerd. We ma
ken nu qua intensiteit en reikwijdte iets soortgelijks 
mee en het is dan ook niet verwonderlijk dat met name 
de twee grote cultureel-politieke stromingen van de 
negentiende eeuw, het liberalisme en het socialisme, in 
de problemen verkeren. Zij worden door deze techno
logische revolutie gedwongen hun gedachtengoed 
grondig te herijken en op onderdelen te herzien. Op dit 
punt bevinden beide stromingen zich in een en hetzelf
de schuitje. 
De commissie lijkt in haar rapport zwaar te leunen op 
het gedachtengoed van de socioloog Schuyt; ze heeft 
er zelfs de titel van haar rapport aan ontleend. Toch is 
dit meer schijn dan werkelijkheid. Hàd de commissie 
maar een sociologische analyse gemaakt van de crisis 
waarin we ons bevinden. Sociologen hadden de com
missie kunnen wijzen op het feit dat onze maatschap
pij, zoals die van de andere hoogontwikkelde westerse 
landen, verwikkeld is geraakt in een dikwijls moei
zaam verlopend moderniseringsproces 2 • Het grote 
probleem van onze tijd is: hoe moderniseren wij onze 
samenlevingen zonder daartoe eerst een oorlog te hoe
ven voeren. Als we ons beperken tot de eeuw die achter 
ons ligt kunnen we vaststellen dat de grote modernise
ringen dikwijls gepaard en deels vooraf zijn gegaan 
door oorlog. Oorlog heeft een vernietigende maar ook 
een zuiverende werking. Het Wirtschaftswunder van 
onze oosterburen is niet denkbaar zonder de oorlog; 
of, om het nog wat beklemmender te stellen, de vor
ming van de Europese Gemeenschap is vooraf gegaan 
door twee eerdere pogingen: de veroveringsoorlogen 
van Napoleon en de Blitzkrieg van Hitler. 
We staan thans voor de taak de institutionele vormge
ving van onze samenleving ingrijpend te vernieuwen 
zonder uit te wijken naar draconische maatregelen als 
de boven genoemde. Vernieuwen gaat echter niet van
zelf, het betekent de aantasting van oude posities en de 
formatie van nieuwe posities. Dat vooronderstelt 
machtsstrijd, daar oude posities zeker niet zo maar 
zullen worden opgegeven. Voor dat het machtsvraag
stuk gesteld kan worden, dient men echter wel de glo
bale richting te kennen, waarin de maatschappij zich 
- mede door toedoen van onze partij zal ontwikke
len. Het rapport van de commissie leert ons daar wei
nig over. 

376 

Verhouding staat-maatschappij 
Ondanks de discussie naar aanleiding van het boek 
van Pau/ Ka/ma, 'De ilIussie van de "democratische 
staat'" (1982), blijven de begrippen staat en markt 
toch nog grotendeels zwarte dozen, ook in het rapport 
van de commissie-Pronk. Men komt niet veel verder 
dan een enerzijds-anderzijds redenering. Niet minder 
overheid, maar een andere, effeciëntere en meer klant
gericht werkende overheid. De markt is niet langer 
meer iets verderfelijks en socialisten mogen vanaf he
den ook ondernemen en beleggen. Dat deden ze al, zo
als we onlangs in de kranten konden lezen, maar nu 
mag het ook. Dat is winst, maar levert dit nu ook een 
concept op voor socialisten om zich politiek te ver
staan met staat en markt? Ik denk het niet. 
Hier wreekt zich dat de commissie het vraagstuk van 
de technologische revolutionering van onze maat
schappij niet of nauwelijks betrekt op de verhouding 
staat-maatschappij, wat beperkter gesteld: op de ver
houding staat-markt. Deze technologische revolutie 
zal die verhouding ingrijpend doen wijzigen. We kun
nen constateren dat de markt druk bezig is de techno
logische revolutie te implementeren, zoals we ook 
kunnen vaststellen dat de overheid als organisatie -
zeker op rijksniveau - daar nog maar een aarzelend 
begin mee heeft gemaakt. De technologische revolutie 
beweegt zich thans op het hele brede terrein van de 
dienstverlening, een gebied waarop de overheidsbe
moeienis van oudsher is geconcentreerd . Het particu
liere bedrijfsleven zal de keiharde concurrentie aan
gaan, uiteraard alleen op die gebieden die potentieel 
winstgevend zijn, met die andere belangrijke aanbie
der van diensten: de overheden en de beheerders van 
de zogenaamde verzorgingsarrangementen. Het slag
veld dat de gezondheidszorg thans vormt, is daarvan 
een goed voorbeeld. In dat licht bezien is gebabbel 
over een andere overheid en over de selectieve zegenin
gen van de markt niet toereikend. Als wij een andere 
overheidsdienst willen , zullen we moeten zeggen, 
waarvoor deze dienst moet worden ingezet, wanneer 
we de uitvoering van het beleid willen overlaten aan 
een overheidsdienst en wanneer dat net zo goed of be
ter kan gebeuren door particuliere bedrijven of joint 
ventures3 , en tot slot hoe zich dit alles verhoudt tot de 
gevestigde machten. 
Van die gevestigde machten noem ik er drie: de poli
tiek, de bureaucratie en de vakbonden voor over
heidspersoneel. Ik laat de georganiseerde belangen
groepen die zich met het apparaat verweven hebben nu 
maar even buiten beschouwing. In alle drie de groepen 
vervullen partijgenoten een belangrijke functie . Hoe 
krijgen we die zover dat ze zichzelf gaan veranderen, 
hetgeen in menig geval kan betekenen dat de verande
raars zichzelf in de loop van het proces overbodig ma
ken . Hoe krijgen we de ABVA/ KABO zover dat deze 
bond zich gaat inzetten voor de vernieuwing van de 
overheidsdienst en zijn verlammende centralistische 
strategie van houden wat je hebt opgeeft? Wat hebben 
jonge mensen aan een bond die hen belemmert in te 
stromen, om mee vorm te geven aan de vernieuwing 
van deze institutie bij uitstek . Hoe moet de directeur 
van een overheidsdienst klantgerichter en efficiënter 



gaan werken als hij tegelijkertijd in het voeren van een 
daarop afgestemd personeelsbeleid meer dan gehin
derd wordt door het centralistische systeem van vast
stelling van salarishoogten, functieïndeling en secun
daire arbeidsvoorwaarden? De man of vrouw is nau
welijks in staat zijn personeelsorganisatie te reorgani
seren, gehinderd als hij of zij wordt door het anciëni
teitsbeginsel, laat staan dat hij of zij kan opereren op 
die segmenten van de arbeidsmarkt die het beste per
soneel bieden. 
Een ander voorbeeld. Hoe denken we de komende ja
ren met het belangrijkste schaarse goed in onze maat
schappij om te gaan: het onderwijs. Probleem is daar 
niet zozeer de tegenstelling openbaar- en bijzonder on
derwijs, zoals de commissie nog steeds lijkt te denken, 
maar de mate van toegankelijkheid van de verschillen
de onderwijsvormen . Mede onder invloed van de au
diovisualisering van het onderwijs, op welk gebied de 
produktontwikkeling nu pas echt op gang komt, wordt 
veel onderwijs uitbesteed aan particuliere instellingen. 
Deze zijn er niet voor de vaak, maar om winst te ma
ken. Niets op tegen, maar hoe zit het met de toeganke
lijkheid? Betekent dit nu dat socialisten er in berusten 
dat voor de geavanceerde kennis betaald moet worden 
en dat dit alleen nog maar op te brengen valt indien je 
geld hebt, danwel werk zodat de onderneming of in
stelling het cursusgeld geheel of ten dele fourneert? Of 
moet er toch iets geregeld worden, en hoe dan wel? 
Hoe verhoudt een dergelijke regeling zich tot de ter
reinafbakening van staat en markt? 
Iets soortgelijks geldt voor het proces van toenemende 
individualisering - één van de belangrijkste successen 
op emancipatorisch gebied van socialisten èn libera
len. We schrikken nu een beetje terug voor de conse
quenties die dat heeft voor de samenhang in onze 
maatschappij. De commissie-Pronk volstaat met te 
zeggen dat we de solidariteit vanaf heden zullen moe
ten organiseren, omdat zij niet meer als vanzelf gege
ven is . Maar, zo vraag ik me af, hoe moet dat dan? Ze
ker niet door in navolging van de hooggeleerde vak
bondstheoreticus Piet Vos te stellen 'Aan de verzor
gingsstaat ligt niets moois ten grondslag. Hij is er ge 
woon gekomen. ' Een slag in het gezicht van al die 
socialisten en sociaal bewogen liberalen en christenen 
die zich jarenlang hebben ingezet om dit vangnet te 
boeten. De verzorgingsstaat is aan herziening toe, ze
ker, en als wij het niet doen, doen anderen het wel voor 
ons. Maar voor we die taak aanvangen zullen we voor 
ons zelf vast moeten stellen wat belangrijke socialisti
sche waarden zijn om na te streven in deze tijd . Dat be
tekent herijking van oude waarden en formulering van 
nieuwe. Op basis daarvan kunnen we onze positie be
palen in het moderniseringsproces en zijn we in staat 
de functies van markt en overheid te formuleren èn 
een strategie uit te stippelen om deze functies te ge
bruiken voor door ons na te streven politieke doelen. 

Organisatie van de partijdiscussie 
De mij gegeven beperkte ruimte staat mij niet toe de 
verhouding staat-markt verder uit te diepen. Ik volsta 
aan het slot van mijn commentaar met een enkele op
merking over de te voeren discussie. 

Naar mijn mening kan het rapport van de commissie
Pronk niet het framewerk leveren, waarbinnen deze 
discussie moet worden gevoerd. De commissie geeft 
geen richting aan de discussie. Het rapport ontbeert el
ke conceptualisering van de modernisering in het alge
meen, maar ook op specifieke terreinen. Het is daar
door een oubollig werkstuk geworden dat met gemak 
op arrogante wijze door de VVD en op een wat elegan
tere manier door het CDA kon worden omarmd. We 
bevinden ons hierdoor in het grijze grauwe midden. 
Een sociaal-democratische partij, met een intellectue
le traditie als de onze, onwaardig; Niet dat wij het mid
den aan de andere grote partijen over zouden moeten 
laten, maar dat betekent toch zeker niet dat onze 
ideeën niet uit behoeven te stijgen boven de middel
maat? 
Wat moet er dan wel gebeuren? Het klinkt vervelend, 
maar het partijbestuur zal een nieuwe commissie moe
ten instellen, die op basis van het rapport van de 
commissie-Pronk op alle belangrijke beleidsterreinen 
nieuwe strategische concepties formuleert. Deze con
cepties worden vervolgens gebruikt om het proces van 
modernisering dat op deze terreinen aan de gang is te 
analyseren, en de mogelijke sociaal-democratische 
opties daarin te duiden. Daarbij wordt ook aangege
ven wat de remmende en stuwende krachten zullen 
zijn in het door ons beoogde proces, aldus wordt het 
machtsvraagstuk aan de orde gesteld. Dat doen we on
conventioneel, in het besef dat we op tal van gebieden 
zelf onderdeel zijn van de gevestigde orde. Een derge
lijke aanpak, welke helemaal niet vrij behoeft te zijn 
van enige provocatie, zal een levendige discussie in de 
partij teweeg brengen en, wat zo mogelijk nog belang
rijker is, zal jonge mensen in beweging brengen, om
dat zij zien dat onze partij voor hen mogelijkheden en 
perspectieven biedt om vooruit te komen in dit leven. 
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Eén ding staat 
voor mij vast, de partij heeft op deze manier de jeugd 
zeker niet. 
Tenslotte verdient het aanbeveling deze nieuwe com
missie te bemensen met jonge mensen die nog iets te 
winnen hebben bij een nieuwe politiek. Vernieuwing 
komt nooit uit het machtscentrum, of het nu om een 
partij , een onderneming of een vakbond gaat. Ver
nieuwing komt vrijwel altijd uit het niveau daaronder 
voort, dat er belang bij heeft dat er iets verandert. Fe
fix Rottenberg en consorten in plaats van Pronk, Kok, 
Sint en Van den Berg. Naar ik hoop durft de partijlei
ding dit aan en anders de gewesten en afdelingen wel. 

Noten 
1. Zie voor een uitvoeriger uiteenzetting: Pim. Fortuyn en 

Si ep Stuurman 'Crisis als transformatie; de contouren 
van een nieuwe tijd', in: Socialisten in no-nonsense tijd, 
Nijmegen 1987. 

2. Zie Nieuw Rotterdam: een opdracht voor alle Rotter
dammers. Rapport van de Adviescommissie Sociaal
Economische Vernieuwing Rotterdam, hoofdstuk 1; 
'Van werk stad naar logistiek knooppunt', en hoofdstuk 
5; 'Rotterdam en de technologische revolutie', Rotter
dam, november 1987. 

3. Idem, hoofdstuk 9 'De beste hervormers beginnen bij 
zich zelf' . 
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De moeilijke weg naar milieubehoud 

Het rapport van de commissie-Pronk verdient veel 
waardering voor de principiële betekenis en de grote 
urgentie die aan milieubehoud wordt toegekend. De 
aantasting van het 'natuurlijk kapitaal' dreigt de.eco
nomische basis van toekomstige generaties te onder
graven. 'Wie daarvoor aandacht vraagt predikt geen 
doemdenken maar waarschuwt tegen struisvogelpoli
tiek'. Dat is niet overdreven. De aantasting van natuur 
en milieu doet zich vooral voor in de volgende vor
men: uitputting van schaarse grondstoffen; overbe
lasting en dus uitputting van op zich zelf wel hernieuw
bare bronnen (houtkap, erosie); en verontreiniging 
met schadelijke stoffen (stervende bossen, bedreiging 
van de drinkwater-voorziening, broeikaseffect, aan
tasting van de ozonlaag). Langzamerhand neemt het 
inzicht in de omvang van de schade toe. Voorzover het 
gaat om verlies aan inkomsten en verminderde inves
terings-mogelijkheden in bepaalde sectoren, om hoge
re kosten van bijvoorbeeld gezondheidszorg en 
drinkwater-voorziening, en om vermogens verlies 
(bossen, woningen) kan die schade nog enigszins in 
geld worden uitgedrukt. Recente studies laten zien dat 
alleen al deze financiële schade de voor milieubehoud 
gemaakte kosten aanzienlijk overstijgt. Een verscher
ping van milieubeleid is dus dringend gewenst, al was 
het maar uit welbegrepen economisch belang. 
De commissie stelt terecht vast dat het Nationaal In
komen steeds meer een onbetrouwbare maatstaf voor 
de bereikte welvaart is geworden. Zo wordt volgens de 
huidige conventies zowel een deel van de milieuschade 
(o.a. medische consumptie) als een deel van de uitga
ven aan milieuvoorzieningen (o.a. collectieve zuive
ringsinstallaties) geregistreerd als toename van wel
vaart. Voorts moet milieu-aantasting beschouwd wor
den als intering op produktief en consumptief vermo
gen. Toch wordt dat aspect geheel buiten de nationale 
boekhouding gelaten - deed een bedrijf dat niet dan 
zou het al snel failliet gaan. De zelfstandige betekenis 
van natuur en milieu voor de kwaliteit van het bestaan 
laten we dan nog maar buiten beschouwing. 
De commissie trekt de enig juiste conclusie: economi
sche politiek kan niet meer simpelweg gericht worden 
op een hoger Bruto Nationaal Produkt (BNP) maar 
moet gericht worden op 'verduurzaming van de pro
duktiemogelijkheden, op beschikbaarheid ook in toe
komst van wat thans reeds schaars is en op instand
houding van het nationaal reproduktievermogen. Dat 
is belangrijker dan verhoging van de produktie zelf, en 
wanneer die twee doeleinden met elkaar in strijd ko
men dient voor de eerste te worden gekozen. 

Milieu en economische groei 
Toch blijven in het rapport groei en werkgelegenheid 
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van centraal belang. Op zich is daar veel voor te zeg
gen. Hogere economische groei is gewenst vanwege 
een aantal dringende maatschappelijke problemen; de 
groei van sommige sectoren belast het milieu nauwe
lijks; en milieubehoud kan zelfs profiteren van groei 
in vervuilende sectoren omdat juist daar nieuwe in
vesteringen nodig zijn ter vervanging van oude, vaak 
sterk vervuilende installaties . 
Maar de commissie gaat veel verder . In vele passages 
in het rapport wordt de suggestie gewekt dat groei en 
werkgelegenheidjuist bevorderd kunnen worden door 
milieu-investeringen en een economische politiek die 
oog heeft voor belang van duurzaamheid. De behoefte 
aan behoud van natuur en milieu moet worden omge
zet in een vraag die werkzaam is op de markt. Dat ver
eist 'socialisering van de vraag', en dus een actieve rol 
van de overheid. Zij moet zelf flink investeren in het 
milieu, én milieu-investeringen bij bedrijven afdwin
gen of uitlokken. De noodzakelijke milieu-investerin
gen zijn zeer omvangrijk en kunnen tot een aanzienlij
ke verhoging van produktie en werkgelegenheid leiden 
en 'zouden weleens in aanzienlijke stijging van tradi
tioneel gemeten doch radicaal anders samengestelde 
Nationaal Produkt kunnen resulteren '. 
Hier was de wens de vader van de gedachte. Het is een 
visie op milieubehoud die sterk doet denken aan de 
bestrijding van woningnood, de volksvijand nummer 
één van enkele decennia geleden. De overheid moet er
voor zorgen dat er geïnvesteerd wordt, en zie, het 
draagt nog bij aan economische groei en werkgelegen
heid ook. Het is te mooi om waar te zijn. Om te begin
nen voorzien woningen in een primaire levensbehoef
te, zuiveringsinstallaties zijn slechts een recent nood
zakelijk geworden kwaad dat de welvaart hooguit be
schermt, maar zeker niet verhoogt. Zeker, milieu
investeringen stimuleren produktie en werkgelegen
heid in de 'milieuproduktiesector' en de toeleverende 
sectoren; de daar verdiende inkomens leiden op hun 
beurt tot 'multiplier-effecten'. En voorzover milieu
schade voldoende voorkomen of teruggedrongen 
wordt heeft dat een positief effect op sectoren als de 
landbouw hoewel dit pas op langere termijn merkbaar 
zal zijn . 
Erg omvangrijk is die impuls echter niet, want het gaat 
bepaald niet om investeringsbedragen die op macro
economisch niveau veel gewicht in de schaal leggen. In 
het WRR-rapport 'Ruimte voor Groei' waarop de 
commissie zich beroept, wordt bijvoorbeeld gerekend 
met milieu-investeringen in de orde van 2 miljard per 
jaar (= slechts 2"70 van de totale investeringen in vaste 
activa door overheid en bedrijfsleven). Het is duide
lijk dat bij dergelijke bedragen het macro-economisch 
effect op groei en werkgelegenheid gering is. Maar er 



treden ook negatieve effecten op. Die hangen vooral 
samen met het gestegen kostenniveau in vervuilende 
sectoren dat zijn tol blijft eisen, ook nadat de positieve 
impuls van investeringen op de economie is uitge
werkt. In macro-economische studies (bijvoorbeeld 
van de OECD) heeft men getracht de balans op te ma
ken van het milieubeleid tot nu toe. De effecten van in
vesteringsprogramma's ten behoeve van het milieu 
voor werkgelegenheid en groei zouden per saldo zéér 
gering zijn. Een beetje meer, een beetje minder; het 
hangt maar net af van het gebruikte 'model', het 
bestudeerde land, de mate waarin zuiveringsappara
tuur geïmporteerd moet worden, e.d. 
In het genoemde rapport 'Ruimte voor Groei' wordt 
dit beeld bevestigd, al is men wel iets somberder. Een 
aanzienlijk hogere groei en een 'bevredigend' niveau 
van consumptie en werkgelegenheid zouden bereik
baar zijn (zelfs indien een aantal belangrijke emissies 
in de komende tien jaren drastisch gereduceerd wor
den). De Raad wijst er echter met nadruk op dat ook 
dan nog forse kostenstijgingen in bedrijfstakken als 
de aardolie-industrie, delen van de landbouw en de 
chemie zullen optreden waardoor groeibelemmerin
gen kunnen ontstaan. Wanneer ik daar aan toevoeg 
dat bij een verdere aanscherping van milieu-eisen de 
zuiveringskosten meestal meer dan evenredig zullen 
gaan stijgen, wordt het beeld op langere termijn er niet 
rooskleuriger op. 
Kortom: milieu-investeringen zijn weliswaar nodig 
voor groei op langere termijn, maar per saldo genere
ren ze zelf niet of nauwelijks welvaart en werkgelegen
heid. Het gaat primair om reallocatie: minder produk
tie en werkgelegenheid ten behoeve van consumptie, 
en meer produktie ten behoeve van milieubehoud. 

Milieu-investeringen en milieubehoud 
Milieu-investeringen zijn met name geschikt om scha
de zoveel mogelijk te herstellen, en om schadelijke 
stoffen uit de afval- en emissiestromen te verwijderen 
en voorzover mogelijk ook onschadelijk te maken. 
Men spreekt in dat verband over 'schoonmaaktechno
logie' . Milieubehoud wordt als het ware apart gepro
duceerd m.b. v. specifieke voorzieningen. Per eenheid 
produktie vloeit daar wel een extra beslag op 
grondstoffen/energie, en kapitaal en arbeid uit voort; 
alleen investeringen en energiebesparing, (gescheiden) 
afvalinzameling en hergebruik ontsnappen daar aan. 
Hoewel het vast staat dat een omvangrijk investe
ringsprogramma (riolering, bodemsanering, rookgas
ontzwaveling) dringend noodzakelijk is om nog grote
re schade te voorkomen, zullen milieu-investeringen 
dus maar weinig kunnen bijdragen aan de door de 
commissie terecht gewenste verschuiving in het beleid 
naar meer preventie. 
Dat kan goed geïllustreerd worden aan de hand van 
het genoemde WRR-rapport. Daar wordt uitvoerig 
betoogd dat de emissiereductie zoals men die in de mo
delberekeningen heeft opgenomen niet hoeft te leiden 
tot een betere kwaliteit van het milieu. Leest men de 
toelichting, dan blijkt dat men zich nog erg voorzich
tig heeft uitgedrukt. Ten eerste zijn in het model alleen 
die onderdelen van het milieubeleid verwerkt die in 

1987 concreet waren uitgewerkt. Ten tweede leidt een 
zekere reductie van emissies lang niet altijd tot een 
evenredige afname van de schade; ook kan er sprake 
zijn van het doorschuiven van het probleem van lucht 
naar bodem of omgekeerd. Ten derde zal de te realise
ren groei er wel toe leiden dat een aantal nu al grote mi
lieuproblemen in ernst zal toenemen. En tenslotte dra
gen milieu-investeringen weinig bij aan vermindering 
van uitputting, overbelasting, en problemen voort
vloeiend uit het ruimtegebruik. 
Mijn commentaar tot nu toe maakt een milieu-inves
teringsprogramma voor de PvdA ongetwijfeld minder 
aantrekkelijk. Maar als men milieubehoud niet voor 
het karretje van groei en werkgelegenheid kan span
nen dan wil dat nog niet zeggen dat zo'n programma 
minder urgent zou zijn, integendeel. Wel wordt het 
duidelijk dat milieubehoud niet alleen om een veel 
scherper beleid vraagt, maar vooral om een strategie 
op langere termijn waarin preventie een grotere rol 
kan spelen. Milieubehoud vereist vooral dan extra 
produktie voorzover milieuproblemen niet echt voor
komen zouden kunnen worden. 

De samenstelling van de produktie en het milieu 
Mede daarom is het terecht dat de commissie Pronk 
veel betekenis toekent aan een wijziging in de econo
mische structuur. Maar ze neigt ertoe de betekenis 
daarvan te overschatten. De nationale sectorstructuur 
is sterk geïntegreerd in de wereldeconomie, en vormt 
een min of meer samenhangend geheel waarbij vervui
lende sectoren zijn ingebed in een netwerk van toeleve
ranciers en afnemers. De sectorstructuuris allang niet 
meer een afspiegeling van specifiek Nederlandse con
sumptiepatronen maar hangt ten nauwste samen met 
de ontwikkeling van een typisch westerse levensstijl. 
Wil men nu een meer milieuvriendelijke produktie en 
consumptie stimuleren dan rijst het probleem dat de 
overheid eigenlijk nauwelijks greep heeft op de ont
wikkeling van sectoren en de daarvoor zo relevante 
technologische ontwikkeling - om over beïnvloeding 
van consumptiepatronen nog maar te zwijgen. 
Zeker, de overheid kan wel sommige specifieke econo
mische activiteiten stimuleren en de commissie wijst 
dan op toepassingen van technieken als micro-elektro
nica en telematica, hetgeen zowel voor milieubehoud 
als voor groei van belang is. Inderdaad kan zo'n beleid 
de tendens versterken tot een zekere ontkoppeling van 
economische groei en het gebruik van bepaalde 
grondstoffen en energie; zo'n tendens tekent zich in 
hoogontwikkelde economieën al langere tijd af. Tot 
nu toe overheersen procesinnovaties. Terecht stelt de 
commissie dat economische groei gebaat zou zijn bij 
meer produkt innovaties die in nieuwe of onvervulde 
behoeften kunnen voorzien. Als het gaat om milieube
houd moet men zich echter realiseren dat langs deze 
weg eigenlijk alleen het aandeel van vervuilende secto
ren in het BNP terug gedrongen kan worden en niet 
het absolute niveau van milieu-aantasting. Integen
deel: hoe groter de groei-impuls dankzij proces- en 
produktinnovatie uitpakt, des te meer functioneren ze 
als 'trekpaard' en groeien meer traditionele sectoren 
mee (de commissie wijst daar zelf ook op). Nieuwe 
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produkten en diensten kunnen alleen dan bijdragen 
tot terugdringing van milieu-aantasting indien zij een 
alternatief bieden voor vervuilende prod ukten (vgl . de 
digitale thermometer). De impuls voor economische 
groei is dan echter geringer omdat bestaande produk
tie en werkgelegenheid verdrongen worden. 
De beste mogelijkheden voor sector beleid zijn te vin
den op terreinen waar de overheid zelf veel gewicht in 
de schaal legt (zoals vervoer; energievoorziening; 
landbouw; afvalinzameling en -verwerking). Dat is op 
zich van groot belang, want de eerste drie van deze sec
toren dragen in zeer sterke mate bij aan milieuproble
men en de laatste kan een wezenlijke bijdrage leveren 
aan oplossingen. De commissie-Pronk noemt echter 
alleen voorbeelden in de sfeer van de energievoorzie
ning. Zou zij het vervoer als voorbeeld hebben geno
men dan was de commissie gestoten op een sector die 
structureel (en ideologisch) in de huidige produktie- en 
levenswijze diep verankerd is. Kan beleid op dergelij
ke terreinen nu ook wezenlijk bijdragen aan groei en 
werkgelegenheid? Dat is niet erg waarschijnlijk omdat 
het alweer hoofdzakelijk om reallocatie zal gaan: min
der van het één, meer van het ander. Alleen hergebruik 
en vooral energiebesparing zal (beperkte) macro-eco
nomisch gunstige effecten kunnen hebben. 

Innovatie en milieubehoud 
De harde kern van de milieuproblematiek hangt sa
men met de meer traditionele sectoren die, zoals ge
zegd, minimaal een blijvend grote omvang zullen heb
ben. Maar milieu-investeringen, hoe nodig ook, zullen 
niet voldoende effect kunnen hebben om de duur
zaamheid waar de commissie Pronk over spreekt te 
realiseren. Wat dan? 
De commissie stelt dat 'het gaat om de samenstelling 
van de produktie, en niet om het niveau'. De heersen
de produktietechnieken en de gebruikte materialen 
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heeft ze helaas over het hoofd gezien, hoewel juist 
daardoor ' externe effecten' worden veroorzaakt en 
het beslag op grondstoffen en energie onnodig hoog 
is. Een op preventie gericht milieubeleid zou daarom 
juist gericht moeten zijn op proces- en produktinnova
tie in traditionele sectoren gericht op een efficiënter 
grondstof- en energiegebruik, het gebruik van minder 
schadelijke stoffen, een andere vormgeving van pro
dukten (gericht op duurzaamheid, repareerbaarheid 
en hergebruik), etc. Men slaat op die manier meerdere 
milieu-vliegen in één klap . Uit onderzoek in Europa en 
de VS is bovendien gebleken dat zo de kosten van mi
lieubeheer in bedrijven belangrijk verminderd kunnen 
worden. De commissie pleit wel voor een 'positief 
flankerend beleid, en spreekt dan onder meer over se
lectieve steun aan 'milieu verbeterende en milieubespa
rende technieken '. Maar dat wordt nauwelijks uitge
werkt. 

We moeten tot de conclusie komen dat de commissie
Pronk veel te optimistisch is geweest. Het oplossen 
van het milieuprobleem is ingewikkelder dan het 
oplossen van de woningnood. Een milieuvriendelijke 
produktiestructuur is een zaak van zeer lange adem, 
en een daarop gericht beleid kan helaas niet 'verkocht 
worden' met beweringen als zou dat zoveel werkgele
genheid en groei opleveren. Bij milieu-aantasting gaat 
het om een aspect dat verweven is met vele vormen van 
produktie en consumptie. Dat aspect moet een veel 
groter gewicht krijgen. Dat zal echter onvermijdelijk 
gevestigde belangen aantasten, ook belangen waar
door de sociaal-democratie in het verleden is opgeko
men. Reallocatie die door de markt wordt afgedwon
gen doet pijn, maar na verloop van tijd leert men daar
in te berusten. Reallocatie door politieke interventie 
stuit echter al gauw op georganiseerd verzet. De PvdA 
staat nog voor een zware opgave. 



Het Europees Monetair Stelsel 

Eén van de grote taken die de landen van de Europese 
Gemeenschap zich hebben gesteld is te komen tot ver
regaande samenwerking op monetair gebied en uitein
delijk een monetaire zone van stabiliteit in Europa. 
Dit beleid is ondergebracht in het Europees Monetair 
Stelsel. 
De ontwikkeling van het EMS naar een volwaardig 
stelsel verloopt niet zonder slag of stoot en met name 
de gebeurtenissen van januari 1987 (zie verderop) heb
ben duidelijk zichtbaar gemaakt dat er nog veel te ver
beteren valt. Van veel kanten kwam er na de januari
crisis kritiek op het functioneren van het EMS. Euro
pees Commissaris De/ors deed voorstellen, evenals het 
Europees Parlement. In ons land pleitten onder ande
ren de Nederlandse Bank en de SER voor maatregelen 
om herhaling van de gebeurtenissen van januari te 
voorkomen. 
Een gevolg van dit alles is geweest dat de ministers van 
Financiën van de twaalf EG-landen jongstleden sep
tember in het Deense Nyborg nieuwe afspraken heb
ben gemaakt om binnen het EMS op te kunnen treden 
tegen wisselkoersschommelingen. De genomen maat
regelen zijn evenwel kleine stapjes en er blijven nog 
veel problemen onopgelost. 
Het grootste probleem is het structurele verschil in op
vatting tussen aanhangers van de economische en van 
de monetaire benadering. Grofweg komt het verschil 
er op neer dat de landen met een zeer sterke munteen
heid (vooral de Bondsrepubliek en Nederland) stellen 
dat eerst een verregaande economische convergentie 
tussen de twaalf landen moet zijn opgetreden voor er 
monetaire bevoegdheden aan een centrale instantie 
kunnen worden overgedragen. Andere landen, het 
Europees Parlement en de Europese Commissie vin
den dat monetaire en economische convergentie ge
lijktijdig kunnen voortgaan. 
In dit artikel wordt ingegaan op de totstandkoming en 
het functioneren van het EMS. Verder wordt aan
dacht besteed aan de actuele stand van zaken en wor
den aanbevelingen gedaan. 

De voorgeschiedenis van het EMS 
Monetaire coördinatie tussen Europese landen bestaat 
al heel lang. Reeds in 1950 werd de Europese Betalings 
Unie opgericht om regulerend op te treden bij mone
taire fricties. Hiertoe werd de 'Reken Eenheid' in
gesteld, die net als de dollar toen, werd uitgedrukt in 
goud. 
Het Verdrag van Rome, het fundament van de EG, is 
op monetair gebied zeer beperkt. Het bevat slechts een 
beperkte coördinatie van monetair- en wisselkoersbe
leid, via een adviserend lichaam: het Comité van Pre
sidenten van de Centrale Bimken; hiernaast fungeert 

het eveneens raadgevende Monetair Comité. In die 
tijd bestond er weinig behoefte aan veel centrale mo
netaire bevoegdheden, omdat er grote monetaire sta
biliteit bestond. De vaste wisselkoersen uit de overeen
komst van Bretton Woods stonden niet onder druk en 
betekenden in feite een monetaire unie. 
Aan het eind van de jaren zestig verminderde echter de 
stabiliteit en groeide de noodzaak voor meer monetai
re samenwerking. Op Europees niveau werd tijdens de 
topontmoeting in Den Haag in december 1969 af
gesproken in het komende decennium de Economi
sche en Monetaire Unie (EMU) op te richten . Onder 
leiding van de Luxemburgse premier Werner werd dit 
plan geconcretiseerd tot een gemeenschappelijk wis
selkoersstelsel, de 'Slang', waarbij elke valuta zich 
binnen een bandbreedte van 2,5 procent van een 'spil
koers' mocht bewegen. Grafisch zag dit systeem er uit 
als een 'slang in een tunnel'. 
In 1973 werd het Europese Fonds voor Monetaire Sa
menwerking (EFMS) opgericht om de Slang te behe
ren. Het concretiseren en operationaliseren van de 
monetaire samenwerking in de Slang en het EFMS 
hadden echter te lang geduurd. Het economische tij 
keerde en daarmee keerden ook de kansen voor het 
prille EFMS om de Europese valuta' s stabiel te kun
nen houden ten opzichte van elkaar. Hoe kon dit ge
beuren? In de eerste plaats is hierbij van belang dat in 
augustus 1971 de Verenigde Staten besloten een einde 
te maken aan de vaste omwisselbaarheid van 35 dollar 
in een troy ounce (31,1 gram) goud, omdat jarenlange, 
omvangrijke betalingsbalanstekorten de Verenigde 
Staten noodzaakten maatregelen te treffen . Dit deed 
in de monetaire wereld het vertrouwen in de dollar als 
sleutelvaluta afnemen. Nog enige tijd bleven de wissel
koersen uitgedrukt in dollars, waardoor een dol
lar standaard in de plaats was gekomen van de goud
standaard. 
In 1973 hadden de voornaamste landen door steun
aankopen zulke grote dollarvoorraden gekregen dat 
een vaste dollarkoers niet was te handhaven. Hiermee 
kwam een einde aan het Bretton Woods stelsel. In de 
tweede plaats versterkten de energiecrisis en de econo
mische recessie die er op volgde de verschillen tussen 
de Europese landen onderling. 
De gevolgen voor de Slang waren rampzalig. In 1972 
waren Groot Brittannië en Ierland al uitgetreden, Ita
lië volgde in 1973 en Frankrijk eerst tijdelijk in 1974 en 
definitief in 1976. 

De opriChting van het EMS 
De zwevende wisselkoersen die na het uiteenvallen \lan 
het Bretton Woods-systeem bestonden, brachten niet 
wat velen ervan verwachtten. Elk land zou zijn eigen 
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e~onomische politiek kunnen voeren en de vrije 
marktkrachten van vraag en aanbod zouden automa
tisch herschikking van de buitenlandse rekening van 
het land mogelijk maken. In de praktijk werkte dit 
niet; kapitaalstromen werden steeds minder de tegen
hangers van de goederenbeweging en het sterk groei
ende speculatieve kapitaal veroorzaakte koersbewe
gingen die weinig te maken hadden met de economi
sche werkelijkheid, een fenomeen dat de inflatie heeft 
gestimuleerd en de groei heeft geremd. 1 

Eén en ander deed in Europa de roep om meer mone
taire samenwerking aanwakkeren en na anderhalf jaar 
voorbereiding ging op 12 mei 1979 het EMS van start. 
Het doel van het EMS is een nauwere monetaire sa
menwerking tot stand te brengen die moet leiden tot 
een monetaire zone van stabiliteit in Europa. In deze 
brede doelstelling zijn een drietal componenten te on
derscheiden. Ten eerste heeft het EMS ten doel: grote
re wisselkoersstabiliteit in de Gemeenschap. Vervol
gens maakt het EMS deel uit van een bredere strategie 
van economische doeleinden binnen de EG, de zgn. in
terne stabiliteit. Tenslotte is de bedoeling dat het stel
sel een stabiliserend effect heeft op de internationale 
economische en monetaire betrekkingen, de externe 
stabiliteit. 
Het EMS sluit aan bij het systeem van de Slang en de 
eerste opzet van het EFMS, maar het is beperkter: de 
oprichting van de EMU is naar de achtergrond gescho-
ven. 
Centraal binnen de opzet van het EMS staat de Ecu, de 
nieuwe Europese Rekeneenheid. De Ecu is een zoge
naamde mandvaluta waarin afgesproken hoeveelhe
den van een aantal nationale valuta's liggen. De dag
waarde van een Ecu in een andere valuta wordt verkre
gen door de in de mand liggende hoeveelheden van el
ke valuta te vermenigvuldigen met de dagkoers van de
ze valuta en ze vervolgens op te tellen. De huidige 
koers van één Ecu in de gulden uitgedrukt bedraagt 
ongeveer f 2,30. 
De Ecu wordt gebruikt als: 

Eenheid voor de bepaling van de spilkoersen van 
het wisselkoersmechanisme; een systeem dat veel 
op de Slang lijkt. 
Referentie-eenheid voor de afwijkingsindicator 
van het wisselkoersmechanisme. 
Eenheid voor de interventies die door de centrale 
banken van het EMS zo nodig worden gepleegd. 
Reserve-eenheid en verrekenmiddel tussen de cen
trale banken. 
Verrekenvaluta voor transacties met landen buiten 
het EMS. 
Particulier betaalmiddel; meer en meer wordt de 
Ecu op de particuliere markt gebruikt voor het op
maken van facturen en voor betalingen. De restric
ties hierop zijn minder geworden. 

Het EMS en de dollar 
De dollar is de belangrijkste valuta in de wereld. Dat 
was hij tijdens het stelsel van Bretton Woods en dat is 
hij nog, maar er is veel veranderd; het loslaten van de 
vaste wisselkoersen is niet de enige verandering; de 
binnenlandse omstandigheden in de VS zijn gewij-
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zigd. De VS waren het rijkste schuldeisersland ter we
reld. In 1981 hadden de buitenlandse bezittingen een 
waarde van 141 miljard dollar; in 1986 bedroegen de 
schulden aan het buitenland 264 miljard dollar en in 
1990 loopt dit waarschijnlijk op tot 700 miljard dol
lar. 2 

De koers van de dollar wordt in sterke mate bepaald 
door het monetaire beleid van de VS; dit beleid heeft 
zich altijd sterk op het binnenland gericht: de beheer
sing van de geldhoeveelheid heeft hierbij prioriteit en 
de implicaties van deze politiek op de wisselkoers wor
den op de koop toe genomen. De voortdurende tekor
ten op de handelsbalans van de VS zetten de dollar on
der druk en dit leidt tot een opwaartse druk op de har
de valuta's binnen het EMS, de mark en de gulden. 
Het gevolg is spanningen binnen het EMS. 
De waarde van de dollar is een belangrijk agendapunt 
van allerlei topontmoetingen tussen de leiders van de 
belangrijkste geïndustrialiseerde landen. Eind februai 
1985 stond de dollar op een absoluut hoogtepunt; 1 
dollar was toen f 3,93 waard . De problemen die hier
mee gepaard gingen , waren reden voor een 'top vijf' 
ontmoeting in New York. In het Plaza Hotel werd 
door de VS, Japan, Groot-Brittannië, Frankrijk en de 
BRD een revolutionair akkoord gesloten. De vijf 
besloten tot een gecoördineerd beleid ten aanzien van 
de dollarkoers . Dit beleid werd gebaseerd op twee pij
lers . Ten eerste inspanning om het economisch beleid 
op elkaar af te stemmen en ten tweede de afspraak om 
de Centrale Banken gezamenlijk te laten interveniëren 
om de dollarkoers omlaag te krijgen. Het laatste ge
beurde en interventies werden gepleegd met een totale 
waarde van ongeveer elf miljard dollar; (mede) hier
door daalde de dollarkoers. Betere afstemming van 
het economisch beleid tussen de landen gebeurde niet. 
Een recente topontmoeting van groot monetair belang 
vond plaats in februari van dit jaar in Parijs. Ditmaal 
mochten ook Canada en Italië meedoen. De 'groep 
van zeven' sprak in het Louvre-akkoord af te streven 
naar stabilisatie van de wisselkoersen rond het niveau 
van februari 1987. 
De waarde van de topontmoetingen lijkt betrekkelijk . 
Het Plaza-akkoord beantwoordde aan de korte ter
mijn doelstelling, maar werd niet gevolgd door ander 
beleid. Over het Louvre-akkoord stelt de OESO in de 
Economic Outlook van juni (3) dat het tijd wordt voor 
beleidsaanpassingen, omdat onevenwichtigheden op 
de betalingsbalansen niet kunnen worden rechtgetrok
ken door te manoeuvreren met wisselkoersen; zonder 
beleidsaanpassingen zal het Louvre-akkoord geen 
stand kunnen houden. 
Het is duidelijk dat de Europese landen nogal wat na
delen ondervinden van de instabiliteit van de dollar; 
het EMS is de instantie die ervoor zorg zou kunnen 
dragen dat Europa gezamenlijk een tegenwicht kan 
bieden tegen de dollar. 
Europa kan zich als financieel blok veel onafhankelij
ker van de dollar opstellen dan de individuele Europe
se landen. Zelfs het monetair sterkste land, de Bonds
republiek, is niet in staat het alleen op te nemen tegen 
de schommelingen van de dollarkoers . Voor Europa 
als geheel ligt dit anders. Het Europa van de twaalf is 



als financieel blok groter dan de VS en aangezien 85 
procent van de handel van EG-landen zich binnen de 
Gemeenschap afspeelt, heeft de EG de potentie zich te 
ontwikkelen tot een monetair autonoom blok, met de 
Ecu naast de dollar en yen als grote internationale va
luta. Dan zouden ook de verhoudingen veranderen 
binnen het IMF, waar de VS en de dollar dominant 
zijn. Met een monetair autonoom Europa zou het 
EMF als een regionaal IMF kunnen gaan functione
ren . 

Het EMS nu 
Is het EMS tot nu toe een succes te noemen? Ontegen
zeglijk heeft het EMS bijgedragen tot meer stabiele 
wisselkoersen, maar grote stappen op weg naar een 
monetaire en economische integratie zijn nog niet ge
zet. De tweede institutionele fase van het EMS die in 
1981 zou ingaan, is niet gerealiseerd. Er werd geen 
overeenstemming gevonden over verdergaande mone
taire integratie en de overdracht van monetaire be
voegdheden aan het EFMS, het embryo van een Euro
pese centrale bank. 
Aan het mislukken van de instelling van een institutio
nele fase liggen een aantal factoren ten grondslag. Het 
overdragen van bevoegdheden aan een Centrale Bank 
is voor regeringen en hun nationale banken geen een
voudige zaak . De minister van financiën verliest een 
deel van zijn zeggenschap over 's lands financiën en de 
nationale bank krijgt minder greep op de nationale va
luta . De Bondsrepubliek en Nederland zijn de landen 
die het hier het moeilijkst mee hebben. . 
De ontwikkelingen binnen het EMS staan niet stil. Re
gelmatig worden nieuwe voorstellen gelanceerd en 
soms worden er ook veranderingen doorgevoerd. Zeer 
actief is de voorzitter van de Europese Commissie J ac
ques Delors; in oktober 1985 deed hij het voorstel om 
de constructie af te schaffen waarbij landen wel lid 
zijn van de EG maar niet volwaardig meedoen in het 
EMS. Hiertoe stelde Delors voor artikel 107 van het 
Verdrag van Rome te veranderen. Het artikel (lid 1) 
luidt nu: 'Iedere Lid-Staat behandelt zijn wissel
koerspolitiek als een aangelegenheid van gemeen
schappelijk belang.' Delors wil dit artikel uitbreiden 
met de zin: 'Alle Lid-Staten werken samen in het 
EMS. ' 
Het aannemen van een dergelijke wijziging zou Groot
Brittannië verplichten volwaardig EMS-lid te worden. 
Groot-Brittannië speelt een aparte rol in monetair 
Europa. Het Britse pond bepaalt voor ongeveer 150/0 
de waarde van de Ecu, maar Engeland neemt niet deel 
aan een belangrijk onderdeel van het EMS, het inter
ventiemechanisme. Het gevolg is dat het pond een ne
gatieve invloed heeft op de stabiliteit en dus de aan
trekkingskracht van de Ecu. Volwaardig deelnemen 
van Groot-Brittannië is een noodzakelijke voorwaar
de voor vergaande Europese monetaire samenwer
king. Wanneer Groot-Brittannië zal toetreden tot het 
EMS is nog steeds onzeker . Premier Thatcher had de 
indruk gewekt na de verkiezingen van afgelopen juni 
te zullen toetreden, maar concrete uitspraken blijven 
uit. De Engelse socialisten waren in het verleden tegen 
deelname in het EMS, maar in oktober 19844 verklaar-

den partijleider Kinnock en de schaduwminister van 
financiën Hattersley dat Labour niet langer tegen En
ge lands volledig lidmaatschap van het EMS is, 'mits 
toetreding niet leidt tot een aanslag op het pond, het 
rentepeil of de economie in het algemeen.' 
De kritiek die er op diverse landen is geuit wegens het 
bestaan van restricties op het kapitaalverkeer zijn niet 
zonder uitwerking gebleven. Zo bepaalde de Franse 
regering in november 19865 dat Franse banken voort
aan francs mogen gaan lenen aan niet-Fransen; Fran
sen mogen voortaan onbeperkt gebruik maken van 
kredietkaarten in het buitenland. Een bepaling die nog 
steeds van kracht blijft is echter dat in Frankrijk ge
vestigde bedrijven geen buitenlandse valutadeposito's 
mogen aanhouden in het buitenland. 
Italië maakte in mei 19876 een einde aan de verplich
ting om bij aankoop van buitenlandse waardepapie
ren vijftien procent van de waarde bij een bank te stor
ten . Italiaans kapitaal kan nu vrijer naar het buiten
land stromen. In de jaren van sterke waardeverminde
ring van de lire vreesden de autoriteiten een enorme 
kapitaalvlucht, maar de geleidelijke stabilisering van 
de waarde van de lire deed deze angst verminderen. 
Ook de Bondsrepubliek Duitsland heeft een belangrij
ke restrictie opgeheven en wel het verbod op het parti
culier gebruik van de Ecu; ook Duitsers mogen nu spa
ren, schulden aangaan en transacties afsluiten in 
Ecu's . 
Een duidelijk illustratie van het feit dat het EMS nog 
lang niet volwassen is, wordt gegeven door de gebeur
tenissen van afgelopen januari. Nadat er in 1986 reeds 
twee spilkoersaanpassingen waren geweest stonden de 
koersen begin januari andermaal onder hevige druk, 
de franc in neerwaartse en de mark en gulden in op
waartse richting. Omvangrijke speculatieve kapitaal
bewegingen noodzaakten tot grote interventies op de 
valutamarkt. Andere maatregelen bleven uit en uitein
delijk restte niets anders dan de derde herschikking 
binnen twaalf maanden. Velen geloven dat deze laat
ste koersaanpassing te voorkomen was geweest via 
snelle interventies en tijdige correctie van rente
verschillen . 
Delors heeft naar aanleiding van deze gebeurtenissen 
in april nieuwe voorstellen gedaan voor een sterker 
EMS. Hij wijst er op dat de toegenomen en nog toene
mende kapitaalmobiliteit het nodig maken steeds aler
ter te reageren als bepaalde valuta's onder druk ko
men. Delors pleit voor de instelling van een permanent 
crisismechanisme. In de oorspronkelijk opzet van het 
EMS was bedoeld dat wisselkoersschommelingen tot 
bijstandsinterventies zouden leiden wanneer de grens
koers (2,25 procent van de spilkoers af) werd bereikt. 
De praktijk is evenwel geworden dat de interventies al 
binnen de grenzen worden gepleegd. Het stelsel bevat 
nu geen voorzieningen voor dergelijke intra-margina
le interventies, niet voor het doen van een beroep op de 
Ecu-fondsen, niet voor het gebruik van gemeen
schapsvaluta en ook niet voor toegang tot financiering 
op zeer korte termijn . Deze interventies vinden dan 
ook dikwijls in dollars plaats . 
Op 1 juli j.l. werd de Europese Akte van kracht, de 
eerste grote wijziging op het Verdrag van Rome. De 
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Akte voorziet in de voltooiïng van de interne EG
markt in 1992, waarbij inbegrepen een versterking van 
het EMS.7 In de Akte wordt het EMS inderdaad ge
noemd, in artikel 102 A: 
'Ten einde de voor de verdere ontwikkeling van de Ge
meenschap noodzakelijke convergentie van het eco
nomisch en monetair beleid te waarborgen, werken de 
Lid-Staten samen overeenkomstig de doelstellingen 
van artikel 104. Met inachtneming van de bestaande 
bevoegdheden houden zij daarbij rekening met de er
varingen die bij de samenwerking in het kader van het 
Europees Monetair Stelsel (EMS) en bij de ontwikke
ling van de Ecu zijn opgedaan.'8. 
De versterking van het EMS staat hier niet erg duide
lijk verwoord, de problemen worden vooruitgescho
ven in de tijd . Ook hier blijkt duidelijk waar de proble
matiek zit. Een sterk EMF is nog niet haalbaar en 
vooral voor de Bondsrepubliek veel te concreet. De 
angst voor inflatie zit er bij de Duitsers (en dus ook bij 
een aantal Nederlanders) zo sterk in, dat men weigert 
monetaire bevoegdheden uit handen te geven en voor
al aandringt op verdergaande economische conver
gentie. 
De EMU die nu via de Akte in het Verdrag van Rome 
is vastgelegd is een duidelijke afzwakking van de mid
dellange termijn doelstelling van de Europese Com
missie (Delors) en het gevaar is niet denkbeeldig dat de 
EMU remmend gaat werken in de ontwikkeling naar 
een krachtig EMF. 

Het EMS en Nederland 
Eén van de hoofdrolspelers in de Nederlandse bijdra
ge aan het EMS is minister van Financiën Ruding. Hij 
streeft naar volledige economische en monetaire inte
gratie van de EG-Lid-Staten, maar stelt dat hiervoor 
op een aantal terreinen nog veel moet verbeteren. 9 De 
Lid-Staten moeten hun beleid beter op elkaar afstem
men (economische convergentie) en allerlei beperkin
gen op het onderlinge kapitaalverkeer moeten ver
dwijnen. Groot-Brittannië moet deelnemen in het 
EMS en dat geldt ook voor Griekenland, Spanje en 
Portugal, wanneer zij hun inflatie op een aanvaard
baar peil hebben gebracht. Als op deze terreinen vol
doende succes is bereikt, dan kunnen de EMS-valuta's 
aan elkaar worden geklonken door de bandbreedte ge
leidelijk naar nul terug te brengen. Dan kan de institu
tionele fase van de monetaire integratie ingaan. Als 
laatste stap kan de Ecu als gemeenschappelijke munt 
worden ingevoerd. Het moge duidelijk zijn dat de mi
nister niet staat te trappelen om snel enige zeggen
schap af te dragen aan één of andere centrale monetai
re instelling; hij ziet vergaande economische conver
gentie als voorwaarde hiervoor. 
In de begroting voor 1988 10 geeft de minister aan waar 
zijn prioriteiten liggen: onvoldoende beleidsconver
gentie veroorzaakte de januari-crisis en 'In het bijzon
der blijft een verder terugdringen van de begrotingste
korten in een aantal Lid-Staten geboden .' Verder pleit 
de minister opnieuw voor volledige liberalisatie van 
het kapitaalverkeer. 
Een belangrijke rol speelt ook De Nederlandse Bank. 
Ook Duisenberg wil voorlopig geen bevoegdheden uit 
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handen geven . 11 Economische convergentie, vooral 
waar het sanering van de overheidsuitgaven betreft, is 
een noodzakelijke voorwaarde. 
De SER-commissie Internationale Sociaal-Economi
sche Aangelegenheden pleit 12 voor versterking van het 
EMS, daar het Nederlandse bedrijfsleven thans nade
len ondervindt van wisselkoersfluctuaties en beper
kingen in het kapitaalverkeer. Alle EG-valuta's moe
ten in het EMS, de restricties in het kapitaalverkeer 
moeten worden opgeheven en de economische conver
gentie zal verder moeten gaan dan nu het geval is. 
Hiernaast moet worden begonnen aan de opstelling 
van een statuut voor een Europese Centrale Bank; de 
Ecu zal moeten uitgroeien tot Europese munt. 
De belangstelling van de Nederlandse spaarder voor 
de Ecu heeft zich na een bemoedigend begin in 1986 
niet doorgezet. Dit heeft twee oorzaken. Door de reva
luaties van de gulden is de guldenswaarde van de Ecu
rekeningen gedaald en de hogere rente die op Ecu
tegoeden wordt gegeven weegt hier niet tegen op. Voor 
spaarders is koersstabiliteit en toetreding van Groot
Brittannië dus erg belangrijk. 

De rol van bet Europees Parlement 
Het Europees Parlement beijvert zich al jaren voor 
een sterk EMS. Op 2 februari 1986 heeft het EP het 
rapport-Bonaccini l3 aangenomen waarin vele voor
stellen staan om het EMS en de rol van de Ecu te ver
sterken. Enkele belangrijke punten uit dit rapport 
zijn: 
- De grote bijdrage die een krachtig EMS kan leveren 
' .. . met het oog op de versterking van de monetaire 
stabiliteit in de Gemeenschap en in de wereld, ter ver
krijging van een grotere onafhankelijkheid van de dol
lar van de VS, alsmede ter consolidatie en volledige 
realisatie van de interne markt, de totstandkoming 
van een technologische gemeenschap en de voltooiïng 
van de andere communautaire beleidsvormen . ' 14 

- Het Parlement dringt aan op de institutionele fase , 
de juridische verankering van het EMS. 
- Het EFMS moet worden versterkt om het interven
tie-mechanisme te verbeteren . Hiertoe is nodig de de
finitieve en daadwerkelijke overdracht van een be
paald percentage van de nationale goud- en dollarre
serves van de Centrale Banken aan het EFMS. 
- Bestaande belemmeringen in het kapitaal- en valu
taverkeer dienen te verdwijnen. 
- De bijzondere positie van Groot-Brittannië en Ita
lië in het EMS moet worden opgeheven. 
- De Ecu moet de status van echte valuta krijgen en 
het gebruik van de Ecu moet worden bevorderd; lenin
gen aan ontwikkelingslanden, commerciële transac
ties zoals energie- en grondstoffenleveringen kunnen 
in Ecu's worden uitgevoerd. 
Na de januari-crisis heeft het EP in de geest van het 
rapport-Bonaccini aangedrongen op maatregelen die 
het EMS zodanig moeten versterken dat dergelijke cri
ses voorkomen kunnen worden . I S 

In het kader van de Europese Akte zijn in het Euro
pees Parlement voorstellen gedaan om snel te komen 
tot een Centrale Europese Bank . Deze voorstellen zijn 
vooral afkomstig van parlementariërs uit Italië, Span-



je en Frankrijk en zijn er op gericht de monetaire hege
monie van de Bondsrepubliek te doorbreken. Het is 
voorstelbaar dat men met dit soort plannen komt: de 
conservatieve houding die de Duitsers al jaren hebben 
wekt steeds meer wrevel. Toch is het indienen van deze 
voorstellen niet verstandig, ze slaan door en werken 
zelfs averechts: de consequenties van een Centrale 
Bank in Europa ten aanzien van monetair beleid, geld
uitgifte, verhouding met de nationale centrale banken 
zijn gigantisch. Europa is hier nog lang niet aan toe. 
Het Europees Parlement heeft weliswaar weinig con
crete bevoegdheden, maar kan wel een vinger aan de 
pols houden en bij de Commissie en vooral bij de Raad 
van ministers er telkens weer op aandringen stappen te 
nemen die het EMS versterken. 

De toekomst 
Over de uiteindelijke vorm van monetaire samenwer
king tussen de EG-landen wordt duidelijk verschillend 
gedacht. Een mogelijkheid is een Centrale Europese 
Bank met alle monetaire macht en met filialen in de 
deelnemende landen. Een ander model lijkt meer op 
de Amerikaanse situatie: onafhankelijke banken in al
le staten met de Federal Reserve Bank als overkoepe
lend orgaan. 
De vraag hoe de definitieve vorm van monetair Euro
pa er in de toekomst zal uitzien is het onderwerp van 
vele discussies en wordt soms gebruikt om concrete 
maatregelen uit de weg te gaan. Het is beter de aan
dacht te richten op de praktijk en eerst te werken aan 
zaken die, onafhankelijk van de vraag hoe de defini
tieve vorm zal zijn, kunnen worden verwezenlijkt. Zo 
kan er stapsgewijs worden gewerkt aan de uitbouw 
van het EMS. 
Van het grootste belang is de instelling van een perma
nent crisis-mechanisme met daadwerkelijke bevoegd
heden, zodat de kans op herhaling van de gebeurtenis
sen in januari 1987 wordt verkleind. Voor dit mecha
nisme moeten dan wel voldoende middelen ter be
schikking worden gesteld . In Nyborg bleek het helaas 
nog niet mogelijk tot deze institutionele versterking te 
komen. 

Eveneens van direct belang is volledige toetreçling van 
Groot-Brittannië tot het EMS. Het pond is nu slechts 
ballast in de Ecu-mand en werkt als anti-reclame. Par
ticipatie van Groot-Brittannië aan het interventie
mechanisme zal de stabiliteit en het gebruik van de 
Ecu bevorderen. 
Andere mogelijke stappen betreffen het verkleinen 
van de bandbreedte voor de lire, het verruimen van de 
mogelijkheden voor de particuliere Ecu en verdere li
beralisatie van het kapitaalverkeer. 
Van het grootste belang voor het slagen van het EMS 
en dus voor stabiele wisselkoersen is de mate waarin de 
speculatieve kapitaalbewegingen in de hand gehouden 
kunnen worden. De geldstromen in de wereld zijn qua 
omvang een veelvoud van de goederenstromen. 16 Het 
aanpassen van de geldmarktrente en dus een gecoördi
neerd rentebeleid zal in de toekomst een belangrijk in
strument worden voor de monetaire stabiliteit. 

Noten 
1. 'Het EMS', Notities over Europa 15 / 86. 
2. Analyse van The Economist; in Carriere 3-10-1987 . 
3. OESO, Economie Outlook no. 41, juni 1987. 
4. Financieel Dagblad, 16-10-86. 
5. Financieel Dagblad, 19-11-86. 
6. Financieel Dagblad, 15-05~87 . 

7. Lord Plumb of Coleshill, NRC Handelsblad, 30-06-87. 
8. Europese Akte, Bulletin van de EG, supplement 2/86, p. 

13. 
Het genoemde art. 104 verplicht de Lid-Staten te streven 
naar evenwicht op de betalingsbalans, hoge werkgele
genheid en stabiel prijspeil. 

9. Nota aan de Tweede Kamer, 2 mei 1986, TK 85 / 86, 
19514. 

10. Tweede Kamer, 87/ 88, 20200. 
11 . Jaarverslag De Nederlandse Bank 1986. 
12. ISEA, Advies economische en monetaire samenwerking 

EG,86/ 03. 
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Van ijzer moest het zijn en scherp, 
van vorm een harde gladde reep. 
Wanneer ik mij naar voren werp, 
vloeit in het zand een rode streep . 

Ik zie een zwaard zijn eeuw doorsteken. 
In het gevest een rode steen. 
De doden komen zich hier wreken: 
vermolmend zwaard. Er is er geen. 



Boeken 

Individualisering en overheidsbeleid 

Elia Kalsbeek-Jasperse bespreekt: 
Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, J + J = 
samen, publieke erkenning van lotsverbondenheid, 
Den Haag, 1986 en R.M.A. Jansweijer, Private leef
vormen, publieke gevolgen: naar een overheidsbeleid 
met betrekking tot individualisering, Den Haag, 
WRR-Voorstudies en Achtergronden, 1987. 

Individualisering als sociaal-culturele tendens staat 
volop in de belangstelling. Een belangstelling die en
kele jaren geleden in brede kring gewekt werd door 
bijvoorbeeld de best-seller van Christopher Laseh (De 
cultuur van het narcisme) en in Nederland door de be
roemd geworden rede van Marcel van Dam lover de 
gevolgen van individualisering voor de samenleving. 
Van Dam redeneerde in navolging van anderen dat on
ze westerse beschaving al eeuwen een tendens tot het 
streven naar steeds groter zelfstandigheid van mensen 
in zich heeft. Zelfstandigheid, uiteindelijk uitmon
dend in het ideaalbeeld van de vrije, autonome mens. 
Ook de emancipatiebewegingen, met name die van 
vrouwen, hebben bijgedragen aan de weerklank die het 
idee van individualisering inmiddels heeft gevonden. 
De overheid wordt met deze ontwikkeling geconfron
teerd. Een maatschappelijke ontwikkeling die zo aan
slaat (zie bijvoorbeeld ook de Sociaal Culturele Rap
porten) en die bovendien ook historisch zo diep veran
kerd is in onze cultuur, hoort gevolgen hebben voor de 
wijze waarop de overheid de burgers tegemoet treedt. 
De achtergrondstudie van de WRR, Private leefvor
men, publieke gevolgen, geschreven door R.M.A . 
Jansweijer, poogt een bijdrage te leveren aan het ant
woord op de vraag hoe als overheid met die individua
lisering om te gaan. Het CDA heeft dat eveneens ge
probeerd in een rapport van zijn wetenschappelijk bu
reau, genaamd J + J = samen. 
De WRR-studie en het CDA-rapport lijken elkaar op 
het eerste gezicht aardig aan te vullen . Jansweijer 
(WRR) geeft een buitengewoon uitgebreide analyse 
van de individualiseringstendens. Hij gaat in op het 
begrip individualisering, op de verschillende mens- en 
maatschappij visies die de waardering voor individua
lisering bepalen, beschrijft uitgebreid de ontwikkelin
gen met betrekking tot leefverbanden en geeft de op
vattingen van politieke stromingen over individualise
ring weer. Tot slot wijdt hij een hoofdstuk aan de 
vraag welke repercussies de door hem beschreven ont
wikkelingen horen te hebben voor het overheidsbe
leid. Over dat laatste is Jansweijer het minst precies. 
Hij geeft slechts algemene aanduidingen (vrijwillige 
registratie van verschillende leefvormen) zonder uitge-

breid op de consequenties daarvan in te gaan. Reden 
trouwens voor de WRR om zijn rapport als achter
grondstudie uit te brengen en niet als advies . 
In het CDA-rapport ligt het zwaartepunt juist op de 
beleidsmatige consequenties van vrijwillige registratie 
van bepaalde leefverbanden. Ook het CDA geeft aan
dacht aan maatschappelijke ontwikkelingen maar 
doet dat minder uitgebreid (en met bijna komisch aan
doende accentverschillen met het WRR-rapport). Wat 
de mens- en maatschappijvisie betreft komt al
leen - niet verwonderlijk - die van het CDA aan de 
orde. 
Zoals gezegd: op het eerste gezicht lijken de rapporten 
elkaar aan te vullen. Bij een nadere analyse blijken ze 
echter verschillende uitgangspunten te hebben. Dat 
blijkt uit de wijze waarop omgegaan wordt met het be
grip individualisering. 

Het begrip individualisering 
Jansweijer definieert het begrip individualisering als 
volgt: 'Individualisering is het proces waarin de af
hankelijkheid van het individu zowel economisch als 
in normatieve zin, verlegd wordt van zijn directe so
ciale omgeving naar verder weg gelegen anoniemere 
verbanden via partiëlere relaties, met als gevolg dat de 
machtsverhouding tussen het individu en zijn directe 
sociale omgeving gelijker wordt en dat niet zozeer de 
invloed, als wel het sturend vermogen van de sociale 
omgeving vermindert' . 
Deze ingewikkeld ogende definitie lijkt het begrip te 
dekken. Zowel datgene wat ik aanduid als maatschap
pelijke individualisering, dat wil zeggen het vermin
derde belang voor mensen van maatschappelijke ka
ders als kerk, vakbond en buurt, valt er onder, als de 
relationele individualisering. Onder dat laatste versta 
ik dan het toenemend streven van mensen naar 
zelfstandigheid, ook binnen affectieve relaties . Jans
weijers toelichting is verhelderend: de afhankelijkheid 
van het individu van anderen wordt niet kleiner maar 
wel meer gespreid en is vaak tijdelijker dan vroeger. 
Een individu maakt vaker deel uit van verschillende 
subsystemen. Normen en waarden worden als gevolg 
van een toenemend zelfbewustzijn niet meer klakke
loos aanvaard . 
Het CDA-rapport heeft een ander startpunt dan het 
begrip individualisering. Het rapport gaat uit van de 
maatschappelijke realiteit van het bestaan van 'niet
huwelijkse tweerelaties'. De overheid moet op die rea
liteit reageren wil ze niet van de burgers vervreemden. 
Deze realiteit en de norm van wederkerige trouw zijn 
uitgangspunt van de redenering. Individualisering 
wordt als maatschappelijke tendens weliswaar erkend 
maar, anders dan bij Jansweijer, vrij negatief gewaar
deerd . De negatieve waardering van het CDA wordt 
verhelderd door de verschillende mens- en maatschap
pijvisies die J answeijer schetst. 

Mens- en maatschappijvisies 
Jansweijer onderscheid drie visies die van belang zijn 
met betrekking tot individualisering. Ze zijn zo inte
ressant dat ik ze kort weergeef en becommentarieer: 
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1. consumentisme. 
Deze visie signaleert een afbrokkeling van oude posi
tief te waarderen waarden zoals zelfopoffering. De 
hechte sociale structuren van vroeger brachten duide
lijke rollen en verwachtingen met zich mee. Voor een 
goede rolverdeling was het nodig en gewenst het alge
mene of hogere belang te laten prevaleren boven het 
individuele belang. Met de opkomst van de verzor
gingsstaat deed volgens deze visie het consumentisme 
zijn intrede. Belangrijkste waarden in de verzor
gingsstaat zijn hedonisme en vrijblijvendheid (vgl. 
Zijderveld) en/of utilisme (vgl. Van Asperen). De 
handelende en verantwoordelijke persoon verdwijnt 
uit het zicht ten koste van het individu als consument. 
Mensen rekenen vanuit die consumptieve houding als 
vanzelfsprekend op verzorging. Zij menen recht te 
hebben op die verzorging; zonodig te leveren door de 
overheid. Overigens is interessant dat sociale weten
schappers er niet in slagen deze consumentistische 
houding aan te tonen met behulp van onderzoek. 
Mijns inziens is het deze visie op de verzorgingsstaat 
die het CDA huldigt. In 1 + 1 = samen blijft die visie 
weliswaar wat op de achtergrond, in die zin dat deze 
niet als zodanig wordt verwoord. In de rapporten be
treffende de zorgzame samenleving is die negatieve vi
sie op de verzorgingsstaat echter onmiskenbaar . Men
sen worden te gemakkelijk, schuiven hun verantwoor
delijkheid af op de overheid. De overheid ontneemt ze 
die verantwoordelijkheden zelfs door haar uitgebreide 
takenpakket. 'Erkenning van de eigen verantwoorde
lijkheid van burgers en hun verbanden betekent dat de 
grenzen van overheidsbemoeienis daar liggen waar 
door interventie van overheidswege die verantwoorde
lijkheid aangetast of uitgehold dreigt te worden' . (1 + 
1 = samen, blz. 51). 
2. Autonomie. 
Ook in deze visie wordt de verzorgingsstaat of de over
heid een vrij negatieve rol toebedacht. Habermas is 
een exponent van deze stroming. De wetmatigheden 
van de systemen 'staat' en 'economie' leiden via een 
bureaucratisch systeem van nauwkeurige en wijdver
takte regelgeving tot beperking van de menselijke vrij
heid. De sociale structuur van de leefwereld zou er 
zelfs op den duur door vernietigd worden. De nadruk 
op uniekheid en expressiviteit moeten volgens Haber
mans vooral gezien worden als verzet tegen het verlies 
van vrijheid. In het proces van maatschappelijke dif
ferentiatie gaan algemene normen en waarden verlo
ren. Dit is echter niet negatief te waarderen: mensen 
worden zo gedwongen zelf kritisch na te gaan wat hun 
normen en waarden zijn. Deze autonome keuzebepa
ling kan mijns inziens als een vorm van individualise
ring worden gezien. (De sociologe Weeda duidt dit 
aspect van individualisering met een apart begrip aan: 
individuatie.) Jansweijer meent dat het verzet tegen al
gemenere normen en waarden, zeker als ze vastgelegd 
zijn in regelgeving met name te vinden is bij minder
heidsgroepen. 'Randgroepjongeren' worden als voor
beeld genoemd. 
Ik vraag me af of Jansweijer gelijk heeft met deze stel
ling. Mijns inziens is het verzet tegen regelgeving alge
mener. Mensen die zich niet herkenen in de catego-
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neen die in regelgeving vastliggen (voordeurdeler, 
tweeverdiener, enzovoort) zullen die regelgeving vaak 
als niet legitiem ervaren. Met name zullen ze dat doen 
als een voor hen abstracte en weinig met hun leven te 
maken hebbende indeling, grote (inkomens-)conse
quenties heeft. Lubbers spreekt dan van normverva
ging bij de burger als deze ervaring van niet-legitimi
teit leidt tot ontduikings- of ontwijkingsgedrag. Dat 
lijkt me echter maar de helft van de waarheid. De an
dere helft is de schier eindeloos verfijnde - overigens 
met de beste bedoelingen tot stand gebrachte - regel
geving. 
3. Machtsverschil/en. 
In de derde visie staan machtsverschillen centraal. 
Elias en De Swaan zijn de voormannen van deze theo
rie. Volgens deze theorie worden de relaties tussen 
mensen bepaald door machtsverschillen. Ook hier al
lereerst de constatering van differentiatie. Differenti
atie in netwerken van mensen. Er is niet meer één of 
een enkele sociale structuur waar mensen deel van uit
maken, maar er zijn er vele. Telkens hebben mensen 
daarin een andere functie of rol. De onderlinge afhan
kelijkheden nemen daardoor toe. De machtige kan 
niet meer, door zich op zijn macht te beroepen en die 
te effectueren, iets van een ander gedaan krijgen. De 
machtige is ook afhankelijk van de minder-machtige: 
als deze laatste niet enigermate meewerkt om hem mo
verende redenen, bereikt de machtige niet wat hij wil. 
(Een kras en oud voorbeeld van het eerste zijn de land
heer en zijn onderhorige, een voorbeeld van het twee
de de hedendaagse werkgever en werknemer). 
Het wereldbeeld wordt psychologisch er door deze toe
nemende afhankelijkheden. Mensen moeten inschat
ten wat de reacties van anderen op hun wensen zullen 
zijn. Bevel is vervangen door onderhandeling. Toen
nemende zelfdwang en een sterk ontwikkeld geweten 
zijn inherent aan dit civilisatieproces. Hedonisme en 
consumentisme zijn in deze visie iets onbeschaafds uit 
vroeger tijden. Immers, men denkt meer aan zichzelf 
dan aan anderen. Het zijn echter juist die veron
derstelde kenmerken van mensen in de verzor
gingsstaat waardoor het CDA komt tot zijn negatieve 
waardering van de verzorgingsstaat en de individuali
seringstendens. De vraag dringt zicht zo op of het 
CDA teruggrijpt op een gepasseerde fase in een histo
risch proces. 
In de theorie van De Swaan is de verzorgingsstaat een 
logische fase in het civilisatieproces. Mensen blijven 
- al dan niet tijdelijk - afhankelijk van anderen. Ze 
kunnen echter vanuit die afhankelijke positie niet 
meer een vanzelfsprekend beroep doen op hun directe 
sociale omgeving. Veranderingen in normen en waar
den (van zelfopoffering naar ontplooiing), sociale 
mobiliteit enzovoort, zijn daar redenen voor. Het be
sef afhankelijk te zijn of kunnen worden van anderen 
brengt mensen er toe anoniem solidair te zijn, name
lijk via de overheid. 2 Een gezonde werknemer draagt 
in beginsel zijn WAO premie af omdat hij er rekening 
mee moet houden dat ook hij ooit wellicht een beroep 
op de WAO zal moeten doen. Solidariteit en verant
woordelijkheid bestaan derhalve nog wel, maar ze zijn 
anoniemer geworden. 
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Anoniemer dan het CDA lief is. Het CDA acht het, 
zoals blijkt uit 1 + 1 = samen, met name de taak van 
de overheid de burgers te stimuleren tot solidariteit. 
Zo mogelijk in kleinere of grotere maatschappelijke 
verbanden met zo min mogelijk overheidsbemoeienis. 
Het huwelijk of de 'niet-huwelijkse twee-relatie' is een 
voorbeeld van zo'n kleiner verband. De norm dient 
daar te zijn: wederkerige trouwen bereidheid duur
zaam verantwoordelijkheid voor elkaar te dragen. 
Toch wordt de soep niet zo heet gegeten als ze wordt 
opgediend. Het CDA acht meer verantwoordelijkheid 
en trouw van mensen ten opzichte van elkaar wense
lijk . Ingezien wordt echter dat de realiteit anders is. 
Een aantal mensen trouwt niet omdat ze niet finan
cieel afhankelijk van elkaar willen worden. Mensen 
scheiden, enzovoort. 
Het CDA concludeert net als Jansmeijer, dat er pluri
formiteit ten aanzien van relaties in onze samenleving 
is . Volgens 1 + 1 = samen dient de overheid het gege
ven van de toegenomen pluriformiteit te aanvaarden 
maar dient de overheid evenzeer voorwaarden ten 
scheppen voor 'het kunnen beloven van wederzijdse 
trouw' . Het is een beetje hinken op twee gedachten: 
enerzijds ieders levenswijze accepteren; anderzijds de 
kritiek op wetgeving en beleid, in zoverre beide af
breuk doen aan de erkenning van de verantwoorde
lijkheid die gehuwden voor elkaar en met elkaar dra
gen, onderschrijven. 
Jansweijer kiest consequenter voor de pluriformiteit. 
Waar het CDA kiest voor registratie van relatievor
men die deels als een pseudohuwelijk zijn te kenschet
sen, poogt Jansweijer met de door hem voorgestelde 
relatievormen meer diversiteit mogelijk te maken: hij 
stelt niet alleen totaal-pakketten naar het model van 
het huwelijk voor, maar ook vormen waarin een be
perktere saamhorigheid tot uitdrukking kan worden 
gebracht. 

Te registreren relatievormen 
Het CDA onderscheidt vijf leefvormen: 
1. Gehuwden: man en vrouw die hun leven met elkaar 
willen delen en dit kenbaar maken aan de overheid 
teneinde publieke erkenning van hun lotsverbonden
heid te verkrijgen; 
2. Samenlevers: twee mannen of vrouwen die hun le
ven met elkaar willen delen en dit kenbaar maken aan 
de overheid teneinde publieke erkenning van hun lots
verbondenheid te verkrijgen; 
3. Samenwoners: twee mensen die samenwonen, de in
tentie hebben die relatie duurzaam te doen zijn en fi
nancieel voor elkaar in te staan; zij willen of kunnen 
niet tot de twee genoemde categorieën behoren omdat 
zij een andersoortige relatie hebben, maar willen deze 
wel kenbaar maken aan de overheid teneinde publieke 
erkenning van hun economische lotsverbondenheid te 
verkrijgen. Gedoeld wordt op een broer en zus, we
duwnaar en zijn huishoudster, enzovoort. Het maakt 
geen verschil of het hier een man en een vrouw betreft 
(zoals de weduwnaar en zijn huishoudster), twee man
nen (twee broers), of twee vrouwen (twee bejaarde 
vriendinnen); tot deze groep kunnen ook behoren het 
heterofiele paar dat onder 1 en het homofiele paar dat 

onder 2 zou kunnen vallen; 
4. Voordeurdelers : degenen die wel samenwonen 
maar dit niet kenbaar maken aan de overheid. Voor
deurdelers zijn derhalve in tegenstelling tot de groepen 
1 tlm 3 niet geregistreerde 'tweerelaties'. Voor de 
overheid is alleen de feitelijke situatie van hun samen
wonen van belang, voor het overige worden zij niet als 
relatie behandeld: 
5. Alleenstaanden: diegenen die een huishouden voe
ren waarvan één volwassene deel uitmaakt. 
Jansweijer onderscheidt vier keuze-mogelijkheden: 
1. Relatie op basis van duurzame saamhorigheid: sluit 
het meest aan bij het traditionele huwelijk. De part
ners aanvaarden een wederzijdse zorg voor elkaar, 
voor nu en in de toekomst, waarbij de overheid de 
door hen gekozen taakverdeling moet respecteren; 
2. Relatie op basis van beperkte saamhorigheid: ook 
deze mogelijkheid sluit aan bij het huwelijksmodel. 
De beperking betreft de duurzaamheid . Partners ge
ven middels deze keuzemogelijkheid te kennen dat zij 
eventueel zonder verplichtingen uiteen kunnen gaan; 
3. Relatie op basis van zelfstandigheid: betrokkenen 
geven te kennen een relatie te hebben maar zij verbin
den hieraan geen financiële gevolgen. De overheid ver
wacht van hen zelfstandig gedrag met betrekking tot 
het verwerven van inkomen, ook wanneer er kinderen 
te verzorgen zijn. Bij het sociaal minimum mag de 
overheid wel rekening houden met de schaalvoordelen 
van een gedeelde huishouding. 
4. Geen relatie: alleenstaanden en alleenstaande 
ouders. Alleenstaanden onderscheiden zich van sa
men zelfstandigen door het voeren van een zelfstandi
ge huishouding. 
In het CDA-voorstel zijn twee zaken van belang: Ten 
eerste wordt er in feite een pendant van het huwelijk 
voor homofielen voorgesteld, ten tweede worden de in 
elk geval twintig verschillende relatieomschrijvingen 
die in de wetgeving nu voorkomen3 teruggebracht tot 
vijf. 
Met het aannemen van het CDA-voorstel zou de wet
geving aan overzichtelijkheid winnen. Er wordt echter 
nauwelijks recht gedaan aan de individualiseringsten
dens. Jansweijer probeert beter aan te sluiten bij die 
tendens. Met name doet hij dat met de 'relatie op basis 
van beperkte saamhorigheid' . Hij poogt daarmee 
recht te doen aan het gegeven dat steeds meer relaties 
niet levenslang zijn. 
Wonderlijk is in het CDA-voorstel het onderscheid 
dat gemaakt wordt tussen 'samenlevers' (in feite het 
'homo-huwelijk') en de 'samenwoners' . 'Samenle
vers' hebben een affectieve, emotionele band. Bij 'sa
menwoners' staat de economische binding · voorop 
(broer en zus, twee bejaarden vriendinnen). hoewel ik 
moet aannemen dat mensen die 'publieke erkenning 
willen voor hun economische lotsverbondenheid' toch 
ook emotionele binding hebben. Het lijkt erop dat het 
CDA met het onderscheiden van 'samenlevers' en 'sa
menwoners' de veronderstelde intrinsieke waarde van 
die relaties wil honoreren. Ik vind dit een zwakte van 
het CDA-voorstel; temeer omdat het overbodig is. In 
de CDA-filosofie is een overheid-op-de-achtergrond 
een groot goed. Logische consequentie daarvan is dat 
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de overheid zich slechts met datgene bemoeit waar ze 
werkelijk iets mee te maken heeft. In de onderhavige 
materie is dat de wens van mensen om als relatie gere
gistreerd te worden. 

Jansweijer heeft één categorie bedacht voor alle soor
ten relaties waarin mensen duurzaam met elkaar op 
willen trekken en de consequenties daarvan willen ne
men (het delen van zorg voor elkaar en eventuele kin
deren, huis, geld). De categorie is ontstaan op grond 
van relevante criteria. 
De sociaal-culturele tendens tot serie-monogamie die 
vooral door Weeda4 wordt gezien (en waar anderen 
wel wat op afdingen) vindt zijn neerslag in Jansweijers 
categorie 'relatie op basis van beperkte saamhorig
heid'. De praktische relevantie van deze categorie is 
kleiner dan ze op het eerste gezicht lijkt; bovendien 
pakt ze ongunstig uit voor vrouwen. In deze variant 
zijn partners vrij om af te zien van alimentatie. Er 
bestaat verder geen recht op AWW -uitkering na over
lijden van de partner. De ziektekostenverzekering en 
de inkomensafhankelijke regelingen zijn hetzelfde als 
bij de 'relatie op basis van duurzame saamhorigheid' . 
Een individuele arbeidsplicht bestaat als de relatie ein
digt en mensen afgezien hebben van een alimentatie
verplichting. Die individuele arbeidsplicht bestaat 
echter voor gescheidenen nu in feite ook al. Immers de 
meesten die in principe recht hebben op alimentatie, 
vrijwel altijd vrouwen; moeten een beroep doen op de 
ABW (Algemene Bijstands Wet) als hun relatie eindigt 
en daaraan is arbeidsplicht inherent. 
Nieuw is dan de arbeidsplicht voor mensen wier part
ner overlijdt. In de praktijk zal dat betekenen dat met 
name oudere vrouwen werk moeten zoeken. Zij heb
ben de meeste kans dat hun partner overlijdt terwijl ze 
zelf geen werk hebben. Aangezien te weinig werk 
voorhanden is zullen zij een beroep moeten doen op de 
ABW. Een ongelijke verdeling van de lasten van een 
'relatie op basis van beperkte saamhorigheid'. De 
lusten van een dergelijke relatie zijn gelijk aan die van 
een 'relatie op basis van duurzame saamhorigheid' 
(gratis meeverzekeren in het ziekenfonds, inkomens
afhankelijke subsidies). Nu enerzijds de verschillen 
tussen de 'beperkte' en de 'duurzame' relatie in de 
praktijk niet heel groot zijn en anderzijds, waar die 
verschillen wel bestaan, ze in feite als lasten op vrou
wen neer zullen komen lijkt me weinig pleiten voor de 
'relatie met beperkte saamhorigheid' . 

Het CDA-rapport handhaaft de categorie van de 
'voordeurdelers' . Het is een categorie waar mensen 
niet vrij voor kiezen maar waar ze door de overheid in 
onder worden gebracht. Op grond waarvan dat ge
beurt blijft duister. Als mensen eenmaal als voordeur
deler te boek staan wordt rekening gehouden met hun 
draagkrachtverhoging ten gevolge van het samenwo
nen (bij belastingheffing en uitkeringen). Jansweijer 
heeft een 'relatie op basis van zelfstandigheid' be
dacht. In tegenstelling tot de voordeurdelers geven zij 
wel zelf te kennen aan de overheid een relatie te heb
ben. Zij willen daar echter geen financiële consequen
ties aan verbinden. De overheid mag dat na registratie 

socialisme en democratie 
nummer 12 
december 1987 390 

wel: bij het sociaal minimum mag door de overheid re
kening worden gehouden met de schaalvoordelen van 
een gedeelde huishouding. 
In deze twee varianten splitst zich de hele problema
tiek toe: niet registreren en toch gevolgen voor de 
overheid of wel laten registreren en zo min mogelijk 
gevolgen voor de overheid. Het zoeken naar een vorm 
tussen 'geheel zelfstandig' en 'geheel samen' is geen si
necure. De nadelen van een categorie 'voordeurdelers' 
zijn inmiddels genoegzaam bekend: het is een door de 
burgers niet als legitiem ervaren categorie. Controle 
en privacybescherming raken makkelijk in conflict. 

De nadelen van de categorie ' relatie op basis van 
zelfstandigheid' worden door Jansweijer zelf aange
geven. Het is voor mensen niet aantrekkelijk zich als 
zodanig te laten registreren. Op registratie staat de 
straf van korting op het sociaal minimum. Twee 
zelfstandigen die een relatie hebben maar niet als zo
danig zijn geregistreerd, krijgen dan meer dan twee 
mensen die hun relatie wel hebben laten registreren. 
Alleen met betrekking tot de successiebelasting kan re
gistratie een voordeel opleveren. 

Conclusie 
Het CDA brengt de vele vormen van (samen)wonen 
die nu voorkomen in wetgeving terug tot vijf catego
rieën. Dat zou een vereenvoudiging betekenen. Pro
blemen met betrekking tot handhaving, controle en 
privacy blijven echter bestaan voor de categorie voor
deurdelers. Voor de overige niet-huwelijkse relaties 
nemen die problemen af: registratie is rechtens rele
vant, niet de feitelijke situatie. Jansweijers oplossing 
zou, zo bleek, problemen opleveren voor 'de relatie 
met beperkte duurzaamheid' en 'de relatie op basis 
van zelfstandigheid'. 
De logische conclusie lijkt om dan alle vormen tussen 
'helemaal samen' en 'helemaal zelfstandig' als niet re
levant voor beleid en wetgeving te beschouwen. 
Slechts gehuwden en degenen die zich laten registreren 
als 'helemaal samen' (de 'samenlevers' en 'samenwo
ners' van het CDA en de 'relatie op basis van duurza
me saamhorigheid' van Jansweijer) enerzijds en de 
'helemaal zelfstandigen' (in feite iedereen die niet ge
huwd is en zich niet heeft laten registreren als een vaste 
relatie hebbend) anderzijds zijn categorieën die goed 
hanteerbaar zijn. 
De voordelen van een tweedeling zijn evident: geen 
controleproblematiek, overzichtelijkheid en herken
baarheid . Ook wordt met deze tweedeling maximaal 
recht gedaan aan de individualiseringstendens. Als 
mensen zelfstandig willen zijn met alle consequenties 
van dien moeten ze zich niet laten registreren en niet 
huwen. Als mensen zowel de lusten als lasten willen 
die de overheid verstrekt als er een relatie bestaat, kun
nen zij trouwen of zich laten registreren . 
Rest nog één probleem: hoe om te gaan met mensen 
die willen wisselen van categorie: van zelfstandig naar 
samen of andersom. Waar dat wisselen ingegeven is 
door de emotionele waarde die de relatie voor mensen 
heeft zijn de problemen niet anders dan die nu bij bij
voorbeeld echtscheiding optreden. Waar het wisselen 



om opportuniteitsredenen plaats vindt kan dat als niet 
rechtvaardig worden ervaren. Zodra men geconfron
teerd dreigt te worden met de lasten van de eigen keuze 
(bijvoorbeeld het korten van het sociaal minimum in 
verband met de schaalvoordelen van een gezamenlijke 
huishouding) wordt wisseling aantrekkelijk. 
Dit is een serieus probleem. Het wordt nog zwaarwe
gender als er slechts twee categorieën bestaan. Er moet 
een afweging tussen twee kwaden plaats vinden. Of
wel wisselen om opportuniteitsredenen accepteren, 
ofwel een uitgebreide controle met alle gevolgen van 
dien (belastingopsporingsapparaat, betrekkelijke toe
val van 'ontdekking'). Van principieel belang is daar
bij de vraag of men de individualiseringstendens en de 
daarmee samenhangende keuzevrijheid van mensen 
belangrijker vindt dan het vorm geven van de solidari
teitsgedachte middels het betrekken van de draag
kracht bij de vraag waarop mensen recht hebben. Zo
dra men de draagkracht wil betrekken bij de verde
lingsvraag wordt regelgeving ingewikkelder. Zoveel 
ingewikkelder zelfs dat de nadelige effecten zeer in het 

Vervolg van blz. 366 
lijk precies het omgekeerde van wat men in de jaren 
dertig wilde: toen werd gestreefd naar publiek-rech
telijk optreden van particulieren in de PBO. De onder
nemende staat kan daardoor in deze visie ook veel 
flexibeler optreden dan de louter publiek-rechtelijk 
opererende staat. Regelgeving kan niet flexibel zijn: 
dat zou haar ontdoen van een van haar essentiële ka
raktertrekken, haar rechtszekerheid. 
Dat brengt ons bij een staatsvisie-in-opzet, die wezen
lijk afwijkt van het historische sociaal-democratische 
staatsbegrip van het 'Plan' en van 'De weg naar vrij
heid'. Zulk een visie maakt de staat niet minder 'be
langrijk', maar wel minder 'gewichtig' . De geïndivi
dualiseerde maatschappij wordt er in haar verant
woordelijkheid voor het algemeen belang weer be
langrijker door en kan daarop ook weer 'bij contract' 
worden aangesproken: zij wil dat ook. Zo'n visie is 
geen nieuw 'socialisme contre I'état' à la Emile Van
dervelde, zij levert ook geen 'terugtredende' staat op; 
wel een bescheidener staat. Dat is natuurlijk 'jammer' 
van veel recent nog gekoesterde politisering en van 
pleidooien voor het 'primaat van de politiek'. Dat be
houdt zij slechts waar het de openbare orde betreft en 
de totstandkoming van sociale waarborgen. 
Opvattingen als deze vereisen intussen natuurlijk 
doordenking en uitwerking, niet alleen in algemene en 
abstracte termen, maar vooral toegepast op concrete 
beleidsterreinen en vraagstukken, steeds begeleid 
door het vereiste dat de samenleving samenhang blijft 

oog gaan springen, zoals ik probeerde aan te tonen in 
mijn artikel in SenD van juni 1987. Ikzelf neig naar 
een keuze voor slechts twee categorieën. De budgettai
re gevolgen daarvan voor overheid en bedrijfsvereni
gingen zijn, zo voeg ik daar aan toe, nog niet goed te 
overzien. 

Elia Kalsbeek-Jasperse is juriste. Zij is medewerkster 
van de Tweede-Kamerfractie van de Partij van de Ar
beid. 

Noten 
1. Marcel van Dam: 'De aanslag van de cultuur op de 

sociaal-democratie'. Vrij Nederland, oktober 1983. 
2. De Swaan beschrijft o.a. in De mens is de mens een zorg, 

1982, uitgebreid hoe de organisatie daarvan is verlopen . 
3. Ella Kalsbeek-Jasperse: 'Individualisering en draag

kracht: de juridische dimensie' , Socialisme en Democra
tie, 87/9. 

4. C. Weeda, Ideaalbeelden rond leefvormen, Van Loghum 
Slaterus, Deventer, 1982. 

vertonen. Gemakkelijke oplossingen bieden zij niet 
- nogmaals: de sociaal-democratie begint niet bij 
nul - maar noodzakelijk zijn zij wel. 
Trouwens, als de sociaal-democratie eerder kans heeft 
gezien het intellect en de moed op te brengen zichzelf 
op essentiële punten grondig te vernieuwen, zonder 
haar opdracht uit het oog te verliezen, waarom dan nu 
niet? De historische beschouwing hiervoor heeft laten 
zien waartoe zij in staat is geweest. Als wij ons hebben 
weten te bevrijden van het marxisme, waarom dan niet 
ook van het etatisme? 

Noot 
• In de periode dat de commissie-Pronk haar werk begon, 

werd in de staf van de Wiardi Beckman Stichting al gerui
me tijd gewerkt aan een algemeen rapport ('manifest') 
over de toekomst van de sociaal-democratie. Al het ge
schreven materiaal daarvan werd ter beschikking van de 
commissie gesteld. Deze heeft daarvan, in het bijzonder 
voor haar analyses, ruim gebruik gemaakt. Tegelijk dient 
het materiaal als grondslag voor een in januari 1988 te 
verschijnen werkstuk van stafmedewerker Paul Kalma 
(aldus werden de stafplannen terwille van de commissie 
aangepast) en voor een bundel ten behoeve van een voor
genomen internationale conferentie over de toekomst 
van de sociaal-democratie, in het najaar van 1988 te hou
den. Nogmaals en ten overvloede: de commissie-Pronk 
heeft zich ook op andere bronnen geöriënteerd, niet het 
minst op de kennis van haar eigen leden. Zij alleen zijn 
voor het resultaat verantwoordelijk . 
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moeilijkheden. De historie toont dat 
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op de internationale positie van de 
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heid van politieke en sociale 
verandering, zowel in als tussen 
landen. 

Op beïnvloeding daarvan is 
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het internationale systeem dat 
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